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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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Projeto “Encontro com o Corregedor”

Durante o mês de junho de 2022 o 
Corregedor-Geral da Justiça, 
Desembargador José Edivaldo Rocha 
Rotondano, promoveu o evento “Encontro 
com o Corregedor” nas comarcas de 
Camaçari, Simões Filho, Paulo Afonso, Lauro 
de Freitas e Salvador. 

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.
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Com o objetivo de conhecer a 

realidade vivida pelos servidores e 

internos dos Complexos Penais, o 

Corregedor-geral realizou inspeção 

no conjunto penal da comarca de 

Paulo Afonso. 

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

Juíza Indira Fábia dos Santos Meireles

Durante o mês de junho de 2022, foram 
movimentados 586 (quinhentos e oitenta 
e seis) processos pelo gabinete da Juíza 
Assessora da Corregedoria-Geral da 
Justiça, Dra. Indira Fábia dos Santos 
Meireles, dentre os quais 438 
(quatrocentos e trinta e oito) despachos, 
138 (cento e trinta e oito) 
pronunciamentos e respectivas decisões 
do CGJ, e 10 (dez) decisões. 

Além disso, no dia 10 de junho às 16h, 
ocorreu a cerimônia de assinatura dos 
Termos de Cooperação firmados entre a 
Corregedoria Geral da Justiça, o Tribunal 
de Justiça da Bahia e os Municípios de 
Entrância Final. 

A solenidade contou com a presença do 
Desembargador José Edivaldo Rocha 
Rotondano, Corregedor-Geral da Justiça, 
do Prefeito de Salvador, Bruno Reis, do 
representante da União dos Municípios 
da Bahia (UPB), Jorge Castellucci e dos 
Prefeitos e representantes dos Municípios 
de Cairu, Andorinha, Apuarema, Bom 
Jesus da Lapa, Dom Macedo Costa, 
Eunápolis, Itagi, Itapé, Mirangaba, 
Ourolândia, Senhor do Bonfim e Vitória 
da Conquista. 

O mês de junho foi marcado, ainda, com 
diversas reuniões com a World Wide 
Fund for Nature – WWF, ARIBA, com Dra. 
Ticiany Gedeon Maciel Palacio - Juíza 
Assessora da CGJ do Tribunal de Justiça 
do Maranhão e Dr. Océlio Nobre da Silva - 
Juiz auxiliar da CGJ do Tribunal de Justiça 
do Tocantins, acerca do Fórum Fundiário, 
e com a Comissão do Código de Normas.

A assessoria também realizou 
atividades correicionais ordinárias no 
período de 20 e 21 de junho, nas 
serventias extrajudiciais no município 
de Salvador, no 4º e 5º Ofício de 
Registro de Imóveis e Hipotecas.
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Juíza Márcia Gottschald Ferreira

No dia 13 de junho, a Juíza Assessora da 
Corregedoria Geral da Justiça, Belª. Márcia 
Gottschald Ferreira, participou do 
Encontro com o Corregedor na Comarca 
de Salvador, nos turnos matutino e 
vespertino.

Juízes e servidores das varas cíveis, 
empresariais, de relações de consumo, 
fazendárias e da infância e juventude 
conheceram o plano de gestão para o 
biênio, travando um diálogo com o 
Corregedor Geral da Justiça e membros da 
equipe presentes.

No período de 20 a 21, por sua vez, foi 
realizada a visita diretiva no 1º cartório 
integrado cível da comarca de Salvador.

No corrente mês, agregou-se à prática a 
presença de setores técnicos do Tribunal 
de Justiça, com o intuito de estreitar os 
laços destes com as unidades judiciárias 
visitadas.

De início, os técnicos compartilharam suas 
atribuições e a precisa forma de acionar os 
serviços. Na oportunidade, os servidores 
das unidades judiciárias puderam 
formular questionamentos, solicitações e 
sugestões.

Posteriormente, foi efetivada uma análise 
dos dados obtidos no sistema EXAUDI, 
repassando-se orientações acerca da 
execução das atividades, com o fito de 
incrementar a produtividade.

A visita diretiva ocorre tanto no âmbito 
da secretaria quanto dos gabinetes.

Na ocasião, a unidade judiciária foi 
contemplada com o projeto Gestão 
Itinerante, mediante o qual a servidora 
do EDEP, Letícia Souza, presta 
esclarecimentos sobre o EXAUDI e os 
sistemas judiciais, além de fornecer 
dicas de performance.

A magistrada participou, ainda, de 
algumas reuniões, dentre elas a 
destinada à apresentação e discussão 
do fluxo de trabalho para cumprimento 
do quanto determinado na Resolução 
nº 24/2018 do Tribunal Pleno. Marcaram 
presença magistrados e servidores 
integrantes das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 9ª e 10ª varas 
de fazenda pública desta urbe.

No dia 27 realizaram-se duas reuniões 
prévias às correições agendadas para o 
mês de julho nas 1ª e 2ª varas 
empresariais de Salvador.

Foi lançado no dia 29, sob a supervisão 
da referida magistrada, o Guia de 
Incremento de Performance para a 
Meta 2 do CNJ, um trabalho realizado 
pela servidora Letícia Souza, do EDEP, 
cujo projeto gráfico coube à ASCOM.
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Por fim, cumpre destacar que, no mês de 
junho, foram efetivados pelo gabinete 
CGJR03, nos sistemas SIGA e PJe Cor, 656 
(seiscentos e cinquenta e seis) atos, sendo 
proferidos 495 (quatrocentos e noventa e 
cinco) despachos, 36 (trinta e seis) decisões e 
125 (cento e vinte e cinco) pronunciamentos.

Distribuíram-se 126 (cento e vinte e seis) 
processos, arquivando-se número similar.

Realizaram-se, ainda, 5(cinco) audiências em 
processos administrativos disciplinares, assim 
como atendimentos agendados através da 
respectiva central.



09

Julho, 2022

Juíza Patrícia Didier de Morais Pereira

O mês de junho foi marcado, de 
início, pela reunião com a OAB, que 
ocorreu no dia 08, para 
acompanhamento das demandas e 
retornos dados pela Corregedoria. No 
dia 20 de junho, outrossim, ocorreu o 
“Encontro com o Corregedor” nos 
Juizados Especiais da Comarca de 
Salvador, cujas correições terão início 
em julho.

No decorrer do mês, a Magistrada 
seguiu, ainda, acompanhando o 
desenvolvimento do novo fluxo de 
processos iniciais junto à SECODI, 
detectando falhas e demandando as 
respectivas soluções dos setores de 
tecnologia do Tribunal de Justiça. O 
mês de junho encerrou-se com a sessão 
da Comissão Estadual Judiciária de 
Adoção Internacional do Poder 
Judiciário da Bahia- CEJAI, ocorrida em 
27.06.2022.



Escritório de Projetos e Processos 
Departamental-EDEP
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O Escritório de Projetos e Processos- 
EDEP da Corregedoria Geral da Justiça 
iniciou a homologação da 2ª fase do 
novo portal de certidões do 1º grau, 
que contempla a emissão das 
certidões de inventário, recuperação 
judicial, concordata e falência. Além 
da homologação do novo sistema de 
certidões do 1º grau, o setor atuou na 
finalização da homologação do 
sistema quadro de serventias, que se 
encontra em fase final de ajustes.

Tocante à fiscalização do balcão 
virtual, foram realizados, no mês de 
junho, 232 (duzentos e trinta e dois) 
acompanhamentos às unidades 
judiciais, intensificando a apuração do 
regular funcionamento da plataforma 
de atendimento. 

Ademais, deu-se continuidade ao 
projeto Gestão Itinerante, que visa 
conferir maior efetividade às 
correições realizadas nos órgãos 
jurisdicionais e ao Programa de 
Acompanhamento e 
Aperfeiçoamento das Unidades 
Judiciárias de 1º grau.  

Com o fito de aprimorar a ferramenta 
de gestão cartorária, o EDEP realizou a 
homologação das novas 
funcionalidades do sistema EXAUDI, 
dentre as quais destacam-se: criação 
de relatório de impedimento e 
suspeição para o 1º, 2º grau e Juizados;

ajuste no relatório de 100 dias para 
imprimir a certidão de "nada consta" 
quando não houver processos; 
possibilidade se selecionar mais de uma 
unidade na tela "Comparativo da 
Unidade";  Inclusão de coluna contendo 
a tarefa em que o processo se encontra 
nos relatórios de Acervo, 100 Dias, 
Conclusos e Metas e criação de tela de 
suporte do primeiro grau a fim de 
possibilitar aos Magistrados de Vara de 
substituição serem lotados nas unidades 
em que estão atuando.

Por fim, o escritório atuou na criação do 
"Guia de incremento de performance da 
Meta 2" que tem por objetivo fornecer 
orientações para o impulsionamento dos 
processos que estão incluídos na Meta 2 
do Conselho Nacional de Justiça.
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Seção de Programação e Execução 
Orçamentária- SEPEO

A Sepeo elaborou e encaminhou à 
Assessoria Jurídica da Corregedoria Geral 
da Justiça, a exposição de motivos e o 
Projeto Básico, que objetiva a abertura de 
novo certame licitatório para Contratação 
de Empresa Especializada na Prestação 
de Serviços de Agenciamento de Viagens 
- Fornecimento de Passagens Aéreas 
Nacionais e Internacionais e Passagens 
Terrestres Nacionais, tendo em vista a 
previsão de término da vigência do 
contrato de prestação de serviços nº 
01/18-S, firmado entre o Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, através destas 
Corregedorias Geral da Justiça e das 
Comarcas do Interior do Estado da Bahia, 
e a SX Tecnologia e Serviços Corporativos 
EIRELI-ME, em 01 de março de 2023.

Plantão 1º Grau

resultando, em sua maioria, na concessão 
de medidas protetivas para as vítimas. 
Ainda, 460 (quatrocentos e sessenta) 
autos de prisão em flagrante, 05 (cinco) 
pedidos de prisão preventiva, 11 (onze) 
pedidos de liberdade provisória, 22 (vinte 
e dois) mandados de segurança, 09 (nove) 
pedidos de habeas corpus, 02 (duas) 
ações de guarda familiar, além das 
demais 218 (duzentos e dezoito) ações em 
busca da tutela judicial de urgência.

O chefe da Unidade, Rogério Couto Dias 
Santos, enfatiza que feriados 
prolongados, principalmente em épocas 
festivas, é sempre um desafio para o 
Plantão Unificado, pois a unidade recebe 
peticionamentos de todo o Estado da 
Bahia. “O foco e o comprometimento dos 
servidores plantonistas são constantes, 
havendo grandes esforços para o 
atendimento a todas as demandas com 
rapidez e responsabilidade”, salientou.

No mês de junho, o Plantão Judiciário 
Unificado registrou o atendimento a 832 
(oitocentos e trinta e dois) processos de 
urgência, com complexidades diversas. 

Atuando ininterruptamente nos dias em 
que não houve expediente 
administrativo nas Unidades do TJBA, o 
Plantão Unificado destacou o 
processamento de 105 (cento e cinco) 
expedientes relacionados à violência 
doméstica,
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A Corregedoria Geral da Justiça (CGJ) do 

Poder Judiciário da Bahia (PJBA), 

disponibilizou o Guia de Incremento de 

Performance para a Meta 2 do CNJ. 

O material tem o objetivo de fornecer 

orientações para as unidades judiciais 

sobre o impulsionamento dos processos 

que estão incluídos na Meta 2 do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ). 

A Meta 2 estabelece que os tribunais 

estaduais do país devem identificar e 

julgar, até 31/12/2022, pelo menos, 80% dos 

processos distribuídos até 31/12/2018 no 1º 

grau; 80% dos processos distribuídos até 

31/12/2019 no 2º grau; e 90% dos processos 

distribuídos até 31/12/2019 nos Juizados 

Especiais e Turmas Recursais. 

Com o guia, a Corregedoria Geral da 

Justiça busca auxiliar as unidades no 

cumprimento da Meta. A publicação, além 

de contar com as informações sobre como 

catalogar e identificar os processos 

incluídos na Meta 2, 

evidencia a importância da 

higienização da base de dados para 

que os números sejam fidedignos.  

O guia também está disponível no 

site do PJBA, no menu azul à 

esquerda, no item Manuais e Revistas 

> Cartilhas e Guias > Guia de 

Incremento de Performance da Meta 

2. 

A formatação do material contou 

com a supervisão da Juíza da 

Corregedoria Geral da Justiça, Márcia 

Gottschald Ferreira, e com a 

colaboração da Servidora Letícia 

Souza Lima. 

http://www5.tjba.jus.br/portal/wp-con

tent/uploads/2022/06/Guia-de-incre

mento-de-performance-META-2.pdf

http://www5.tjba.jus.br/portal/wp-content/uploads/2022/06/Guia-de-incremento-de-performance-META-2.pdf
http://www5.tjba.jus.br/portal/wp-content/uploads/2022/06/Guia-de-incremento-de-performance-META-2.pdf
http://www5.tjba.jus.br/portal/wp-content/uploads/2022/06/Guia-de-incremento-de-performance-META-2.pdf
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