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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 julho de 2022 o 
Corregedor-Geral da Justiça, 
Desembargador José Edivaldo Rocha 
Rotondano, encerrou o evento “Encontro 
com o Corregedor” na comarca de 
Alagoinhas.

O Presidente do Tribunal de Justiça da 
Bahia, Desembargador Nilson Soares 
Castelo Branco, a Presidente da AMAB, Bela. 
Nartir Weber, o Juiz Assessor Especial da 
Presidência Ícaro Matos e Secretários da 
Administração, compareceram ao evento. 

A iniciativa apresentou 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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A Corregedoria Geral da Justiça (CGJ) do Poder 

Judiciário da Bahia (PJBA), realizou, na 

terça-feira (2), correição ordinária no Conjunto 

Penal de Eunápolis, com o objetivo de verificar 

a regularidade da unidade prisional, 

fiscalizando a situação dos presos e zelando 

pelo correto cumprimento da pena.

Na ocasião, o Corregedor-Geral, 

Desembargador José Edivaldo Rocha 

Rotondano, realizou a entrega de tablets e um 

retroprojetor, obtido mediante doação de 

entidades privadas, com a intenção de 

fomentar as ações educativas dos apenados.

A medida vai ao encontro do Provimento 

Conjunto nº 12/2022, publicado na edição do 

dia 28 de julho do Diário da Justiça Eletrônico 

(DJE), regulamentando o direito à remição de 

pena por meio de práticas sociais educativas e 

de leitura em unidades de privação de 

liberdade no Estado da Bahia.

Com o mesmo intuito, a CGJ intermediou 

também a formalização de parceria com a 

Federação das Indústrias do Estado da Bahia 

(Fieb) e o Serviço de Aprendizagem Industrial 

(Senai), oferecendo curso profissionalizante de 

padeiro na unidade profissional.

O Diretor da unidade prisional de 

Eunápolis, Tenente Coronel Cleber Santos 

da Silva, enfatizou a relevância do apoio da 

Corregedoria Geral do PJBA, especialmente 

no incremento às duas frentes de 

fundamental importância no âmbito da 

ressocialização: o incentivo ao trabalho e à 

educação.

Como um gesto de gratidão e alegria pela 

atuação conjunta à atividade social 

complexa desenvolvida, o diretor 

homenageou o Desembargador 

Rotondano com uma placa de 

“agradecimento pelo apoio à Educação e 

Profissão no Conjunto Penal de Eunápolis”.

Além do Corregedor Geral da Justiça, 

estiveram presentes na visita à unidade 

prisional: a Juíza Assessora da CGJ, Liana 

Teixeira Dumet; a Presidente da Associação 

dos Magistrados da Bahia (AMAB), Juíza 

Nartir Weber; o Chefe de Gabinete da CGJ, 

Yuri Bezerra de Oliveira; o Chefe da 

Assessoria Jurídica da CGJ, Txapuã 

Magalhães; o representante da Fieb, 

Jurandir Hendler; e representantes da 

Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção 

Eunápolis.
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Gabinete das Juízas Assessoras

Juíza Liana Teixeira Dumet

Durante o mês de julho do corrente ano, a 
magistrada participou de eventos 
patrocinados pelo CNJ. 

Em 04/07/2022, representantes do Poder 
Judiciário do Estado da Bahia (PJBA), do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do 
Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) e do Tribunal  
Superior Eleitoral (TSE) reuniram-se para 
alinhar estratégias sobre o Lançamento da 
Ação de Identificação Civil e Emissão de 
Documentos para Pessoas Privadas de 
Liberdade no Estado da Bahia 

A reunião promovida pelo CNJ/PNUD e TSE, 
abriu a semana de preparação para o 
lançamento da ação. Tratou-se de encontros 
com as instituições participantes para 
alinhamento das estratégias, treinamento 
das equipes e realização de testes de 
funcionamento.

Ademais, a juíza assessora promoveu 
audiências pré-correicionais, nas varas de 
Salvador, Eunápolis e Porto Seguro.

Outra ação de destaque foi a formalização de 
Termo de Cooperação firmado entre o PJBA e 
a Polícia Militar da Bahia, com o fito de 
aprimorar o fluxo de recebimento das 
intimações para comparecimento em 
audiências.

O gabinete da magistrada registrou a 
expedição de 317 (trezentas e dezessete) 
expedientes oriundos do Núcleo de 
Presídios, 305 (trezentos e cinco) 
pronunciamentos e despachos no sistema 
PJECOR, além da realização de 30 (trinta) 
audiências. 
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Juíza Márcia Gottschald

Nos dias 13 e 14 do mês de julho, a Juíza 
Assessora da Corregedoria Geral da Justiça 
iniciou, na comarca de Salvador, os trabalhos 
de Correição Ordinária junto às 1ª e 2ª Varas 
Empresariais.

Por sua vez, nos dias 05, 06, 11, 12, 26, 27, 28 e 
29, realizou visitas diretivas nos 1º, 4º, 5º e 3º 
Cartórios Integrados de Relações de 
Consumo desta urbe. As unidades foram, 
ainda, contempladas com o projeto Gestão 
Itinerante.

Na oportunidade, uma equipe formada por 
técnicos da COATE, CSJUD, assim como do 
Núcleo UNIJUD, acompanharam as visitas 
diretivas, estabelecendo uma interlocução 
com os colaboradores das unidades judiciais.

Nos dias 8 e 15, efetivaram-se as reuniões 
prévias às Correições Ordinárias das unidades 
de Eunápolis e Porto Seguro, 
respectivamente.

Dando continuidade aos trabalhos, no dia 25 
último foi lançado, junto às unidades de 
relação de consumo da capital, o Projeto 
Connect, cujo objetivo é promover encontros 
entre os Diretores de Secretaria, a fim de 
aprimorar os serviços prestados no âmbito 
das respectivas unidades, através da troca de 
boas práticas e unificação da gestão.

A referida Magistrada participou, ainda, de 
reuniões acerca da Meta 2 com a SETIM e a 
ASCOM, assim como com a CSJUD e o 
SECODI, para tratar sobre aspectos técnicos 
do cumprimento do quanto determinado na 
Resolução nº 24/2018 do Tribunal Pleno.

Realizaram-se, ainda, 3 (três) atendimentos 
às partes e advogados, sendo 1 (um) 
presencial e 2 (dois) telepresenciais.

Destaque-se, ainda, que, no mês em 
comento, foram praticados pelo gabinete 
CGJR03, nos sistemas SIGA e PJe Cor, 704 
(setecentos e quatro) atos, sendo proferidos 
526 (quinhentos e vinte e seis) despachos, 49 
(quarenta e nove) decisões e 129 (cento e 
vinte e nove) pronunciamentos. 

Realizaram-se 4 (quatro) assentadas de 
instrução em feitos administrativos 
disciplinares.

Distribuíram-se 176 (cento e setenta e seis) 
processos, sendo arquivados 106 (cento e 
seis).
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Juíza Patrícia Didier de Morais Pereira

O mês de julho foi marcado pelo início das 
correições ocorridas na comarca de 
Salvador. As atividades fiscalizatórias tiveram 
início em 13/07/2022, sendo correicionadas 
todas as Varas dos Juizados Especiais de 
Causas Comuns e as duas Varas dos 
Juizados Especiais de Fazenda Pública. 

Para cada correição, a magistrada 
determinou a autuação de expediente 
próprio, em trâmite no sistema PJECOR,  por 
meio dos quais as unidades serão 
acompanhadas.

No decorrer do mês, a juíza participou de 
reunião com a Associação dos Assistentes 
Sociais e Psicólogos da Área Sociojurídica do 
Brasil- AASPSI- BRASIL, a fim de discutir 
questões relacionadas a esses profissionais 
atuantes junto ao PJBA.

Reunião com o Grupo de Trabalho das Varas 
das Famílias da Capital e sessões da 
Comissão Internacional de Adoção Estadual- 
CEJAI também foram realizadas. 

No dia 28/07/2022 e 29/07/2022, visitou a 
Instituição de Acolhimento “A Casa Colorida” 
e a Instituição de Acolhimento “Lar ”,  
situadas na Comarca de Salvador, com o fito 
de tomar conhecimento da situação dos 
abrigados e diligenciar seus respectivos 
processos junto à Unidade Judicial 
competente, visando a maior celeridade de 
tramitação.

Por fim, durante todo o mês, seguiu 
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.

Destaque-se, por fim, que o gabinete 
proferiu 383 despachos, 69 decisões e 67 
pronunciamentos.
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A Secretaria das Corregedorias passou por 

uma reformulação na sua estrutura 

organizacional, impulsionada pelo 

Provimento CGJ n. 08/2022. A medida foi 

necessária para racionalizar as rotinas de 

trabalho do setor, a fim de atender ao 

princípio da eficiência.

A partir da publicação do ato normativo 

em referência, a publicação, certificação e 

o cumprimento de despachos e decisões 

proferidos pelos corregedores passaram à 

competência do respectivo órgão de 

tramitação processual, SERP-CGJ, 

SERP-CCIN e Núcleo Extrajudicial, 

simplificando o fluxo de expedientes entre 

as secretarias e otimizando a força de 

trabalho disponível.

Outra ação de destaque foi o envio ao 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ do 

Formulário Eletrônico para 

acompanhamento das Metas das 

Corregedorias 2022, dia 29 de julho. A 

Secretária das Corregedorias, Clarissa 

Perazzo, responsabilizou-se pela coleta dos 

indicadores processuais referentes ao 

período de 1º/1 a 30/6/2022 e posterior 

análise, tratamento e validação dos dados 

considerados nas metas 1, 2 e 3 integrantes 

das diretrizes estratégicas nacionais.

Dando continuidade à força tarefa do Depósito 

Público, foi finalizada a triagem e limpeza do 

Galpão 7, fixando-se cronograma para o 

desenvolvimento do Galpão 9. No período, a 

Secretária das Corregedorias consolidou as 

informações dos veículos guarnecidos na 

unidade, cujo leilão foi autorizado pelo 

Corregedor Geral, e diligenciou, com apoio do 

Diretor de Documentação e Informação do 

TJBA, laudo técnico do Arquivo Público - 

Fundação Pedro Calmon, sobre o acervo 

documental encontrado no Galpão 3.

No mês em referência, a secretaria deu posse a 

13 servidores, entre técnicos e analistas 

judiciários, nas cerimônias realizadas nos dias 7, 

20 e 26 de julho.

Secretaria
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No mês de Julho o escritório de projetos da 
Corregedoria Geral da Justiça atuou 
auxiliando na capacitação dos servidores do 
núcleo extrajudicial para utilização do 
sistema quadro de serventias, além 
participar da fase inicial de implantação da 
referida plataforma.

A unidade deu  seguimento à homologação 
e levantamento de requisitos do novo portal 
de certidões do 1º grau que se encontra em 
fase final de desenvolvimento.

Dando seguimento à fiscalização dos 
atendimentos virtuais, foram realizados 306 
(trezentos e seis) acessos aos balcões virtuais 
das varas judiciárias. 

O EDEP segue atuando, também, em prol  
do incremento ao cumprimento da Meta 02, 
projeto patrocinado pelo Corregedor Geral 
da Justiça.

Por fim, o escritório deu 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 que consiste 
na verificação das unidades que apresentem 
maior dificuldade no cumprimento dos 
prazos dos atos judiciais.

Agosto, 2022
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O 3º Cartório Integrado de Consumo, criado 
em 30/04/2017, composto da 3ª, 6ª, 14ª e 16ª 
Vara de Relações de Consumo de Salvador, 
que tem como Juíza Corregedora, Dra. Júnia 
Araújo Ribeiro Dias, elabora, mensalmente, 
RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL, até o dia 05 
de cada mês.

O relatório elenca a evolução das Metas 1 e 2 
do CNJ, os Índices de Atendimento à 
Demanda, a Taxa de Congestionamento, a 
produtividade dos Gabinetes e Cartório 
Integrado, bem como destaca a evolução do 
acervo processual, posição dos processos 
paralisados há mais de 100 dias, análise das 
principais filas do SAJ e tarefas do PJE e 
acompanhamento do quantitativo de 
atendimentos realizados por meio do balcão 
virtual, e-mail institucional,  telefone e 
presencial aos advogados e às partes.

O documento é confeccionado com a 
participação dos Diretores de Secretaria, com 
base nos dados obtidos através dos sistemas 
Exaudi, PJE e Saj, assim como por planilhas de 
controle do cartório. 
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