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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
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CORREGEDOR-GERAL REUNIÃO 
COM REPRESENTANTES DA 
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA 
UNIÃO NA REGIÃO DE ALAGADOS

No dia 15/08/2022, o Corregedor-Geral da 
Justiça, Desembargador José Edivaldo 
Rocha Rotondano, participou de reunião 
com a Secretaria de Coordenação e 
Governança do Patrimônio da União 
(SPU), na sede do Ministério da 
Economia, na cidade de Brasília, com a 
finalidade de tratar, dentre outras 
questões, da Regularização Fundiária 
em terrenos da União. 

Na ocasião, as autoridades debateram a 
problemática em torno da Regularização 
Fundiária e, em especial, a intenção da 
Corregedoria Geral da Justiça do Poder 
Judiciário da Bahia (PJBA) em promover 
a pauta na localidade de Alagados, no 
bairro do Uruguai, em Salvador-Bahia.  

Os atores representantes dos Poderes 
Judiciário e Executivo se 
comprometeram em elaborar minuta de 
Termo de Cooperação, a fim de serem 
adotadas ações conjuntas que viabilizem 
a regularização urbana naquela 
localidade. 

O Corregedor pontuou que: “O objetivo 
em elaborar o Termo é regularizar imóveis 
que existem, hoje, naquela região e 
garantir para as famílias que as suas 
moradias são, de fato, suas de pleno 
direito. Este é um dos principais objetivos 
da gestão atual da Corregedoria Geral da 
Justiça, concretizar o direito constitucional 
à moradia”, destaca o Desembargador 
Rotondano.  

A minuta a ser desenvolvida será 
embasada nos moldes do Termo de 
Cooperação celebrado entre a SPU, no 
Estado de Pernambuco, o Município do 
Cabo Santo Agostinho e a Corregedoria 
Geral de Justiça de Pernambuco. O caso 
paradigma demonstrou notável conquista 
para a comunidade, no qual diversas 
famílias foram contempladas com a 
regularização fundiária.  

Na reunião também foram pontuados 
encaminhamentos por parte do Governo 
Federal, o qual salientou que vem 
trabalhando no desenvolvimento de 
Instrução Normativa a respeito da pauta 
de regularização fundiária de forma 
atualizada, em conformidade com a Lei nº. 
13.465/2017. 

Ademais, o Desembargador José Edivaldo 
Rotondano, que também é Presidente do 
Fórum Nacional de Regularização 
Fundiária, e a SPU firmaram intenção de 
realizar evento científico após a publicação 
da referida normativa.  



Estiveram presentes na reunião, além do 
Corregedor-Geral da Justiça da Bahia, o 
Chefe de Gabinete da CGJ, Yuri Bezerra de 
Oliveira, e os seguintes representantes do 
Ministério da Economia – SPU: o Diretor 
Gustavo Tillmann; os Coordenadores 
Claudson Moreira dos Santos e Hayla de 
Oliveira Ximenes; os Assessores Ysrael de 
Oliveira e Arthur Oliveira Chagas; e a 
Secretária Fabiana Magalhães Almeida 
Rodopoulos. 
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EQUIPE DA CGJ VISITA O 
LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO 
AURORA DO TJDFT

A comitiva foi recepcionada pelo Juiz 
Auxiliar da Presidência do TJDFT, Bel. Caio 
Bucoli, que apresentou o Laboratório 
Aurora, ao lado do Juiz Auxiliar da 
Corregedoria de Justiça do Distrito Federal, 
Bel. Eduardo Rosas, e das integrantes do 
Aurora, Bela. Mariana Bicalho e Bela. 
Adelyse Morais.

A visita programada teve o escopo de 
concretizar uma das metas traçadas no 
Plano de Gestão da Corregedoria Geral da 
Justiça, a fim de efetivar a cooperação com 
outros tribunais que tenham desempenho 
inovador, como o TJDFT. Logo, por 
entender que o Laboratório Aurora abarca 
as linhas de aperfeiçoamento propostas 
pela atual gestão, a equipe do PJBA se 
deslocou à cidade de Brasília para trocar 
experiências.

Convém salientar que o Laboratório de 
Inovação Aurora do TJDFT tem, dentre os 
seus objetivos, a finalidade de aperfeiçoar a 
qualidade do atendimento ao usuário, 
agilizar a tramitação dos processos judiciais 
e administrativos, e fomentar e aperfeiçoar 
as práticas de sustentabilidade social, 
ambiental e econômica.

Além do mais, entre as iniciativas 
estratégicas atendidas, o Laboratório 
implanta metodologias de melhoria 
contínua dos processos de trabalho, 
priorizando os finalísticos e o Plano de 
Logística Sustentável, bem como fortalece 
as relações com as instituições parceiras.

O Corregedor-Geral da Justiça do Poder 
Judiciário da Bahia (PJBA), Desembargador 
José Edivaldo Rocha Rotondano, junto a 
equipe da CGJ, realizou uma visita ao 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
dos Territórios (TJDFT), com o intuito de 
conhecer o Laboratório de Inovação Aurora, 
em 16/08/2022. 



Sendo assim, o Corregedor-Geral da 
Justiça intenta conhecer os métodos ágeis 
e as práticas colaborativas manuseadas 
pelo Laboratório, e utilizá-las nos projetos a 
serem desenvolvidos no Tribunal da Bahia, 
principalmente na abordagem 
multidisciplinar do Design Thinking, a qual 
estimula a visualizar os problemas e 
desenvolver as respectivas soluções sob a 
perspectiva do usuário.

Dentre os projetos apresentados na visita, 
que foram desenvolvidos pelo Laboratório 
Aurora, podem ser mencionados o 
“Sistema de apresentação remota e 
reconhecimento facial” (SAREF), a 
“Expedição 4.0 – Programa Cartório 4.0”, o 
“Justiça em Trânsito” – Serviço de 
conciliação para resolução de conflitos de 
trânsito por atendimento virtual, e do 
“TJDFT + simples – Falamos a sua Língua”.

O Desembargador Rotondano pontuou, 
inclusive, que a gestão atual da CGJ do 
PJBA tem o projeto “Expedição 4.0” como 
referência para a elaboração do normativo 
de comunicações processuais a ser 
publicado. 

A visita programada teve o escopo de 
concretizar uma das metas traçadas no 
Plano de Gestão da Corregedoria Geral da 
Justiça, a fim de efetivar a cooperação com 
outros tribunais que tenham desempenho 
inovador, como o TJDFT. Logo, por 
entender que o Laboratório Aurora abarca 
as linhas de aperfeiçoamento propostas 
pela atual gestão, a equipe do PJBA se 
deslocou à cidade de Brasília para trocar 
experiências.
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O propósito é repaginar os mandados 
expedidos (citação, intimação, dentre 
outros) e incluir uma linguagem simples 
e com direito visual, aproximando o 
Tribunal de Justiça e os cidadãos, com a 
melhora da prestação jurisdicional. As 
informações tratadas na visita ao TJDFT 
incrementarão as oficinas a serem 
realizadas para o desenvolvimento do 
projeto normativo no âmbito do PJBA.

Além do Corregedor-Geral de Justiça do 
PJBA, Desembargador José Edivaldo 
Rotondano, da Juíza Assessora da 
CGJ-BA, Márcia Gottschald, e do Chefe de 
Gabinete da CGJ-BA, Yuri Bezerra, 
também estiveram presentes: a 
Corregedora-Geral de Justiça do Tribunal 
de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO), 
Desembargadora Etelvina Maria 
Sampaio, a qual também é Presidente do 
Colégio de Corregedores do Brasil; o Juiz 
Auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça 
de Tocantins, Roniclay Alves Morais; e a 
Chefe de Gabinete da Corregedoria de 
Justiça de Tocantins, Jeane Silva Justino 
Filho.
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89º Encontro do Colégio de 
Corregedores-Gerais dos Tribunais de 
Justiça do Brasil (Encoge)

O Corregedor-Geral do Poder Judiciário 
da Bahia (PJBA), Desembargador José 
Edivaldo Rocha Rotondano, participou do 
89º Encontro do Colégio de 
Corregedores-Gerais dos Tribunais de 
Justiça do Brasil (Encoge),

realizado em Campo Grande (MS), no dia 
18/08/2022. Transformação e o papel do 
judiciário foram os temas destacados no 
começo do evento.

O Encontro teve a solenidade de abertura 
no Bioparque Pantanal, às 9h, e entre as 
autoridades que formaram a Mesa de 
Honra estavam, além do Corregedor-Geral 
do PJBA, Desembargador Rotondano, o 
Corregedor-Geral de Justiça do Mato 
Grosso do Sul, Desembargador Luiz Tadeu 
Barbosa Silva; o Presidente do TJMS, 
Desembargador Carlos Eduardo Contar; a 
Presidente do Ccoge, Desembargadora 
Etelvina Maria Sampaio Felipe; a 
Procuradora-Geral do Estado (MS), Ana 
Carolina Ali Garcia, representando o 
Governador, Reinaldo Azambuja; e o 
Diretor-Geral da Escola Judicial (MS), 
Desembargador Dorival Renato Pavan. 

O Desembargador Rotondano faz questão 
de salientar a importância de trazer à tona, 
em eventos como o Encoge, o tema da 
violência doméstica. “Seja como 
Corregedor, magistrado ou cidadão, eu 
não me vejo dissociado dessa temática. 
Estamos vendo todos os dias o quanto isso 
tem avançado. Debater esse assunto é 
uma oportunidade de buscar mecanismos 
para evitar que esse mal permaneça junto 
da sociedade”, salienta.    

As visitas diretivas realizadas nesta gestão 
da Corregedoria-Geral do PJBA também 
foram destaque no Encoge. 

https://www5.tjms.jus.br/encoge/
https://www5.tjms.jus.br/encoge/
https://www5.tjms.jus.br/encoge/
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MEDALHA – O Corregedor-Geral do PJBA, 
Desembargador José Edivaldo Rocha 
Rotondano, esteve entre os 
homenageados no Encoge que receberam 
a Medalha de Honra ao Mérito 
Desembargador Décio Antônio Erpen. A 
honraria foi concedida às personalidades 
que se destacaram nas ações e feitos para 
a sociedade.  O trabalho que o 
Desembargador Rotondano vem 
desenvolvendo na área de Regularização 
Fundiária foi salientado e parabenizado 
por autoridades presentes no Encoge.  
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Primeiro Fórum Nacional de 
Regularização Fundiária

“É um momento histórico que está sendo 
construído, onde a perspectiva é de 
integração do Poder Judiciário com o 
Poder Executivo, focado nessa agenda 
fundiária”, salientou Richard Torsiano, 
Consultor da Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação 
(FAO), sobre o primeiro Fórum Nacional 
Fundiário das Corregedorias dos Tribunais 
de Justiça.

Realizado em Campo Grande (MS), no dia 
19/08/2022, o evento ocorreu sob a 
presidência do Corregedor-Geral da Bahia 
(PJBA), Desembargador José Edivaldo 
Rocha Rotondano.  Autoridades 
internacionais e nacionais reuniram-se no 
auditório do Tribunal de Justiça do Mato 
Grosso do Sul (TJMS) para debater o tema 
da Regularização Fundiária.

O Desembargador Marcelo Martins 
Berthe, do Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJSP), Supervisor da Coordenadoria 
de Gestão dos Serviços Notariais de 
Registro da Corregedoria Nacional de 
Justiça, foi um dos palestrantes e fez 
questão de avaliar a iniciativa como uma 
oportunidade de alinhamento dos órgãos 
correcionais. 

O Desembargador Luiz Tadeu Barbosa 
Silva, Corregedor-Geral da Justiça do Mato 
Grosso do Sul, disse ter certeza que, agora, 
todos os municípios do Brasil serão 
convidados para se integrar à política de 
Regularização Fundiária. 

A Desembargadora Etelvina Maria Sampaio 
Felipe, Presidente do Colégio Permanente 
de Corregedores-Gerais dos Tribunais de 
Justiça do Brasil (Ccoge) e 
Corregedora-Geral do Tribunal de Justiça 
do Tocantins, fez questão de destacar que a 
realização do Fórum é um resgate da 
cidadania e da dignidade.   

O Desembargador Rotondano, avaliou o 
momento como muito positivo e destacou 
que os temas debatidos serão levados de 
forma prática para todo o país. 
 
Eleusa Maria Gutemberg, Diretora de 
Governança Fundiária do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 
também foi uma das palestrantes do 
evento e destacou o crescimento do Fórum. 
“Agora sabemos que todas as 
Corregedorias estão conhecendo a 
Regularização Fundiária”.  

O Fórum Nacional Fundiário das 
Corregedorias Gerais dos Tribunais de 
Justiça foi criado, inicialmente, abrangendo 
os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e 
Bahia, formando o acrônimo Matopiba. Em 
seguida, o estado de Minas Gerais aderiu ao 
projeto, que ganhou contornos nacionais, 
conforme deliberação do 87º Encontro do 
Colégio de Corregedores-Gerais dos 
Tribunais de Justiça do Brasil (Encoge), 
realizado em São Luís do Maranhão, em 
novembro de 2021.   
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Em abril deste ano, o Desembargador 
Rotondano foi eleito, por aclamação, 
presidente do Fórum. A decisão foi 
tomada em assembleia geral, durante o 
88º Encoge. Como Presidente, ele tem o 
papel de buscar informações, 
experiências e boas práticas para que isso 
possa ser disseminado entre as 
Corregedorias e, consequentemente, 
para toda a sociedade.    

Ainda no evento, os Corregedores-Gerais 
do Brasil assinaram a “Carta de Campo 
Grande”, um compromisso assumido 
com relação à Regularização Fundiária. O 
documento compila enunciados e traça 
como objetivo do Judiciário erradicar a 
pobreza e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais.  

http://www5.tjba.jus.br/portal/corregedores-gerais-do-pais-assinam-carta-de-campo-grande-em-forum-nacional-de-regularizacao-fundiaria-documento-direciona-as-acoes-que-devem-ser-tomadas/
http://www5.tjba.jus.br/portal/corregedores-gerais-do-pais-assinam-carta-de-campo-grande-em-forum-nacional-de-regularizacao-fundiaria-documento-direciona-as-acoes-que-devem-ser-tomadas/


Inspeção em Presídios
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O Corregedor Geral da Justiça do Poder 

Judiciário do Estado da Bahia (PJBA), 

Desembargador José Edivaldo Rocha 

Rotondano, em cooperação com a 

Secretaria de Administração Penitenciária 

e Ressocialização do Estado da Bahia 

(Seap), realizou visita ao Presídio da 

Comarca de Feira de Santana, na 

segunda-feira (29).

Na ocasião, o Corregedor Geral da Justiça, 

junto à assessoria da CGJ e 

representantes do Ministério Público e do 

Poder Executivo, entregou aparelho de 

retroprojetor e livros, bem como 

medicamentos aos apenados do Presídio 

da comarca feirense. A medida também 

vai ao encontro do Provimento Conjunto 

nº 12/2012, publicado na edição do dia 28 

de julho do Diário da Justiça Eletrônico, 

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.

Ademais, em alinhamento ao Programa 

Justiça Presente, do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ), a Corregedoria Geral da

Justiça deu início à ação de 

identificação civil por biometria no 

Presídio, consoante as diretrizes e os 

parâmetros previstos na Resolução nº 

306/2019 do CNJ. O objetivo é, de fato, 

concretizar o projeto ao prestar auxílio 

para os atores locais no combate às 

causas do estado de crise no sistema 

penal e socioeducativo brasileiro. A ação 

adotada pela Corregedoria Geral da 

Justiça é direcionada, especificamente, 

ao quarto eixo do Programa, qual seja, 

solucionar as questões atinentes à 

tecnologia.

Durante a visita, os juízes criminais de 

Feira de Santana lançaram o Projeto 

Mensagens do Cárcere, oportunidade 

em que houve a doação da obra 

literária “Fiapos de Inspiração”, de 

autoria do Juiz Antônio Henrique da 

Silva. O Corregedor-Geral, além de 

receber o referido livro, também 

ganhou uma carta escrita por uma das 

apenadas do complexo.

Além do Corregedor Geral da Justiça, 

Desembargador Rotondano, também
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presentes na visita: a Juíza Assessora da 

CGJ, Liana Dumet; o Diretor do Presídio, 

José Freitas Júnior; o Secretário da Seap, 

José Antônio Maia Gonçalves; a Chefe de 

Gabinete da Seap, Aida Sampaio; os 

Promotores de Justiça Edmundo Reis e 

Livia Sampaio Pereira; o Juiz de Direito 

da Vara de Execuções de Feira de 

Santana, Fábio Falcão; e o Juiz de Direito 

da 2ª Vara Criminal e Administração 

Pública de Feira de Santana, Antônio 

Henrique da Silva.

Secretaria das Corregedorias

A Secretaria das Corregedorias realizou a 
digitalização de todas as atas de correição, 
organizando-as por ano e comarca, no 
sistema PSYCHE, remetendo os 
documentos físicos à Coordenação de 
Gestão de Arquivos - COARQ. 

Objetivando aprimorar a gestão da 
atividade correicional, consolidou, em 
conjunto com a SERP-CGJ, planilha de 
controle dos expedientes autuados no 
PJECor para acompanhamento dos Editais 
de Correição, consignando as unidades 
correicionadas, o Juiz Assessor responsável 
e os encaminhamentos deliberados.

Outra ação de destaque foi a conclusão da 
força tarefa para limpeza dos galpões 3, 5, 7, 
8 e 9 e triagem dos bens listados no Edital 
CGJ nº 18/2019. 
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Além disso, a Secretaria publicou novo 
Edital CGJ nº 41/2022,  disponibilizado no 
DJE do dia 16 de agosto de 2022, o qual 
possibilitará a remoção dos bens 
guarnecidos no galpão 12 do Depósito 
Público.

A força tarefa do Depósito Público 
objetiva, sobretudo, economizar vultosos 
recursos despendidos por este Tribunal 
de Justiça com a guarda de bens 
inservíveis, otimizando os recursos 
públicos em conformidade com o 
princípio da eficiência. 

Por fim, há que salientar que no mês em 
referência, a Secretaria deu posse a 10 
(dez) servidores, entre técnicos e analistas 
judiciários.
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Durante o mês de julho de 2022, foram 
movimentados 496 (quatrocentos e 
noventa e seis) processos pelo gabinete 
da Juíza Assessora da Corregedoria-Geral 
da Justiça, Dra. Indira Fábia dos Santos 
Meireles, dentre os quais 406 
(quatrocentos e seis) despachos, 80 
(oitenta) pronunciamentos e respectivas 
decisões do CGJ, e 10 (dez) decisões. Já 
no mês de agosto, foram exarados 405 
(quatrocentos e cinco) despachos, 120 
(cento e vinte) pronunciamentos e 
respectivas decisões do CGJ, e 03 (três) 
decisões, totalizando 528 (quinhentos e 
vinte e oito) processos movimentados.

No que tange às atividades correicionais, 
destaca-se a ocorrência das seguintes, 
nos meses de julho e agosto: 

❖ De 11 a 15 de julho, correição 
ordinária em 08 (oito) serventias 
extrajudiciais localizadas na 
Comarca de Senhor do Bonfim, 
sede e municípios agregados; 

❖ Em 29 de julho, correição ordinária 
na Vara de Registros Públicos de 
Salvador; 

❖ De 01 a 05 de agosto, correição 
ordinária em 07 (sete) unidades 
extrajudiciais, situadas na Comarca 
de Porto Seguro, sede e distritos, e 
em 06 (seis) serventias localizadas 
nos municípios agregados à 
Comarca de Eunápolis.

Juíza Indira Fábia dos Santos Meireles O período em comento foi marcado, 
também, pela participação da magistrada 
nas reuniões adiante elencadas: 

❖ 04 de julho, com Prefeitos de diversos 
Municípios, para tratar do tema da 
Regularização Fundiária; 

❖ 05 de julho, com a Superintendência 
do Patrimônio da União, tendo como 
pauta a Regularização Fundiária na 
região conhecida como “Alagados”; 

❖ 18 de julho, com representantes da 
OAB/BA, referente à comissão 
extrajudicial da seccional; 

❖ 19 de julho, Prefeitura de 
Salvador,cuja pauta versou sobre 
Regularização Fundiária; 

❖ 20 de julho, com Rafael Zavala, 
representante da Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e 
a Agricultura (FAO) no Brasil, a 
respeito do tema da Regularização 
Fundiária; e 

❖ 10 de agosto, com a ANOREG e o 
NUPEMEC, para tratar das medidas 
para disseminar a conciliação e 
mediação nos Cartórios Extrajudiciais.

Destaca-se, ainda, a participação na I 
Jornada de Direito Notarial e Registral, 
ocorrida na cidade de Recife, nos dias 04 e 
05 de agosto; e do 89º ENCOGE - Encontro 
Nacional dos Corregedores-Gerais da 
Justiça e 1º Fórum Nacional Fundiário, 
ocorridos em Campo Grande, nos dias 18 e 
19 de agosto. Ressalta-se, neste último 
evento, a participação da Magistrada como 
debatedora no painel “Os impactos sociais e 
ambientais na Regularização Fundiária”.
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Ainda no que se refere à regularização 
fundiária, há de se registrar o 
comparecimento da Magistrada à 
entrega de títulos nas cidades de 
Eunápolis e Itagimirim, no dia 03 de 
agosto, e Alagoinhas, no dia 25 de agosto. 

Outra importante iniciativa no período foi 
a implantação do Sistema de Gestão das 
Serventias, por meio do Provimento 
Conjunto nº 11/2022, para o 
armazenamento e a disponibilização de 
informações, bem como para efetivação 
das comunicações obrigatórias sobre os 
atos praticados nos serviços notariais e 
de registro, de forma a aprimorar a 
qualidade e a eficiência do serviço 
prestado sob delegação do poder 
público, assim como a atividade de 
fiscalização.

Por fim, pontua-se que, na última 
semana do mês de agosto, houve a 
inauguração do Núcleo de Regularização 
Fundiária (Nuref) no âmbito do Judiciário 
baiano, além da realização de curso de 
capacitação em Regularização Fundiária, 
oferecido para os integrantes do NUREF 
e aos representantes dos Municípios 
signatários do respectivo termo de 
cooperação com este Tribunal.
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A Juíza Assessora Márcia Gottschald 
Ferreira realizou Correição Ordinária 
nas comarcas de Eunápolis e Porto 
Seguro no período de 01º a 05 de 
agosto.

Entre os dias 22 a 26 de agosto e 29 de 
agosto a 02 de setembro, as atividades 
correicionais deram-se no 1º Cartório 
Integrado Cível da comarca de 
Salvador, composto pela 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª 
Varas Cíveis, e nas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas 
de Relações de Consumo, Cíveis, 
Comerciais e competências outras da 
comarca de Feira de Santana.

No total, foram correicionadas 15 
(quinze) unidades judiciais.

Nos dias 08 e 09 de agosto, foi 
realizada visita diretiva no 2º Cartório 
Integrado de Relações de Consumo 
desta urbe. As unidades integrantes da 
serventia foram contempladas, ainda, 
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.

Juíza Márcia Gottschald Ferreira
No dia 15 de agosto a magistrada 
participou do FONACOR, na sede do 
CNJ, em Brasília, quando foram 
apresentadas as propostas de metas e 
diretrizes da Corregedoria Nacional de 
Justiça para o ano de 2023.

O dia seguinte foi marcado pela visita 
da Juíza, juntamente ao Corregedor 
Geral da Justiça, Desembargador José 
Edivaldo Rocha Rotondano, e o Chefe 
de Gabinete da CGJ, Yuri Bezerra, ao 
Laboratório Aurora, no TJDF.

Registr-se, ainda, a participação no 89º 
ENCOJE e 1º Fórum Nacional Fundiário 
das Corregedorias Gerais, em Campo 
Grande/MS.

Na ocasião, a Juíza Assessora 
apresentou o projeto “Visita Diretiva” 
como boa prática implementada pela 
atual gestão da CGJ.

A Magistrada participou, também, de 
reunião acerca da implementação da 
Diretriz 1 na 1ª Vara da Fazenda Pública 
da Comarca de Camaçari, assim como 
de alinhamentos iniciais com a 
Procuradoria do referido Município, DPG 
e a Chefia de Gabinete da CGJ.

Realizaram-se, também, (três) 
atendimentos, todos na modalidade 
telepresencial.
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Além disso, foram examinados e 
relatados 145 (cento e quarenta) 
processos referentes à habilitação para 
acesso ao cargo de Desembargador e 
remoção para comarcas de entrância 
final, sendo 72 (setenta e dois) pelo 
critério de merecimento e 73 (setenta e 
três) pelo critério de antiguidade.

Por fim, cumpre destacar que, no mês 
em comento, foram praticados pelo 
gabinete CGJR03, nos sistemas SIGA e 
PJeCOR, 688 (seiscentos e oitenta e 
oito) atos, sendo proferidos 520 
(quinhentos e vinte) despachos, 44 
(quarenta e quatro) decisões e 84 
(oitenta e quatro) pronunciamentos. 
Realizaram-se, ainda, 4 (quatro) 
audiências de instrução em feitos 
administrativos disciplinares

Distribuíram-se 217 (duzentos e 
dezessete) processos, sendo 
arquivados 92 (noventa e dois).
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Juíza Patrícia Didier de Morais Pereira

O mês de agosto foi marcado pela 
continuidade das correições nas unidades 
judiciais do interior do estado e em 
Salvador, bem como pelo processamento 
dos editais de promoção e remoção, por 
merecimento e antiguidade. 

Entre os dias 01 e 05 de agosto, as 
atividades fiscalizatórias ocorreram nas 
comarcas de Eunápolis e Porto Seguro, 
ocasião em que foram correicionadas todas 
as Varas do sistema dos Juizados Especiais, 
bem como as Varas de Família e Infância e 
Juventude, essas duas últimas de Porto 
Seguro.

Ainda em Eunápolis, foram visitadas as três 
Instituições de Acolhimento ligadas à 
comarca, uma delas situada em Itapebi, 
que foi desativada, a fim de avaliar a 
situação das crianças e adolescentes 
abrigadas e imprimir maior celeridade aos 
feitos em tramitação, especialmente 
aqueles de destituição do poder familiar e 
adoção.

A partir do dia 03 de agosto, foram 
correicionadas as Varas da Comarca de 
Porto Seguro:

A seguir, nos dias 17 e 18 de agosto foram 
correicionadas as 3º, 4º, 5º e 6º Varas de 
Juizados Especiais Criminais da Comarca de 
Salvador.

No dia 22.08.2022, houve a realização de 
visita diretiva junto à 1º Vara de Infância e 
Juventude da Comarca de Salvador.

Finalizando as correições do mês de agosto, 
foram inspecionadas as 1º e 2º Varas de 
Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca 
de Salvador no último dia 25.

Nos dias 30 e 31 de agosto, a juíza 
assessora Patrícia Didier acompanhou o 
Corregedor em viagem institucional à 
Brasília para a posse do novo Corregedor 
Nacional de Justiça, Ministro Luis Felipe 
Salomão.

No final do dia 31.08.2022, a Magistrada 
presidiu mais uma sessão junto à CEJAI.

Cite-se, para finalizar que, durante todo o 
mês de agosto, a Magistrada proferiu 295 
despachos, 86 decisões e 60 
pronunciamentos, como também 
relatoriou dezenas de processos 
referentes às promoções e remoções por 
merecimento e antiguidade.
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No mês de Agosto o escritório de 
projetos da Corregedoria Geral da Justiça 
iniciou a implantação do novo Portal de 
Certidões do 1º grau, visando garantir 
maior confiabilidade e celeridade na 
emissão das certidões de 1º grau do 
PJBA. Através da ferramenta será 
possível a emissão imediata das 
certidões positivas e negativas.

Importante registrar que o EDEP 
realizou, durante o mês de agosto, 166 
(cento e sessenta e seis) acessos aos 
balcões virtuais das unidades judiciárias 
de Entrância Final.

Notadamente, a unidade segue atuando 
no 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.

O EDEP participou, ainda, da oficina de 
acessibilidade e direito visual 
disponibilizada pelo Laboratório de 
inovação Aurora do TJDFT que teve por 
objetivo capacitar os servidores a 
praticar atos de comunicação através de 
linguagem simples facilitando o 
entendimento dos jurisdicionados.

Por fim, nota-se a atuação no projeto 
estratégico da Corregedoria de 
impulsionamento dos processos que estão 
incluídos na Meta 2 do Conselho Nacional 
de Justiça, auxiliando na criação de 
materiais orientativos e estratégias de 
conscientização e adesão ao projeto.

Núcleo Extrajudicial

Através do Provimento Conjunto Nº CGJ/CCI 
11/2022-GSEC, disponibilizado no DJE de 
25/07/2022 e republicado no DJE de 
03/08/2022, foi implantado o SISTEMA DE 
GESTÃO DE SERVENTIAS, no âmbito do 
Núcleo Extrajudicial das Corregedorias do 
TJBA, a partir de 27 de julho de 2022, 
integrado, obrigatoriamente, pelos serviços 
notariais e de registro do Estado da Bahia, 
para o armazenamento e a disponibilização 
de informações, bem como para efetivação 
das comunicações obrigatórias sobre os atos 
praticados nos serviços notariais e de 
registro, de forma a aprimorar a qualidade e a 
eficiência do serviço prestado sob delegação 
do poder público, assim como a atividade de 
fiscalização.
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Na fase inicial do aludido Sistema, 
módulo cadastral, foi realizado o 
cadastramento de Pessoas (Delegatário: 
Titular/Interino/Interventor e 
Substitutos/Escreventes) e de Serventias, 
a fim de viabilizar a vinculação entre 
estes, limitado o acesso aos usuários das 
Corregedorias de Justiça do TJBA.

Para esta fase, foi instituída Força-Tarefa 
com o objetivo de realizar a vinculação 
do Quadro aos respectivos Responsáveis 
das 1154 Serventias, no período de 27 de 
julho a 26 de agosto de 2022.

O Sistema de Gestão de Serventias é 
uma ferramenta importante para o 
Núcleo Extrajudicial, assim como para o 
Tribunal, possibilitando o 
armazenamento de dados com 
segurança, e, por sua vez, viabilizando 
mecanismos efetivos para realização de 
fiscalização.

Desse modo, na condição de 
Coordenadora do Núcleo Extrajudicial, 
sob a supervisão da Juíza Assessora 
Especial da Corregedoria Geral da 
Justiça, Dra. Indira Fábia dos Santos 
Meireles, concluo que esse momento é 
de muita relevância e demonstra o 
compromisso da gestão com a 
confiabilidade das informações, a fim de 
executar o planejamento estratégico do 
biênio 2022/2024. 

Compartilhando boas práticas

No Extrajudicial, destaca-se a atuação dos 
Delegatários Karoline Sales Monteiro 
Cabral, Delegatária titular do 1º Registro de 
Imóveis e Hipotecas de Alagoinhas e interina 
do 2º RI daquela mesma Comarca, e 
Marcelo Nechar Bertucci, titular do Cartório 
do Registro de Imóveis, Hipotecas,Títulos e 
Documentos da Pessoa Jurídica de 
Itagimirim e interino do RITDPJ de 
Eunápolis, na outorga de títulos da REURB 
nas referidas localidades.

Os 52 (cinquenta e dois) títulos entregues 
em Alagoinhas são resultado da assinatura 
de Termos de Cooperação Técnica entre a 
CGJ e diversos municípios baianos, com o 
objetivo de permitir ao Tribunal a estrutura 
necessária para a regularização fundiária.
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Também já foram concedidos títulos para 
os moradores das cidades de Eunápolis e 
Itagimirim. Na primeira, foram, 
aproximadamente, 75 (setenta e cinco). Na 
segunda, 311 (trezentos e onze) lotes já 
matriculados, dos quais 09 (nove) estão 
titularizados. 

A participação ativa dos Registradores 
Karoline e Nechar foi fundamental para a 
consecução desse importante projeto.  
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