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A Corregedoria Geral da Justiça, biênio 2022/2024, administrada 
pelo Desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, fincada 
nos princípios da moralidade, publicidade e transparência, 
disponibiliza aos atores da justiça e cidadãos, o relatório de cem 
dias de gestão. 

O documento elenca as principais iniciativas e projetos 
desenvolvidas pelo órgão correicional, indicando o status de cada 
atividade, assim como os setores responsáveis, dados estatísticos e 
registros fotográficos. 

Apresentação
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1. COMPOSIÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

(Unidades e chefes de unidade)

Corregedor-geral da Justiça

Desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano

Juízes Assessores

Bel. Anderson de Souza Bastos

Bela. Indira Fábia dos Santos Meireles

Bela. Márcia Gottschald Ferreira

Bela. Patrícia Didier de Morais Pereira

Gabinete da Corregedoria Geral da Justiça

Chefe de Gabinete: Bel. Yuri Bezerra de Oliveira

Assessoria Jurídica- ASJUC

Chefe da ASJUC: Bel. Txapuã Menezes Magalhães

Secretaria

Secretária: Bela. Clarissa Costa Perazzo

Coordenação de Cumprimento de Mandados

Chefe da unidade: Osenar Santos Silva 

Chefe da unidade: Gissélia Rodamilans

Comissão Estadual de Adoção Internacional – CEJAI

Chefe da unidade: Maria Simone de Castro Gomes dos Santos

Depósito público

Depositária Pública: Noaide Gunes Vieira

Escritório de Projetos e Processos Departamentais – EDEP

Chefe da unidade: Lorena Castro Macedo Souza

03

Maio, 2022



Núcleo de Presídios

Chefe da unidade: Elizabete Souza Sampaio Ribeiro

Núcleo Extrajudicial

Chefe da unidade: Milena Carvalho Staben

Plantão Judiciário de 1º grau

Chefe da unidade: Rogério Couto Dias Santos

Seção de Certidões – SEDEC

Chefe da unidade: Vânia Jeane Santana de Moraes

Seção de Controle, Distribuição e Informações – SECODI

Chefe da unidade: Lília de Jesus Silva

Seção de Programação e Execução Orçamentária – SEPEO

Chefe da unidade: Cláudia Ballalai Silva Telles

Seção de Registros e Processamentos Disciplinares – SERP

Chefe da unidade: Patric Silva Guimarães
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2. COMPETÊNCIA DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Nos termos do art. 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, compete ao 
Corregedor-geral:

Art. 89 – Ao Corregedor Geral, além da correição, da inspeção e da fiscalização permanente do 
serviço judiciário e dos atos dos Juízes e Servidores das Comarcas de Entrância Final e da sua 
Secretaria, compete: (ALTERADO CONFORME EMENDA REGIMENTAL N. 08/2016, DE 16 
DE MARÇO DE 2016, DJe 17/03/2016).

I – integrar o Tribunal Pleno e o Conselho da Magistratura;

II – realizar correições parciais e extraordinárias, bem como inspeções nas Comarcas de Entrância 
Final, quando entender necessárias ou quando determinadas pelo Tribunal Pleno ou pelo Conselho 
da Magistratura; (ALTERADO CONFORME EMENDA REGIMENTAL N. 01/2014, 
PUBLICADA NO DJE 24/01/2014).

III – superintender e presidir, no primeiro grau, a distribuição dos feitos nas Comarcas de 
Entrância Final, podendo delegar tais atribuições a Juiz de Direito auxiliar ou ao Juiz Diretor do 
Fórum da respectiva Comarca; (ALTERADO CONFORME EMENDA REGIMENTAL N. 
01/2014, PUBLICADA NO DJE 24/01/2014).

IV – conhecer de representação contra Servidores das Comarcas de Entrância Final, inclusive os 
lotados nos Juizados Especiais e demais Órgãos integrantes dos serviços auxiliares da Secretaria 
do Tribunal de Justiça; (ALTERADO CONFORME EMENDA REGIMENTAL N. 01/2014, 
PUBLICADA NO DJE 24/01/2014).

V – praticar todos os atos relativos à posse, matrícula, concessão de férias e licença e consequente 
substituição dos Servidores da Secretaria da Corregedoria e dos Servidores das Comarcas de 
Entrância Final; (ALTERADO CONFORME EMENDA REGIMENTAL N. 01/2014, 
PUBLICADA NO DJE 24/01/2014).

VI – propor ao Presidente do Tribunal de Justiça a realização de concursos para provimento de 
cargos de Servidores;

VII – informar os pedidos de permuta, remoção e transferência dos Servidores da Justiça;

VIII – representar ao Conselho da Magistratura sobre a remoção compulsória de Servidor;

IX – designar Servidores e auxiliares para as Serventias em que devam ter exercício dentro da 
mesma Comarca;

X – instaurar, ex officio, processo de aposentadoria por invalidez ou implemento de idade contra 
Servidores lotados nas Comarcas de Entrância Final; (ALTERADO CONFORME EMENDA 
REGIMENTAL N. 01/2014, PUBLICADA NO DJE 24/01/2014).

XI – decidir representações relativas aos serviços judiciários ou encaminhá-las aos Órgãos 
competentes para fazê-lo; (ALTERADO CONFORME EMENDA REGIMENTAL N. 02/2016, 
DE 16 DE MARÇO DE 2016, DJe 17/03/2016).

XII – instaurar sindicâncias e propor a instauração de processos administrativos;
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XIII – representar ao Tribunal Pleno sobre a declaração de incapacidade de Magistrado em virtude 
de invalidez ou a necessidade de sua aposentadoria por implemento de idade;

XIV – (REVOGADO PELA EMENDA REGIMENTAL N. 08/2016, DE 16 DE MARÇO DE 2016, 
DJe 17/03/2016).

XV – delegar poderes aos Magistrados de primeiro grau, para procederem a diligências nos 
processos em curso na Corregedoria;

XVI – determinar, independentemente de provocação, a restituição de custas e salários, impondo as 
penas legais sempre que notar abusos em autos ou papéis que lhe forem apresentados; (ALTERADO 
CONFORME EMENDA REGIMENTAL N. 02/2016, DE 16 DE MARÇO DE 2016, DJe 
17/03/2016).

XVII – elaborar o Regimento Interno da Corregedoria, em conjunto com o Corregedor das Comarcas 
do Interior, submetendo-o à aprovação do Tribunal Pleno;

XVIII – propor ao Tribunal Pleno a organização dos serviços da Secretaria da Corregedoria;

XIX – baixar provimentos relativos aos serviços judiciários, regulando, especialmente, o uso de 
livros de folhas soltas, de distribuição de feitos e de registro de reconhecimento de firmas; depósito e 
guarda de bens e valores, bem assim contagem de custas, sem prejuízo das atribuições dos Juízes;

XX – dar instruções aos Juízes, respondendo às suas consultas, sobre matéria administrativa;

XXI – propor a designação de Juiz para auxiliar Vara ou Comarca;

XXII – inspecionar estabelecimentos prisionais e de internamento de crianças e adolescentes;

XXIII – apresentar ao Tribunal Pleno, até 31 de dezembro, relatório das correições realizadas 
durante o ano;

XXIV – informar, nos autos de pedido de inscrição para promoção ou remoção, se o Juiz reside na 
sede da Comarca, se responde a processo disciplinar, se de sua folha funcional constam elogios ou 
penalidades e a produção por ele informada, nos últimos 2 (dois) anos;

XXV – abrir e encerrar os livros da Corregedoria;

XXVI – apreciar, nos Cartórios, o estado do arquivo, as condições de higiene e a ordem dos 
trabalhos, dando aos Servidores as instruções convenientes;

XXVII – examinar autos, livros e papéis, apontando nulidades, erros, falhas, irregularidades, 
omissões e promovendo o seu suprimento, se for o caso;

XXVIII – verificar, determinando providências:

a)se os títulos de nomeação dos Juízes e Servidores se revestem das formalidades legais;

b)se o exercício de cargo, função ou emprego é regular, bem assim o afastamento que houver;

c)se a posse, assunção de exercício e afastamento têm sido comunicados ao Tribunal;

d)se existe acumulação proibida de cargos.

06

Maio, 2022



XXIX – baixar normas e determinar medidas capazes de uniformizar e padronizar os serviços 
administrativos das Varas da Infância e da Juventude nas Comarcas do Estado em conjunto com a 
Corregedoria do Interior;

XXX – expedir, mediante provimento, as instruções necessárias ao relacionamento das Varas da 
Infância e da Juventude com Órgãos e entidades ligados aos problemas do menor;

XXXI – fixar o número de Agentes Voluntários de Proteção à Infância e à Juventude e autorizar 
seu credenciamento pelo Juiz;

XXXII – criar cadastro de Leiloeiros, Tradutores, Peritos, Comissários e Síndicos, habilitados a 
atuar como auxiliares do Juiz nos feitos em que sua presença se faça necessária;

XXXIII – designar Substitutos entre Servidores nos casos de vacância e nas faltas e 
impedimentos iguais ou superiores a 30 (trinta) dias;

XXXIV – locomover-se, no exercício das suas funções, por deliberação própria, do Tribunal 
Pleno ou do Conselho da Magistratura, para o local onde devam apurar fatos relativos à 
administração da Justiça;

XXXV – dirigir-se a qualquer lugar onde a regularização do serviço da Justiça reclame sua 
presença;

XXXVI – tomar em consideração, na medida de suas competências, as representações contra 
abusos, erros ou omissões das autoridades judiciárias, de seus auxiliares e dos Servidores da 
Secretaria da Corregedoria, determinando reduzir a termo as não formuladas por escrito, 
adotando as providências necessárias à sua apuração;

XXXVII – apresentar, anualmente, até o dia 10 (dez) de janeiro, ao Presidente do Tribunal, o 
relatório anual dos trabalhos a seu cargo, que integrará o da Presidência;

XXXVIII – propor a punição do Juiz de Direito que deixar de atender ao disposto no Art. 39 da 
Lei Orgânica da Magistratura Nacional;

XXXIX – solicitar, excepcionalmente, ao Tribunal Pleno a designação de Juízes, sem prejuízo de 
suas funções judicantes, para auxiliá-lo, em situações concretas, nas diligências a que tiver de 
proceder nas Comarcas de Entrância Final; (ALTERADO CONFORME EMENDA 
REGIMENTAL N. 01/2014, PUBLICADA NO DJE 24/01/2014).

XL – adotar as devidas providências com o objetivo de impedir que os Juízes de Direito:

a) residam fora da sede da Comarca, salvo autorização do Tribunal;

b) deixem de atender às partes a qualquer momento, quando se tratar de assunto urgente;

c) excedam prazos processuais;

d) demorem na execução de atos e diligências judiciais;

e) maltratem as partes, testemunhas, Servidores e demais auxiliares da Justiça;

f) deixem de presidir, pessoalmente, as audiências e os atos nos quais a lei exige sua 
presença;
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g) deixem de exercer assídua fiscalização sobre seus subordinados, especialmente no 
que se refere à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja provocação das 
partes; (ALTERADO CONFORME EMENDA REGIMENTAL N. 02/2016, DE 16 DE 
MARÇO DE 2016, DJe 17/03/2016).

h) frequentem lugares onde sua presença possa diminuir a confiança pública na Justiça;

i) cometam repetidos erros de ofício, denotando incapacidade, desídia ou pouca 
dedicação ao estudo;

j) pratiquem, no exercício de suas funções ou fora delas, faltas que prejudiquem a 
dignidade do cargo.

XLI – funcionar como Relator nos processos de apelação de sentença proferida em dúvida 
registral, prevista no art. 202 da Lei nº 6015/73;

XLII – exercer quaisquer outras atribuições conferidas em Lei, neste Regimento e no Regimento 
Interno da Corregedoria Geral de Justiça.

A competência institucional da Corregedoria Geral da Justiça restringe-se às 24 (vinte e quatro) 
comarcas de entrância final, contemplando 437 (quatrocentas e trinta e sete) unidades judiciais de 1º 
grau.
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Comarcas de Entrância Final 
(destacadas em laranja)
Alagoinhas
Barreiras
Bom Jesus da Lapa
Brumado
Camaçari
Eunápolis
Feira de Santana
Guanambi
Ilhéus
Irecê
Itabuna
Jacobina
Jequié
Juazeiro
Lauro de Freitas
Paulo Afonso
Porto Seguro
Salvador
Santo Antônio de Jesus
Senhor do Bonfim
Simões Filho
Teixeira de Freitas
Valença
Vitória da ConquistaMapa judiciário 2022



3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

3.1 Organograma

Encontram-se vinculados à Corregedoria Geral da Justiça 15 (quinze) setores administrativos, além dos 
gabinetes dos juízes assessores.

Para facilitar a identificação do corpo administrativo do órgão, a Chefia de Gabinete elaborou o 
organograma abaixo, contendo a estrutura organizacional da CGJ.
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3.2 Cadeia de liderança

A convocação dos magistrados para assessorar o Corregedor-geral da Justiça, durante o biênio 
2022/2024 foi aprovada, à unanimidade, pelo Tribunal Pleno na Sessão Extraordinária Mista, realizada 
no dia 07/02/2022

Com o fito de otimizar os trabalhos desenvolvidos pelo órgão, o Corregedor-geral da Justiça, através da 
Portaria CGJ-50/2022-GSEC, delegou atribuições aos Juízes Assessores, conforme consta na cadeia de 
liderança abaixo:
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4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

4.1 Missão, Visão, Objetivo e Princípios

MISSÃO: assegurar o acesso à justiça, visando a paz social.

VISÃO: ser reconhecida como órgão de referência na orientação e auxílio aos magistrados, servidores e 
delegatários do sistema extrajudicial, pela promoção da excelência de sua atuação em favor da sociedade.

OBJETIVO: normatizar, apoiar a execução e aperfeiçoar o serviço.

PRINCÍPIOS: acessibilidade, agilidade, credibilidade, eficiência, ética, imparcialidade, inovação, 
integridade, segurança jurídica, sustentabilidade, transparência e responsabilidade.
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4.2 Mapa Estratégico das Corregedorias

O mapa estratégico das Corregedorias está disponibilizado no Portal da Estratégia, podendo ser 
acessado através do 
link:http://www5.tjba.jus.br/estrategia/wp-content/uploads/2022/01/CGJ%20CCI%202021%202026.p
df

O documento refere-se ao alinhamento dos macrodesafio e os objetivos estratégicos do Poder 
Judiciário da Bahia, aos interesses e áreas afetas à Corregedoria Geral da Justiça, servindo como 
bússola da gestão.
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4.3 Eixos Estratégicos da Gestão

Objetivo: a gestão do biênio 2022/2024 objetiva a normatizar, apoiar e aperfeiçoar o serviço prestado 
pelas unidades de 1º grau de jurisdição e serventias extrajudiciais, promovendo assim, a melhoria 
contínua dos serviços prestados à sociedade, calcados na segurança jurídica, probidade administrativa, 
transparência e celeridade.

Visão: ser reconhecida como órgão de referência na orientação e auxílio aos magistrados, servidores e 
delegatários do sistema extrajudicial, pela promoção da excelência de sua atuação em favor da 
sociedade.

Estratégia: gestão orientada por dados, padronização de rotinas e fluxos de trabalho, fomento à 
capacitação contínua de magistrados, servidores e delegatários.

Diretriz estratégica: aproximação da administração com os magistrados, servidores e delegatários, 
objetivando a gestão participativa.

Equipe: reestruturação da equipe da CGJ, tendo como foco o fornecimento de instrumentos às unidades 
de 1º Grau em prol da melhoria contínua dos serviços.

Inovação: fortalecimento do Escritório de Projetos (EDEP), Aprimoramento da ciência de dados, 
promoção da cooperação judiciária.
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5. AÇÕES EM 100 (CEM) DIAS

5.1 Iniciativas

Plano de Gestão Biênio 2022/2024

Unidade demandante: Chefia de Gabinete da 
CGJ

Status: Concluído

A elaboração do Plano de Gestão do biênio 
2022/2024 foi a primeira iniciativa da 
Corregedoria Geral da Justiça, iniciada ainda 
no período de transição.

A elaboração do portfólio visou direcionar os 
trabalhos a serem desenvolvidos durante os 
cem primeiros dias de gestão, com foco na 
identificação dos serviços mais sensíveis e de 
maior impacto nas unidades de 1º grau de 
jurisdição e serventias extrajudiciais.

O Plano de Gestão elenca, de forma concisa, a 
composição, as atribuições dos Juízes 
assessores da CGJ, apresentando aos 
magistrados, servidores e jurisdicionados, as 
metas e objetivos estratégicos delineados, com 
foco no alcance das metas nacionais, traçadas 
pela Corregedoria Nacional de Justiça, e dos 
macrodesafios estratégicos do Poder Judiciário 
da Bahia.

O portfólio está publicizado no portal das 
corregedorias e pode ser acessado através do 
link 
http://www5.tjba.jus.br/corregedoria/wp-conte
nt/uploads/2022/03/Portf%C3%B3lio-de-Gest
%C3%A3o-Corregedoria-Geral-da-Justi%C3
%A7a.pdf
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Projeto “Encontro com o Corregedor”

Unidade demandante: Chefia de Gabinete da 
CGJ

Status: Em andamento
Alinhado ao Macrodesafio Estratégico “M3 – 

Agilidade e Produtividade na Prestação 

Jurisdicional”, o projeto “Encontro com o 

Corregedor” visa a aproximação entre os Juízes de 

Direito e servidores das Comarcas de Entrância 

Final e a Corregedoria Geral da Justiça, bem 

como a identificação dos serviços mais sensíveis 

das unidades judiciais e a busca por soluções 

estratégicas eficientes, em prol da melhoria 

contínua dos serviços prestados à sociedade.

Durante o evento é apresentado ao público o 

portfólio elaborado pela equipe de trabalho da 

Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ), no qual 

consta o plano de ação delineado para a gestão 

2022/2024, as diretrizes estratégicas, 

macrodesafios e metas nacionais e do PJBA, além 

das ações a serem executadas pela CGJ nos cem 

primeiros dias da gestão.

O Encontro já foi promovido em 14 (quatorze) 

comarcas, quais sejam: Barreiras, Ilhéus, Itabuna, 

Santo Antônio de Jesus, Valença, Salvador (varas 

de família e sucessões), Vitória da Conquista, 

Jequié, Brumado, Guanambi, Bom Jesus da Lapa, 

Feira de Santana, Teixeira de Freitas, Porto 

Seguro e Eunápolis.
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Informativo CGJ

Unidade demandante: Chefia de Gabinete da 
CGJ

Status: Concluído. Atividade contínua

O informativo mensal, elaborado pelo gabinete 

da CGJ, destaca as ações de maior relevância, 

praticadas por setores vinculados ao órgão 

correicional.

A iniciativa visa conferir transparência, 

prestando conta aos jurisdicionados e atores da 

justiça, bem como estimula o compartilhamento 

de boas práticas cartorárias, através da 

disseminação de ações de destaque promovidas 

por servidores e delegatários.

O documento é encaminhado, via Assessoria de 

Comunicação Social do Tribunal de Justiça da 

Bahia, ao e-mail dos membros do Poder 

Judiciário baiano, atores da justiça e imprensa 

estadual, além ter a sua disponibilização 

permanente no Portal das Corregedorias.

Acesse o link abaixo:

http://www5.tjba.jus.br/corregedoria/informativo

s-cgj/
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Reformulação do Portal das Corregedorias

Unidade demandante: Chefia de Gabinete da 
CGJ

Status: Em andamento

A Corregedoria Geral de Justiça vem 

capitaneando o projeto de reformulação do 

Portal das Corregedorias.

A iniciativa consiste em tornar o site mais 

acessível, através da habilitação do sistema 

VLibras e alto-contraste, separando os serviços 

por cliente.

O novo portal encontra-se em fase final de 

desenvolvimento.
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“Compartilhamento de boas práticas”

Unidade demandante: Chefia de Gabinete 
da CGJ

Status: Em andamento

O projeto “compartilhando boas práticas” 

objetiva a interlocução entre os setores do 

tribunal de Justiça da Bahia, com foco na 

disseminação de conhecimentos e ferramentas 

de trabalho que auxiliem na gestão cartorária.

Ademais, objetiva valorizar os magistrados e 

servidores que executam práticas inovadoras, 

contribuindo para o aprimoramento do serviço 

judiciário.



Mapeamento de fluxos de trabalho

Unidade demandante: Chefia de Gabinete da 
CGJ

Status: Concluído

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.
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Gestão do Depósito Público

Unidade demandante: Secretaria

Status: Concluído. Atividade contínua

A secretária das corregedorias realizou visita 
técnica ao Depósito Público do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, 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 nº 
18/2019. 

A presente ação objetiva, sobretudo, 
economizar vultosos recursos despendidos 
pelo Tribunal de Justiça com a guarda de 
bens inservíveis.



Atualização do Regimento Interno das 
Corregedorias

Unidade demandante: Chefia de Gabinete da 
CGJ e ASJUC

Status: Em andamento

O regimento interno das corregedorias, instituído 
pela Resolução 01 de 1989, encontra-se defasado, 
sendo necessária a atualização do texto.

Por meio da Portaria Conjunta nº CGJ/CCI 
03/2022-GSEC, as corregedorias instituíram grupo 
de trabalho para a elaboração da nova minuta.

A boa prática encontra-se em fase de elaboração.

Atualização do Código de Normas 
Extrajudiciais

Unidade demandante: Chefia de Gabinete da 
CGJ e Núcleo Extrajudicial

Status: Em andamento

Diante da necessidade de proceder a atualização 
do Código de Normas e Procedimentos dos 
Serviços Notariais e de Registro do Estado da 
Bahia, as corregedorias, por meio da Portaria 
Conjunta nº CGJ/CCI – 05/2022-GSEC, instituiu 
grupo de trabalho para a realização do mister.

A boa prática encontra-se em fase de elaboração.

Elaboração do Código de Normas Judiciais

Unidade demandante: Chefia de Gabinete da 
CGJ

Status: Em andamento
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A iniciativa consiste na elaboração do Código de 

Normas Judiciais, como forma de padronizar as 

rotinas cartorárias, em prol da melhoria contínua 

dos serviços prestados pelas unidades judiciais 

de 1º grau.

O ato normativo encontra-se em fase de 

elaboração.

Gestão Itinerante

Unidade demandante: Chefia de Gabinete da 
CGJ e EDEP

Status: Concluído. Atividade contínua.

O projeto Gestão Itinerante visa contribuir com 

a organização cartorária no sentido de orientar, 

instruir e dar o suporte necessário às unidades 

judiciárias do 1º Grau. Esses verbos, atrelados 

às boas práticas cartorárias, são de suma 

importância para atender as demandas do 1º 

Grau.

O projeto foi idealizado para que as correições 

realizadas nos órgãos jurisdicionais sejam mais 

efetivas, abarcando todos os problemas 

atrelados a morosidade processual, a fim de 

identificar os fatores que influenciam positiva e 

negativamente os resultados e, 

consequentemente, desenvolver estratégias para 

ampliar a produtividade com o uso da 

Tecnologia da Informação.
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Sistema Quadro de Serventias

Unidade demandante: EDEP

Status: Em andamento

A implementação do Sistema Quadro de 

Serventias possibilitará o acompanhamento das 

unidades extrajudiciais pelas Corregedorias, 

através da disponibilização de informações 

referentes a cada serventia, a exemplo do quadro 

funcional, Juiz de Paz, existência de 

intervenção, ocorrências da unidade, extração de 

relatórios com registro de vacância, provimento 

e dados relacionados à atividade ou inatividade 

do cartório.

O sistema encontra-se em fase de 

desenvolvimento pela equipe de tecnologia do 

TJBA, já tendo havido o desenvolvimento dos 

módulos de cadastro de pessoas e de Serventias, 

para a utilização pelo Núcleo Extrajudicial.

A próxima etapa de entrega será destinada aos 

módulos de utilização pelas próprias serventias, 

com o intuito de auxiliar no gerenciamento e 

possibilitar que os delegatários alimentem as 

informações das suas unidades, e ao módulo de 

extração de Relatórios.

Gestão à Vista

Unidade demandante: Chefia de Gabinete da 
CGJ

Status: Concluído

A central de monitoramento, instalada no gabinete 

do Corregedor Geral, visa fiscalizar os dados 

estatísticos das unidades que se encontram sob a 

supervisão do CNJ.

Sistema de Gestão da Qualidade da CGJ

Unidade demandante: Chefia de Gabinete da 
CGJ e EDEP

Status: Em andamento

A Corregedoria Geral da Justiça, com o 

objetivo de promover o aprimoramento da 

equipe de trabalho e profissionalizar a gestão, 

iniciou a implantação do Sistema de Gestão da 

Qualidade - SGQ.

São eixos da gestão da qualidade a 

padronização e documentação de rotinas e 

fluxos de trabalho, capacitação de pessoal, bem 

como registro de não conformidades, 

permitindo, uma prestação do serviço mais 

célere e eficaz.

O projeto encontra-se em desenvolvimento.
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Elaboração do Plano Diretor da CGJ

Unidade demandante: EDEP

Status: Em andamento

O Plano Diretor da Corregedoria Geral da Justiça 

tem a função precípua de padronizar os 

procedimentos da unidade e aplicar os conceitos 

de gestão administrativa, de modo a auxiliar os 

servidores na otimização dos seus fluxos de 

trabalho, como também gerenciar a efetividade 

das práticas que estão sendo adotadas. A boa 

prática encontra-se em desenvolvimento.

Fiscalização do Balcão Virtual

Unidade demandante: Chefia de Gabinete da 
CGJ e EDEP

Status: Concluído. Atividade contínua

A Corregedoria Geral da Justiça iniciou o plano 

de fiscalização dos serviços prestados, na 

modalidade online, pelas unidades judiciais de 1º 

grau.

O Acompanhamento consiste no monitoramento 

direto e permanente das unidades de entrância 

final, buscando o aperfeiçoamento do atendimento 

nos balcões virtuais.

A equipe do Escritório de Projetos e Processos 

Departamentais-EDEP elaborou relatório de 

acompanhamento que será utilizado nas 

unidades, com o objetivo de obter informações 

do servidor responsável pelo atendimento no 

Balcão Virtual. De posse da documentação a 

Corregedoria obtém informações precisas para 

adoção de medidas que, porventura, se façam 

necessárias ao regular funcionamento da 

ferramenta.

O Corregedor-Geral entrou, pessoalmente, em 

salas virtuais orientando os servidores sobre a 

importância do uso regular do balcão virtual.
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Implementação da triagem de processos no 
primeiro grau

Unidade demandante: SECODI

Status: Em andamento.

Objetivando a higienização da base de dados do 

Poder Judiciário da Bahia, um dos eixos da justiça 

4.0, a Corregedoria Geral instituiu a triagem dos 

processos no primeiro grau de jurisdição, 

utilizando como modelo o bem sucedido fluxo de 

trabalho da Diretoria de Distribuição do Segundo 

Grau, órgão vinculado à 1ª Vice-Presidência do 

TJBA.

Para tanto, houve necessidade da fusão de dois 

setores: o protocolo judicial, por tornar-se 

obsoleto, e a Seção de Controle e Distribuição - 

SECODI, diante da necessidade de incremento de 

recursos humanos para a execução da atividade.

Nesse sentido, foi publicado o Ato Normativo 

Conjunto nº 05/2022, estabelecendo um novo 

fluxo de trabalho no PJE, para possibilitar a 

triagem de processos, assim como a Provimento 

nº CGJ 05/2022 desativando o serviço de 

Protocolo Judicial.

A equipe de trabalho foi capacitada para a 

execução da rotina, através da Universidade 

Corporativa – UNICOP, no dia 13/05/2022.

Regulamentação dos atos de comunicação 
eletrônica

Unidade demandante: Chefia de Gabinete da 
CGJ

Status: Em andamento

No curso do projeto "Encontro com o 

Corregedor", constatou-se a necessidade de 

editar ato normativo regulamentando a 

comunicação eletrônica, inclusive com 

elaboração de modelos.

A equipe da corregedoria verificou, no 

entanto, a necessidade de realização de 

pesquisas jurisprudenciais, em prol do 

fornecimento de orientações claras e objetivas 

aos oficiais de justiça quanto a sua utilização, 

a fim de evitar nulidades processuais.

Para tanto, foi instituído Grupo de Trabalho 

voltado à elaboração de minuta de ato 

normativo, conforme Portaria 148/2022, com 

prazo de 30 (trinta) dias.
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Grupo de Trabalho para reestruturação das 
Varas de Família:

Unidade demandante: Presidência TJBA e Chefia 
de Gabinete da CGJ

Status: Concluído

A partir de visita diretiva realizada nas Varas de 

Família e Sucessões, foram constatadas diversas 

deficiências de estrutura e pessoal nessas unidades.

Desse modo, a questão foi levada ao conhecimento 

da Presidência do TJBA, tendo sido instituído 

Grupo de Trabalho para mapear os problemas e 

construir soluções, nos termos do Ato Normativo 

Conjunto nº 04/2022.

A ação está sendo documentada no PA 

0000589-60.2022.2.00.0805, em trâmite no PJE 

COR.

Através do opinativo da juíza assessora Patrícia 

Didier de Moraes Pereira, estão sendo debatidas os 

seguintes pontos:

a) a nomeação de servidores para todas as 
Varas de Sucessões e de Família de Salvador, a 
começar pelas unidades de sucessões que estão 
com déficit de servidores (-2) tal como já 
constatado na TLP e no EDITAL TJBA N. 
01/2021 – que tratou da convocação para 
teletrabalho distribuído, seguindo-se as Varas 
com “-1” e “0”, devendo ser considerado o 
grande acervo das unidades, a alta taxa de 
congestionamento, a crescente demanda de  
atendimento, a matéria sensível em torno dos 
feitos, a grande quantidade de medidas urgentes 
e inadiáveis, bem como o elevado número de 
reclamações dos usuários;

b) pela edição de ato para criação de uma 
secretaria virtual, por meio da qual os 
servidores das unidades com excedente na 
TLP colaborariam com as unidades 
visitadas, solucionando os gargalos 
detectados, a fim de atingir as metas 
impostas pelo CNJ, com previsão de 
designação independente de adesão 
voluntária, de forma temporária e com metas 
pré-estabelecidas, com fundamento nos 
artigos 8º e 9º, da Resolução nº 219 do CNJ ;

c) a alteração dos critérios da TLP das varas 
de família e sucessões, passando a se 
considerar os cartórios integrados, bem 
como excluindo-se os servidores de gabinete 
e assessores do cômputo, tendo em vista a 
matéria veiculada nas ações processadas, as 
peculiaridades do atendimento ao público, 
taxa de congestionamento e o passivo destas 
unidades;

d) ampliação das vagas de estagiários de 
pós-graduação nas unidades de Família e 
Sucessões, no mínimo três por gabinete, pelo 
período de um ano, podendo ser prorrogado 
por igual período, objetivando dar maior 
celeridade e atenção às demandas, sobretudo 
as mais urgentes, como também o 
sentenciamento de processos meta 2;

e) reestruturação do SAOF, com regramento 
do uso e estabelecimento de prioridades, 
sugerindo-se de imediato a 
criação/ampliação das vagas de estagiários 
de pós graduação em psicologia e assistência 
social, além da elaboração de termos de 
parcerias público-privados, uma vez que o 
dito setor é muito demandado pelas 10 (dez) 
varas de famílias e 4 (quatro) de sucessões, 
sendo certo que o grande acúmulo na 
confecção dos laudos impacta negativamente 
no andamento dos feitos e, por via de 
consequência, a consecução das metas do 
CNJ;
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f) a criação de CEJUSC especializado em 
família e sucessões, no qual seriam realizadas 
as conciliações iniciais do artigo 334 do CPC e 
mediações necessárias no curso dos processos, 
a fim de resolver múltiplos conflitos do mesmo 
núcleo familiar;

g) a modificação do Decreto de pagamento dos 
conciliadores, passando a considerar audiência 
realizada mesmo aquelas sem a presença de 
ambas as partes, valorizando o serviço do 
conciliador que está presente ao ato e 
estimulando o interesse desses profissionais 
pelas varas de família;

h) a alteração do perfil dos magistrados de 
família para que tenham acesso aos processos 
que tramitam em segredo de justiça em todas 
as varas de família e varas de violência 
doméstica, a fim de evitar decisões conflitantes 
e proporcionar a pacificação dos envolvidos;

i) pela criação de grupo de trabalho para que 
sejam discutidas as demandas específicas das 
varas de família e sucessões, estabelecendo-se 
prazos para apresentação de projetos que 
racionalizem os recursos e melhores a 
qualidade dos serviços prestados;

j) pela remoção do centro odontológico do 
Fórum de Família da capital, liberando-se o 
espaço para instalação de serviços 
direcionados aos usuários das unidades de 
família e sucessões.

k) Opina-se, ainda, pela expedição de ofício à 
Diretoria de 1º Grau para que tome 
conhecimento das atas e da situação das 
Unidades visitadas e para que seja 
implementada capacitação dos diretores em 
gestão cartorária, perpassando pela elaboração 
de plano de ação para lidar com as demandas 
existentes, notadamente cumprimento das 
metas 1 e 2 do CNJ, tratando, ainda, os 
processos paralisados há mais de 100 (cem) 
dias, sobretudo no 1º Integrado de Sucessões, 
4º Vara de Sucessões e 2º Vara de Família;

l) pela concessão de acesso ao Exaudi aos 
Juízes Auxiliares;

m) pela expedição de ofício à SETIM e do 
Presidente da Comissão que discute as 
demandas relativas ao EXAUDI, para que 
tomem conhecimento das questões levantadas 
pela magistrada da 5º Vara de Família, buscando 
aperfeiçoamento do sistema de inteligência;

n) pela expedição de ofício para UNICORP para 
que realize capacitação dos oficiais de justiça;

o) pela regulamentação dos atos 
(citações/intimações) realizados por meio 
eletrônicos;

p) pela notificação da COATE para que preste 
informações sobre o atendimento das demandas 
catalogadas por ocasião das visitas diretivas e 
registradas nas atas que instruem o presente 
expediente.
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Cooperação judiciária

Unidade demandante: Chefia de Gabinete da 
CGJ

Status: Em andamento.

Desde a transição, a atual gestão tem realizado 

reuniões, majoritariamente, virtuais com os 

Tribunais do país, objetivando o 

compartilhamento de boas práticas.

Nessa perspectiva, estão em tratativas avançadas a 

celebração de termo de cooperação com o 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso para o 

compartilhamento de técnicas de ciência de dados 

e gestão processual.

Igualmente, encontra-se em fase final acordo com 

o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para a 

implementação de capacitação com os Oficiais de 

Justiça.

Por fim, merece destaque a visita presencial 

realizada no âmbito do Tribunal de Justiça do 

Tocantins, oportunidade em que foram trocadas 

experiências sobre Regularização Fundiária.

Digitalização de Atos Normativos

Unidade demandante: Secretaria

Status: Concluído

A secretaria das corregedoria, digitalizou todos 

os atos normativos publicados pela 

Corregedoria Geral da Justiça até o ano de 

2022. 

A iniciativa visa aprimorar o gerenciamento 

cartorário, preservando o acervo histórico da 

unidade.

Cartilha ““Designações Substitutivas dos 

Servidores”

Unidade demandante: ASJUC

Status: Concluído

A Assessoria Jurídica da CGJ, 
elaborou cartilha contendo as 
principais informações sobre substituição e 

designação de servidores, com 
base no regramento contido no 
Provimento Conjunto CGJ/CCI n. 
15/2018. A iniciativa visa esclarecer 
e prestar orientações aos magistrados e 

servidores, culminando na redução 
de dúvidas sobre a temática, impactando 
positivamente na rotina cartorária. 

A cartilha encontra-se disponibilizada 
no Portal das Corregedorias e pode 
ser acessado pelo link: 
http://www5.tjba.jus.br/corregedoria/cartilh
as-e-manuais/

http://www5.tjba.jus.br/corregedoria/cartilhas-e-manuais/
http://www5.tjba.jus.br/corregedoria/cartilhas-e-manuais/


5.2 Atividades Correicionais

À vista do aperfeiçoamento dos serviços, 
fixou-se novo fluxo de correições nas unidades 
judiciais.

Para tanto, foi realizada reunião de alinhamento 
entre os integrantes da Chefia de Gabinete e das 
equipes dos Juízes Assessores da Corregedoria 
Geral da Justiça, restando estabelecido o 
processo correicional em 3 (três) etapas:

1) Encaminhamento de formulário de 
diagnóstico virtual (FDV) para a unidade 
a ser correicionada;

2) Realização de reunião prévia 
telepresencial, através da qual serão 
esclarecidas as desconformidades 
apuradas através do sistema de dados 
EXAUDI, assim como da análise das 
tarefas/filas dos sistemas judiciais (PJe 1º 
grau e SAJ), com o objetivo de fomentar 
a necessidade de 
aperfeiçoamento/implantação da gestão 
na unidade judicial. Nesta etapa, já são 
efetuadas recomendações a serem 
adotadas pela unidade judicial.

3) Correição, in loco, com o 
deslocamento de equipe para constatar os 
dados informados no FDV, assim como 
ratificar e acrescer recomendações 
outras, com o fito de contínua elevação 
dos índices da unidade (TC e IAD) e 
cumprimento de Metas do CNJ.

Na comarca de Teixeira de Freitas, fez-se o 
piloto do projeto “GESTÃO ITINERANTE”, 
desenvolvido pelo EDEP. Através do 
mencionado projeto, uma servidora do escritório 
desloca-se para a unidade com o perfil de 
facilitadora, a fim de prestar esclarecimentos 
sobre o uso do EXAUDI e dos sistemas 
judiciais, fornecendo, ainda, dicas de 
performance.
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5.2.1 Correição Ordinária Judicial

O Corregedor-geral da Justiça realizou correição 
ordinária judicial nas comarcas de Guanambi e 
Teixeira de Freitas, abrangendo 13 (treze) 
unidades judiciais de 1º grau, conforme Edital nº 
CGJ Nº 02/2022, Edital CGJ nº 10/2022.



5.2.2 Correição Extraordinária Judicial

Atendendo determinação da Corregedoria do 
Conselho Nacional de Justiça, fora realizada 
correição extraordinária judicial, nos dias 28 e 29 
de abril do corrente ano, na 10ª vara cível da 
comarca de Salvador, conforme Edital CGJ nº 
05/2022.

5.2.3 Correição Ordinária Extrajudicial

A Corregedoria Geral da Justiça, realizou 
correições ordinárias extrajudiciais em 
Guanambi, Candiba, Pindaí, Teixeira de Freitas, 
Cachoeira do Mato e Eunápolis, abrangendo a 
fiscalização das atividades exercidas em 14 
(quatorze) serventias extrajudiciais, conforme 
Edital CGJ nº 06/2022 e 09/2022.

5.2.4 Correição Extraordinária 
Extrajudicial

Por meio do Edital CGJ nº 14/2022 foram 
realizadas correições extraordinária extrajudicial 
no1º, 2º, 3º, 6º e 7º cartório de registro de imóveis 
da comarca de Salvador. 

27

Maio, 2022



5.3 Visitas Diretivas

As visitas diretivas objetivam coletar informações e prestar orientações acerca dos procedimentos 
adotados no desenvolvimento das atividades no âmbito das secretarias, gabinetes e serventias 
extrajudiciais.

Ao realizar os encontros, a CGJ recomenda que as unidades judiciais utilizem o sistema EXAUDI como 
ferramenta de gestão cartorária, estabelece as prioridades nas filas de trabalho no sistema PJE, 
determina a identificação de processos urgentes e prioritários com etiqueta, verifica a existência de 
processos físicos, assinalando prazo para a remessa à digitalização, em caso positivo, e concita à 
elaboração de Plano Diretor Anual. Durante os 100 (cem) primeiros dias de gestão foram realizadas 27 
(vinte e sete) visitas diretivas, conforme tabela abaixo.
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Data Magistrado Unidade Comarca

03/03/2022 Dra. Márcia Gottschald 1ª Vara dos feitos relativos às relações de 
consumo, cíveis, comerciais e acidente de 
trabalho

Barreiras

16/03/2022 Dra. Patrícia Didier 1º Cartório integrado de sucessões Salvador

16/03/2022 Dra. Patrícia Didier 1ª Vara de sucessões órfãos, interditos e 
ausentes

Salvador

16/03/2022 Dra. Patrícia Didier 2ª Vara de sucessões órfãos, interditos e 
ausentes

Salvador

16/03/2022 Dra. Patrícia Didier 3ª Vara de sucessões órfãos, interditos e ausentes Salvador

16/03/2022 Dra. Patrícia Didier 4ª Vara de sucessões órfãos, interditos e ausentes Salvador

16/03/2022 Dra. Patrícia Didier 1ª Cartório integrado de família Salvador

16/03/2022 Dra. Patrícia Didier 2ª Cartório integrado de família Salvador
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Data Magistrado Unidade Comarca

17/03/2022 Dra. Patrícia Didier 1ª Vara de família Salvador

17/03/2022 Dra. Patrícia Didier 2ª Vara de família Salvador

17/03/2022 Dra. Patrícia Didier 3ª Vara de família Salvador

17/03/2022 Dra. Patrícia Didier 7ª vara de família Salvador

17/03/2022 Dra. Patrícia Didier 8ª Vara de família Salvador

17/03/2022 Dra. Patrícia Didier 4ª Vara de família Salvador

17/03/2022 Dra. Patrícia Didier 5ª Vara de família Salvador

17/03/2022 Dra. Patrícia Didier 6ª Vara de família Salvador
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Data Magistrado Unidade Comarca

17/03/2022 Dra. Patrícia Didier 9ª Vara de família Salvador

17/03/2022 Dra. Patrícia Didier 10ª Vara de família Salvador

17/03/2022 Dra. Márcia Gottschald 3ª Vara dos feitos relativos às relações de 
consumo, cíveis, comerciais e registro público

Ilhéus

17/03/2022 Dra. Márcia Gottschald 1º Cartório Integrado de Sucessões, Órfãos e 
Interditos (acompanhando Juíza competente)

Salvador

30/03/2022 Dra. Márcia Gottschald 2º Cartório Integrado Cível Salvador

30/03/2022 Dra. Márcia Gottschald 6ª Vara cível e comercial Salvador

30/03/2022 Dra. Márcia Gottschald 7ª Vara cível e comercial Salvador

30/03/2022 Dra. Márcia Gottschald 8ª Vara cível e comercial Salvador
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Data Magistrado Unidade Comarca

30/03/2022 Dra. Márcia Gottschald 9ª Vara cível e comercial Salvador

30/03/2022 Dra. Márcia Gottschald 10ª Vara cível e comercial Salvador
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VISITA DIRETIVA – UNIDADES EXTRAJUDICIAIS

Data Magistrado Unidade Comarca

1
4/02/2022

D
ra. Indira Meirelles

1ª Ofício de registro de imóveis 
e hipoteca

Barreiras

5.4 Visitas Institucionais

Data Local Comarca Visitantes

14/02/2022 Vara da Infância e juventude Barreiras Dra. Patrícia Didier

14/02/2022 Instituições de Acolhimento 
Amec, Lar Esperança e Lar 
Batista

Barreiras Dra. Patrícia Didier

03/03/2022 Instituições de Acolhimento Ilhéus Dra. Patrícia Didier

10/03/2022 Instituições de Acolhimento Itabuna Dra. Patrícia Didier

21/03/2022 Instituição de Acolhimento 
Casa das Cores

Santo Antônio de Jesus Dra. Patrícia Didier

07/04/2022 Centro Integrado de Criança 
e Adolescente

Vitória da Conquista Dra. Patrícia Didier e Dr. 
Yuri Bezerra

07/04/2022 Centro de Escuta Protegida Vitória da Conquista Dra. Patrícia Didier e Dr. 
Yuri Bezerra

07/04/2022 Casa de Acolhimento Vitória da Conquista Dra. Patrícia Didier e Dr. 
Yuri Bezerra

07/04/2022 Instituições de Acolhimento Vitória da Conquista Dra. Patrícia Didier
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Data Local Comarca Visitantes

07/04/2022 CEJUSC família Vitória da Conquista Dra. Patrícia Didier

07/04/2022 Varas de família Vitória da Conquista Dra. Patrícia Didier

08/04/2022 CEJUSC cível Vitória da Conquista Dra. Patrícia Didier

08/04/2022 Varas cíveis Vitória da Conquista Dra. Patrícia Didier

08/04/2022 Varas da fazenda pública Vitória da Conquista Dra. Patrícia Didier

02/05/2022 Instituições de 
Acolhimento Casa da 
Criança Renascer e Lar 
Sagrada Família

Teixeira de Freitas Dra. Patrícia Didier

06/05/2022 CEJUSC Porto Seguro Corregedor, Dra. Patrícia 
Didier e Dra. Márcia 
Gottschald

06/05/2022 Abrigo de menores Porto Seguro Corregedor, Dra. Patrícia 
Didier e Dra. Márcia 
Gottschald



34

Maio, 2022

5.5 Conjuntos Penitenciários

Com o objetivo de conhecer a realidade vivida 
pelos servidores e internos de Complexo Penal o 
Corregedor-geral, acompanhado do Juiz Assessor 
Anderson Bastos, realizou inspeção nos conjuntos 
penais e penitenciárias das comarcas de Valença, 
Jequié, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas e 
Eunápolis. 

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.
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Fórum Nacional Fundiário das Corregedorias 
Gerais dos Tribunais de Justiça

5.6 Eventos - Núcleo Extrajudicial 
Matopiba

Nos dias 24 e 25 de março, a Corregedoria 

compareceu à 8ª Reunião do Fórum Fundiário 

dos Corregedores-Gerais da Justiça – 

Matopiba-MG, 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 
Bezerra.

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.
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5.7 Reuniões
A Corregedoria Geral da Justiça promoveu inúmeras reuniões e encontro com setores do TJBA, 
buscando, através do diálogo a construção de melhorias para o serviço público. Dentre as assentadas, 
destacam-se:

Data Promovente Assunto Participante

07/02/2022 CGJ Plano de gestão CGJ

07/02/2022 Dra.Marcia Gottschald Fluxo de trabalho CGJ

07/02/2022 Dra.Marcia Gottschald Fluxo de trabalho EDEP

07/02/2022 Dra. Patrícia Didier Organização da rotina interna GABJR04

07/02/2022 Dra. Patrícia Didier Organização da rotina interna SECODI

08/02/2022 Corregedor Apresentação do plano de 
gestão

OAB e MP

08/02/2022 Dra. Patrícia Didier Organização da rotina interna CEJAI

08/02/2022 Corregedor Alinhamento de fluxo de trabalho CGJ

09/02/2022 Dra. Patrícia Didier Mapeamento de fluxo de trabalho SECODI

09/02/2022 Dra. Marcia Gottschald Fluxo de trabalho SEDEC

09/02/2022 Dra. Marcia Gottschald Fluxo de trabalho CCM

10/02/2022 Corregedor Plano de gestão AMAB, Sindicatos dos servidores

16/02/2022 Corregedor Alinhamento de fluxo de trabalho 
(PAD e SIND)

CGJ

16/02/2022 Dra. Patrícia Didier Cooperação técnica TJDF

17/02/2022 Dra. Patrícia Didier Fortalecimento da rede da infância e 
juventude

1ª Vara de Infância e Juventude de 
Salvador

21/02/2022 OAB Melhoria na prestação do serviço 
jurisdicional

CGJ

21/02/2022 COGEN Comissão para promoção de 
igualdade e políticas afirmativas em 
questões de gênero e orientação 
sexual

Dra. Márcia Gottschald

21/02/2022 Dra. Patrícia Didier Ajuste de pesos CGJ, CCI e CSJUD

22/02/2022 Dra.Márcia Gottschald e Dra. 
Patrícia Didier

Atualização do regimento interno das 
corregedorias

CGJ e CCI



37

Maio, 2022

Data Promovente Assunto Participante

25/02/2022 CGJ Alinhamento de fluxo de trabalho 
(PAD e SIND)

CGJ

25/02/2022 Dra. Patrícia Didier Estudo sobre impacto sobre a 
desativação do protocolo judicial e 
definição de novo fluxo de trabalho 
no PJE

EDEP

04/03/2022 Dra. Patrícia Didier Retomada das reformas na Instituição 
de Acolhimento Renascer

Juíza da vara da infância e da 
juventude de ilhéus, Secretário de 
Ação Social e Secretário de 
Infraestrutura

09/03/2022 CGJ Atendimento aos advogados OAB/BA

09/03/2022 CGJ Capacitação sistema EXAUDI EDEP

14/03/2022 CGJ Formulário de diagnóstico virtual CGJ

14/03/2022 Dra. Patrícia Didier Apresentação do projeto de 
alteração do fluxo do PJE 1º grau, 
com novas atribuições da SECODI

ASCOM

14/03/2022 Dra. Patrícia Didier Fluxograma da SECODI SECODI e EDEP

17/03/2022 Dra. Márcia Gottschald Sistema de pagamento de peritos SEJUD

18/03/2022 Dra. Patrícia Didier Primeira sessão da CEJAI CEJAI

22/03/2022 OAB Varas de família da comarca de 
Salvador

CGJ

22/03/2022 Dra. Patrícia Didier Apresentação do projeto de 
alteração do fluxo de processos 
iniciais, não criminais, junto ao PJE 
1º da Capital

Presidência TJBA

23/03/2022 Dra. Patrícia Didier Alteração do fluxo de processos 
iniciais, não criminais, junto ao PJE 
1º da Capital

SETIM
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Data  Promovente Assunto Participante

25/03/2022 Dra. Patrícia Didier Fortalecimento da rede e 
estabelecimento de pautas comuns

Coordenadoria da Infância e 
Juventude

25/03/2022 Dra. Patrícia Didier Cronograma de edição de atos 
administrativos que versam sobre a 
alteração do fluxo de trabalho e a 
desativação do protocolo judicial

SECODI

28/03/2022 Dra. Patrícia Didier Varas de família de Salvador CAPG e DPG

29/03/2022 Dra. Patrícia Didier Fluxo de trabalho SECODI

29/03/2022 Dra. Patrícia Didier Melhoria na prestação jurisdicional DPE

29/03/2022 CGJ Fluxo de trabalho- Correições CGJ

30/03/2022 SEPLAN TLP Dra. Patrícia Didier

31/03/2022 CGJ Grupo de trabalho varas de 
família

Presidência TJBA

01/04/2022 Comissão gestora do 
teletrabalho

Teletrabalho TJBA Dra. Márcia Gottschald

01/04/2022 Dra.Márcia Gottschald Fluxo de migração de processos UNIJUD e SETIM 

06/04/2022 Comitê gestor do 1º grau Demandas do 1º grau Dra. Patrícia Didier

12/04/2022 GT de família Demandas das varas de família Dra. Patrícia Didier

12/04/2022 Dra. Patrícia Didier Demandas afetas ao atendimento dos 
assistidos nas Varas de Família e 
Sucessões de Salvador

DPE

18/04/2022 CGJ Questionário de inspeção do CNJ CGJ

18/04/2022 OAB/BA Acompanhamento dos pleitos da 
entidade

CGJ

19/04/2022 Secretário de Ação Social do 
Município de Vitória da 
Conquista

"Seminário Estadual Direito e 
Assistência Social: caminhos e 
perspectivas para a garantia de 
proteção social no Brasil".

Dra. Patrícia Didier
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Data Promovente Assunto Participante

20/04/2022 Dra. Patrícia Didier Fluxo de trabalho da SECODI SECODI, EDEP e CSJUD

25/04/2022 COGEN Comissão para promoção de 
igualdade e políticas afirmativas em 
questões de gênero e orientação 
sexual

Dra. Márcia Gottschald

27/04/2022 CEJAI Sessão CEJAI Dra. Patrícia Didier

28/04/2022 CNJ Seminário do Pacto Nacional pela 
Primeira Infância - Resultados e 
avanços do projeto Justiça Começa 
na Infância

Dra. Patrícia Didier

28/04/2022 Dra. Patrícia Didier Desativação do protocolo judicial SECODI, SETIM, CSJUD e COATE

29/04/2022 Comitê Gestor do 1º grau Demandas afetas ao 1º grau Dra. Patrícia Didier
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Reuniões Núcleo Extrajudicial

Promovente Participante

Dra. Indira Meireles

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins – TJTO

Instituto Baiano de Direito Imobiliário - IBDI

Associação de Registradores de Imóveis da Bahia – ARIBA

Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis - ONR

Coordenação de Sistemas do TJBA – COSIS

Núcleo de Arrecadação Fiscal do TJBA – NAF

Procuradoria do Município de Salvador

Procuradoria do Estado da Bahia

Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo - SEDUR

Reuniões- Núcleo extrajudicial
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6. DIAGNOSE DAS UNIDADES

6.1 Gabinete da Corregedoria Geral da Justiça

O Gabinete da Corregedoria Geral da Justiça, cuja coordenação fica a cargo de um Chefe de Gabinete, é 
responsável por prestar assistência ao Corregedor-Geral da Justiça da Bahia, nas atribuições legais e 
regimentais.

O setor conta, efetivamente, com a força de trabalho de quatro servidores, conforme quadro de pessoal 
abaixo:

Nome Cargo/Função Cadastro

Yuri Bezerra de Oliveira Chefe de Gabinete 968.334-8

Isabela Burke Galrão Alves Assessora de Desembargador 968.727-0

Débora Mascarenhas Teixeira Nascimento Maciel Assistente de Gabinete 968.560-0

Verana Portugal Ferraz Pereira Assessora Administrativa 500.103-0

A chefia de gabinete elaborou o plano de gestão para o biênio 2022/2024. O portfólio traz a carta de 
intenções do Corregedor-geral, a equipe de trabalho, organograma, cadeia de liderança, os eixos 
estratégicos  e o plano de ação estabelecido para os cem primeiros dias de gestão. 

A unidade, dentre outras iniciativas já mencionadas no tópico 5, também, foi a responsável pela edição 
do informativo da CGJ, documento que elenca, de forma concisa, as principais atividades desenvolvidas 
pelos setores que compõem o órgão correicional, conferindo publicidade e transparência às ações e pelo 
mapeamento dos respectivos fluxos de trabalho.

Além da gestão estratégica e departamental da corregedoria, o Gabinete realiza o controle de expedientes 
oriundos da Corregedoria Nacional de Justiça- CNJ. 

Durante os cem primeiros dias da gestão, a unidade recepcionou  68 (sessenta e oito) intimações oriundas 
do CNJ. As comunicações processuais foram analisadas e encaminhadas aos setores competentes para 
atendimento das determinações, procedendo a certificação em 38 (trinta e oito) feitos e realizando o 
cumprimento de 36 (trinta e seis) prazos.
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Tocante às atribuições administrativas, o gabinete recepcionou o 2.383 (dois mil trezentos e oitenta e 
três) e-mails e encaminhou 1.953 (mil novecentos e cinquenta e três).

6.1.1 Atendimento

O Corregedor-geral da Justiça realizou 54 (cinquenta e quatro atendimentos), nas modalidades 
presencial e telepresencial, bem como recepcionou 120 (cento e vinte) reclamações e 36 (trinta e seis) 
dúvidas oriundas do sistema "fale conosco".
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6.2 Gabinete dos Juízes Assessores (Núcleo Judicial)

6.2.1 Juiz Anderson de Souza Bastos (GABJR02)

Ao Juiz Assessor da Corregedoria Geral da Justiça, Bel. Anderson de Souza Bastos, foram delegadas, 
por força da Portaria nº CGJ 50/2022 – GSEC, as atribuições de inspecionar, acompanhar e decidir as 
demandas acerca do Núcleo de Presídios, Plantão Judiciário, Sistema Eletrônico de Execução Unificado 
(SEEU), Varas Criminais, Especializadas Criminais e Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a 
Mulher, Processos de Natureza Disciplinar (PAD e SIND) da comarca de Salvador e das comarcas que 
compõem a entrância final do Estado da Bahia.

O fluxo de demandas relativas ao Núcleo de Presídios é o mais intenso, dentre as atribuições do 
Gabinete, sendo identificados nesses 100 (cem) primeiros dias de gestão 430 (quatrocentos e trinta) 
novos expedientes recebidos. Atualmente 26 (vinte e seis) aguardam andamento, 610 (seiscentos e dez) 
foram julgados e 299 (duzentos e noventa e nove) encontram-se conclusos.

No dia 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 pelo Juiz da 1ª 
Vara Criminal de Paulo Afonso, estariam ligados a grupos do crime organizado dentro da referida 
penitenciária,  para outras unidades prisionais, a fim de garantir os Direitos Fundamentais previstos na 
Constituição Federal Brasileira de 1988.

Em 11/05/2022 foi autorizada a transferência, em caráter de emergência, de 81 (oitenta e um) presos do 
Complexo Policial de Irecê para os Conjuntos Penais de Paulo Afonso, Juazeiro e Barreiras, tendo em 
vista as obras de reforma do referido Complexo Policial.

Objetivando melhor aproveitamento das Unidades Prisionais do Estado, foi elaborado o Provimento nº 
CGJ 01/2022 – GSEC que, considerando a necessidade de adequação a realidade prisional no Estado da 
Bahia, alterou os Provimentos 07/2010 e 04/2017 ao dispor sobre o Conjunto Penal de Serrinha, 
remodelando-o para ser Unidade de Segurança Máxima e respeitando as questões pertinentes à 
segurança, com relotação dos custodiados que não se enquadrem naquela Unidade.

Ainda observando a necessária celeridade e efetiva solução dos processos que tramitam no PjeCor, 
foram impulsionados 295 (duzentos e noventa e cinco) processos, sendo exaradas 13 (treze) decisões, 
92 (noventa e dois) despachos, 55 (cinquenta e cinco) pronunciamentos, e 57 (cinquenta e sete) 
arquivamentos.
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Ademais, foi acolhido pedido do Diretor da Colônia Penal de Simões Filho de transferência cautelar de 

04 (quatro) apenados para o Conjunto Penal de Lauro de Freitas – BA, tendo em vista que estes se 

apresentaram como liderança do Pavilhão -B da aludida Unidade Prisional.

No dia 28/04/2022 o Juiz Assessor Anderson de Souza Bastos acompanhado de integrantes do Gabinete 

de Segurança Institucional do PJBA (GSI), conduziu uma acusada até a sede da POLINTER- BA, em 

cumprimento ao Mandado de Prisão expedido pela 1ª Vara de Tóxicos de Feira de Santana-BA, tendo 

em vista que a indiciada optou por se apresentar na sede da Corregedoria Geral da Justiça.

6.2.1.1 Minutas de atos administrativos

O GABJR02 elaborou 770 (setecentos e setenta) minutas, nos referidos cem dias de gestão.

6.2.1.2 Processos Administrativos e Sindicâncias:

Há registro de recebimento de 17 (dezessete) processos administrativos disciplinares, distribuídos ao 
magistrado. 

6.2.1.3 Atendimento

O gabinete registrou a realização de 10 (sete) atendimentos, onde 04 (quatro) foram realizados de forma 
telepresencial e 06 (seis) presencialmente.

 6.2.1.4 Audiências

O GABJR2 realizou 04 (quatro) audiências referentes aos Processos Administrativos Disciplinares de 
sua competência. 

6.2.1.5 Reuniões

A participação do juiz assessor foi registrada em  de 21 (vinte e uma) reuniões, além da realização de 
visita aos Conjuntos Penitenciários das comarcas de Valença, Jequié, Vitória da Conquista, Eunápolis e 
Teixeira de Freitas.
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6.2.2 Juíza Márcia Gottschald Ferreira (GABJR03)

6.2.2.1 Minutas de atos administrativos

O GABJR03 elaborou o montante de 1.622 (mil seiscentos e vinte e duas) minutas de atos 
administrativos, decidindo ou opinando pelo arquivamento de 371 (trezentos e setenta e um) 
expedientes.

MÊS PROCESSOS 
DISTRIBUÍDOS

DESPACHOS DECISÕES PRONUNCIAMENTOS PROCESSOS 
ARQUIVADOS

FEVEREIRO 194 235 78 64 0

MARÇO 195 391 72 118 217

ABRIL 157 379 75 111 135

MAIO 21 70 13 16 19

6.2.2.2 Processos Administrativos e Sindicâncias:

O Gabinete da Juíza Márcia Gottschald recepcionou 9 (nove) processos administrativos e sindicâncias., 
não havendo processos conclusos no gabinete, atualmente.

6.2.2.3 Atendimento

O atendimento ao público vem sendo realizado através de telefone, sistemas presencial e telepresencial, 
todos devidamente registrados.

Em relação àqueles efetivados mediante telefone e sistema presencial, as anotações ocorrem em planilhas 
específicas.

No tocante ao atendimento virtual, este ocorre mediante agendamento, via central respectiva, na qual se 
pontua a prática do ato.

Até o dia 6 de maio de 2022, foram realizados 49 atendimentos, subdividindo-se nas seguintes 
modalidades:
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Modalidade Quantitativo

Telefone 41

Telepresencial 03

Presencial 05

6.2.2.4 Audiências:

As audiências presididas pela magistrada encontram-se agendadas para o segundo semestre.

6.2.3 Juíza Patrícia Didier de Morais Pereira (GABJR04)

6.2.3.1 Minutas de atos administrativos:

O GABJR04 elaborou o montante de 1.454 (mil quatrocentos e cinquenta e quatro) minutas de atos 
administrativos, decidindo ou opinando pelo arquivamento de 358(trezentos e cinquenta e oito) 
expedientes.

Mês Processos Distribuídos Despachos Decisões Pronunciamentos Processos Arquivados

Fevereiro 104 167 55 38 122

Março 112 366 84 102 110

Abril 71 251 73 67 86

Maio 27 141 77 33 40
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6.2.3.2 Processos Administrativos e Sindicâncias:

No período compreendido entre 04/02/2022 e 05/05/2022, o Gabinete da Juíza Patrícia Didier 
recepcionou 13 (treze) processos administrativos e sindicâncias, dentre os quais 01 (um) fora julgado, 
01 (um) encontra-se em trâmite no 2º grau de jurisdição, não havendo, na presente data, processos 
conclusos à magistrada.

6.2.3.3 Atendimento:

O GABJR04 registrou a realização de 25 vinte e cinco atendimentos direcionados às partes e advogados, 
subdividindo-se nas seguintes modalidades:

Modalidade Quantitativo

Telefone 22

Telepresencial    03

Registrou-se, ainda, 03 (três) cancelamentos realizados pelo próprio solicitante, através da central de 
agendamentos. 

6.2.3.4 Audiências:

A Juíza assessora presidiu a realização de 09 (nove) audiências, conforme restará evidente no quadro 
abaixo:



50

Maio, 2022

PROCESSO CLASSE ATO DATA HORÁRIO

0003773-58.2021.2.00.0805 PAD Audiência Instrutória 23.03.2022 14:00 

0003783-05.2021.200.0805 PAD Audiência Instrutória 23.03.2022 15:00 

0004865-71.2021.2.00.0805 SIND Audiência Instrutória 30.03.2022 10:00 

0003016-64.2021.2.00.0805 PAD Audiência Instrutória 30.03.2022 11:00 

0004865-71.2021.2.00.0805 SIND Audiência Instrutória 12.04.2022 11:00 

0003016-64.2021.2.00.0805 PAD Audiência Instrutória 12.04.2022 14:00 

0004416-16.2021.2.00.0805 PAD Audiência Instrutória 25.04.2022 14:00 

0004865-71.2021.2.00.0805 PAD Audiência Instrutória 28.04.2022 11:00

0004865-71.2021.2.00.0805 PAD Audiência Instrutória 12.05.2022 11:00
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6.3 Assessoria Jurídica- ASJUC

A Assessoria Jurídica, analisou, durante os meses de fevereiro a maio do corrente ano, o montante de 
1.462 (mil quatrocentos e sessenta e dois) expedientes administrativos, conforme depreende-se nas 
tabelas abaixo:

FEVEREIRO SIGA PROTWEB MALOTE PJECOR TODOS

SALDO DOS MESES 
ANTERIORES

36 6 1 0 43

RECEBIDOS 434 0 0 1 435

SUBTOTAL (ACERVO) 470 6 1 1 478

SAÍDA 394 2 1 1 398

ARQUIVADOS 13 0 0 0 13

SUBTOTAL (ANALISADOS) 407 2 1 1 411

SALDO RESIDUAL 63 4 0 0 67
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MARÇO SIGA PROTWEB MALOTE PJECOR INFMS TODOS

SALDO DOS MESES 
ANTERIORES

63 4 0 0 0 67

RECEBIDOS 500 2 3 1 1 507

SUBTOTAL (ACERVO) 563 6 3 1 1 574

SAÍDA 443 6 3 1 1 454

ARQUIVADOS 6 0 0 0 0 6

SUBTOTAL 
(ANALISADOS)

449 6 3 1 1 460

SALDO RESIDUAL 114 0 0 0 0 114
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ABRIL SIGA PROTWEB MALOTE PJECOR INF MS TODOS

SALDO DOS MESES 
ANTERIORES

114 0 0 0 0 114

RECEBIDOS 433 1 8 2 1 445

SUBTOTAL 
(ACERVO)

547 1 8 2 1 559

SAÍDA 479 0 8 2 1 490

ARQUIVADOS 19 0 0 0 0 19

SUBTOTAL 
(ANALISADOS)

498 1 8 2 1 510
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MAIO SIGA PROTWEB MALOTE PJECOR INF MS TODOS

SALDO DOS MESES 
ANTERIORES

64 0 0 0 0 64

RECEBIDOS 92 1 0 1 0 94

SUBTOTAL (ACERVO) 156 1 0 1 0 158

SAÍDA 110 1 0 0 0 111

ARQUIVADOS 9 0 0 0 0 9

SUBTOTAL 
(ANALISADOS)

119 1 0 1 0 120

SALDO RESIDUAL 37 0 0 1 0 38
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6.3.1 Quantitativo de e-mails recebidos e respondidos

Recebidos Respondidos

750 569

6.4 Secretaria

A secretaria das Corregedorias publicou o montante de 1.707 (mil setecentos e sete) atos 

administrativos, subdividindo-se do seguinte modo:

ATOS ADMINISTRATIVOS FEVEREIRO MARÇO ABRIL

DECISÕES/DESPACHOS 
SECRETARIA

476 562 519

PORTARIAS 67 46 12

AVISO 0 4 3

EDITAL 0 3 9

ORDEM DE SERVIÇO 0 2 0

PROVIMENTO 0 3 1
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6.4.1 Quantitativo de e-mails recebidos e respondidos

MÊS RECEBIDOS ENVIADOS

FEVEREIRO 105 96

MARÇO 136 137

ABRIL 130 106

MAIO 29 47

Processos administrativos Total

Total de processos em tramitação na unidade, incluindo suspensos, sobrestados e arquivados 
provisoriamente (acervo total)

928

Total de processos suspensos, sobrestados ou arquivados provisoriamente 80

Total de processos em tramitação, excluídos suspensos, sobrestados ou arquivados provisoriamente (acervo 
ajustado)

846

Total de processos conclusos 228

6.4.2 Acervo processual (PJECor e SIGA) – Recebidos, em andamento, julgados, baixados, 

conclusos:
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Processos administrativos Total

Total de processos em tramitação na unidade, incluindo suspensos, sobrestados e arquivados provisoriamente 
(acervo total)

290

Total de processos suspensos, sobrestados ou arquivados provisoriamente 3

Total de processos em tramitação, excluídos suspensos, sobrestados ou arquivados provisoriamente (acervo 
ajustado)

287

Total de processos conclusos 16

PJECor – Extrajudicial

SIGA - CAPITAL

Processos administrativos Total

Total de processos em tramitação na unidade, incluindo suspensos, sobrestados e arquivados provisoriamente 
(acervo total)

75

Total de processos suspensos, sobrestados ou arquivados provisoriamente 0

Total de processos em tramitação, excluídos suspensos, sobrestados ou arquivados provisoriamente (acervo 
ajustado)

75

Total de processos conclusos 62

(Total em andamento: SECRETARIA: 3 / SERP:10 / GABINETE:8 / GABJR01:03 / GABJR02:24 / 

GABJR03:23 / GABJR04:04)
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Processos administrativos Total

Total de processos em tramitação na unidade, incluindo suspensos, sobrestados e arquivados 
provisoriamente (acervo total)

116

Total de processos suspensos, sobrestados ou arquivados provisoriamente 0

Total de processos em tramitação, excluídos suspensos, sobrestados ou arquivados provisoriamente 
(acervo ajustado)

135

Total de processos conclusos 19

SIGA – Extrajudicial

6.4.3 Processos Administrativos e Sindicâncias:

A secretaria recepcionou 07 (sete) novos processos administrativos disciplinares, durante o período de 
apuração.

No acervo da unidade existem 45 (quarenta e cinco) sindicâncias e processos administrativos disciplinares em 
andamento, 21 (vinte e um) conclusos, 14 (quatorze) julgados e 14 (quatorze) baixados.

6.4.4 Reuniões: 

A secretária participou de 05 (cinco) reuniões, além de secretariar o Grupo de Trabalho referente às 
demandas das varas de família. 
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6.5 Coordenação de Cumprimento de Mandados

A  Coordenação de Cumprimento de Mandados instalada, atualmente, nas dependências do Fórum Ruy 
Barbosa, tem o seu funcionamento regulamentado pelo Provimento nº 01/2012. A unidade recepcionou 
2.386 (dois mil trezentos e oitenta e seis) e-mails e encaminhou 1.922 (mil novecentos e vinte e dois). 
 
Atualmente a unidade conta com o acervo de 17 (dezessete) processos em trâmite no sistema 
PJECOR e 03 (três) no sistema SIGA.   
 

6.5.1 Quantitativo de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias: 

A unidade possui 04 (quatro) processos administrativos disciplinares em andamento. 

6.5.2 Audiências:

A CCM realizou duas audiências referente a processos disciplinares. 
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A Comissão Estadual Judiciária de Adoção, instituída pela Resolução nº 04/02, do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, publicada no DJe de 25 de abril de 2002, atualmente é composta pelos seguintes 
membros: 

6.6 Comissão Estadual de Adoção Internacional – CEJAI

NOME CARGO MEMBRO

Patricia Didier de Moraes Pereira Presidente Juíza Assessora da CGJ Presidente

Daniela Guimarães Andrade Gonzaga  Juíza de Direito Titular

Geancarlos de Souza Almeida  Juiz de Direito Titular

 Karla Adriana Barnuevo de Azevedo Juíza de Direito Titular

Gustavo Teles Veras Nunes  Juiz de Direito Suplente

 Elke Figueiredo Schuster Gordilho Juíza de Direito Suplente

Sandra Magali Brito Silva Mendonça  Juíza de Direito Suplente

Marluce Oliveira Gonçalves Assistente Social Titular

Nara Rangel de Oliveira Borges Psicóloga Titular
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Desde o início das atividades, a nova Comissão esteve reunida por duas vezes, na modalidade 

videoconferência, em 17/03 e 27/04. Nas mencionadas Reuniões estiveram em pauta os seguintes 

processos: 461/19, 443/18 e 112/10. 

Dentre os assuntos deliberados nas Sessões, vale ressaltar o acompanhamento e avaliação da 

pós-adoção, análise de temas referentes à adoção internacional e andamento dos trabalhos que vêm 

sendo realizados pela Cejai-BA, tendo como destaque a discussão sobre os dados colhidos pela 

Presidente da Comissão nas visitas às VIJs das Comarcas e às instituições de acolhimento de crianças e 

adolescente.

Reuniões da Cejai-BA com a Rede de Proteção à Infância e Juventude do Estado 

Com o propósito de fortalecer e se aproximar da rede de proteção à infância e juventude, a Cejai-BA 

pretende, na gestão 2022-2023, estabelecer contato com vários expoentes da infância e juventude do 

Estado. Nos 100 (cem) primeiros dias de atividade da nova Comissão, a Presidente reuniu-se com o 

Juiz Titular da 1ª VIJ da Capital e com  integrantes da Coordenadoria da Infância e Juventude -CIJ.

 Reunião com a 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital

A reunião aconteceu  em 17/02/2022 e contou com a presença da Presidente da Cejai-BA, do Juiz 

Titular da 1ª VIJ da Capital, Walter Ribeiro Costa Júnior, das assessoras de ambos juízes, Belas. 

Fernanda Estrela e Airana de Souza,  respectivamente, e da Secretária-Executiva da Comissão, Simone 

de Castro.

Além do estreitamento de laços, o encontro teve entre seus objetivos o fortalecimento da Rede de 

Proteção à Infância e Juventude e a  viabilização de um Plano de Ação Conjunta. 
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Reunião da Presidente da Cejai-BA com a Coordenadoria da Infância e Juventude - CIJ

Na videoconferência realizada entre a Cejai-BA e a CIJ, que aconteceu em 5 de março de 2022,  

estiveram presentes: o Coordenador da CIJ, Desembargador Salomão Resedá, a Presidente da Cejai-BA, 

Dra. Patrícia Didier, o Juiz Arnaldo Lemos, a Juíza Maria Helena Lordelo e alguns servidores da CIJ. 

 

Dentre os assuntos tratados na reunião estiveram o fortalecimento da rede de proteção da infância e 

juventude, bem como algumas iniciativas para melhoria dos trabalhos no TJBA, destacando-se a 

atualização e alimentação do Sistema SNA e, ainda, a necessidade de imprimir maior celeridade aos 

feitos de destituição do poder familiar e de adoção. 

 

Plano de Ação Conjunta entre a Cejai-BA e a 1ª VIJ da Capital

A partir do que ficou definido na reunião entre a Presidente da Cejai-BA e Juiz Titular da 1ª VIJ da 

Capital, as equipes técnicas das duas unidades reuniram-se para traçar as diretrizes do trabalho a ser 

executado em conjunto. Foram realizadas, nos 100 (cem) dias, 02 (duas) reuniões. A primeira, na 

modalidade videoconferência, aconteceu no dia 23/02/22 e a segunda, presencial, foi realizada em 

04/03/22, nas dependências da 1ª VIJ. 

 

O projeto do trabalho a ser realizado já se encontra em andamento, devendo, dentro em breve, ser 

encaminhado ao Escritório de Projetos da Corregedoria, para que seja transformado em Plano de Ação 

Conjunta.

Participação da Cejai-BA no “Seminário Estadual Direito e Assistência Social: Caminhos e 

Perspectivas para a Garantia de Proteção Social no Brasil”

A Assistente Social Simone de Castro, Secretária-Executiva da Cejai-BA e a Juíza Juliane Nogueira Santana Rios, 

da 1ª Vara de Violência Contra a Mulher de Vitória da Conquista foram designadas, pelo Corregedor-Geral, para 

representar o TJBA no “Seminário Estadual Direito e Assistência Social: Caminhos e Pespectivas para a Garantia 

de Proteção Social no Brasil”, precisamente para participação no Painel 1, com o tema “ SUAS e Sistema de 

Justiça: Interfaces e Possibilidades para Atuação Integrada”. 
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Reuniões Externas da Cejai-BA nos 100 dias

A Cejai-BA nos 100 (cem) dias, realizou as reuniões abaixo listadas.

Data Assuntos Participantes Modalidade

17.02.22 Fortalecimento da rede da Infância e 
Juventude com união de esforços das 
Equipes técnicas da 1º VIJ da Capital 
e da Cejai-BA.
Outros.

Dra. Patrícia Didier – Presidente da 
Cejai
Dr. Walter Ribeiro – Titular da 1ª VIJ 
Capital
Fernanda Dantas – Assessora Dra. 
Patrícia
Simone de Castro – Secretária da 
Cejai-BA
Airana Sousa – Assessora Dr. Walter

Videoconferência

23.02.22 Apresentação do Termo de Parceria a 
ser transformado em Plano de Ação.
Outros

Simone de Castro – Secretária da 
Cejai-BA
Paula Rebello – Psicóloga da 
Cejai-BA
Helávia Ayres  - Assistente Social 1ª 
VIJ
Zuleica Porciúncula – Pedagoga 1ª 
VIJ

Videoconferência

04.03.22 Apresentação do trabalho 
desenvolvido pela Cejai- BA

Apresentação de minuta de termo de 
parceria, feito em 2017, feito pela 
Cejai-BA, para análise da equipe 
técnica da 1ª VIJ da Capital. 

Simone de Castro – Secretária da 
Cejai-BA
Paula Rebello – Psicóloga da 
Cejai-BA
Helávia Ayres  - Assistente Social 1ª 
VIJ
Zuleica Porciúncula – Pedagoga 1ª 
VIJ
Airana Sousa – Assessora Dr. Walter

Presencial

18.03.22
 

Fortalecimento da rede da infância e 
juventude.
Melhoria dos serviços do TJBA, com 
destaque para a atualização e 
alimentação do SNA 

Des. Salomão Resedá –,Coordenador 
da CIJ 
Dr. Arnaldo Lemos – Juiz de direito
Dra. Maria Helena Lordelo – Juíza de 
direito.
Servidores da CIJ

Videoconferência
 

13.04.22 Orientações para a preparação do 
Relatório dos 100 dias

Servidores da Chefia de Gabinete da 
CGJ
Paula Rebello – Psicóloga da 
Cejai-BA
Coordenadores dos Setores da CGJ.

Híbrida

A abordagem da Cejai-BA no mencionado painel versou sobre a “Importância da Atuação Integrada para 

a Redução do Tempo de Permanência das Crianças e Adolescentes nas Instituições de Acolhimento”, 

evidenciando a necessidade da aproximação, do diálogo e da articulação entre o Sistema de Justiça e o 

SUAS, para a realização de ações complementares e harmônicas. 

O Seminário, patrocinado pela Secretaria de Desenvolvimento Social – SEMDES, aconteceu nos dias 09, 

10 e 11 de maio do corrente ano, em Vitória da Conquista.
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6.6.1 Visitas às Varas da Infância e Juventude e às Instituições de Acolhimento de 

Crianças/Adolescentes

 

A Presidente da Cejai-BA, Dra. Patrícia Didier, esteve nas Comarcas de Barreiras, Itabuna, Ilhéus, Santo 

Antônio de Jesus, Vitória da Conquista, Porto Seguro, Teixeira de Freitas e Eunápolis, em visita às 

Varas da Infância e Juventude-VIJ. 

 

Em todas as visitas às VIJs, a juíza, além de conhecer de perto a realidade local e obter informações 

mais específicas sobre a situação das crianças e adolescentes acolhidos, ressaltou a necessidade de se 

imprimir celeridade aos feitos de destituição familiar, bem como reforçou a importância das Audiências 

Concentradas e do cumprimento dos provimentos do CNJ, ligados à alimentação do SNA. 

 

A equipe da Cejai-BA, visando subsidiar a magistrada, preparou, em período anterior a cada visita 

realizada, pastas físicas e informatizadas contendo relatórios detalhados, com dados obtidos a partir do 

SNA acerca da situação das crianças e adolescentes institucionalizados, bem como informações gerais 

sobre as VIJs a serem visitadas.

 

Vale ressaltar que na Comarca de Vitória da Conquista, Dra. Patrícia Didier, em companhia do Juiz 

Ricardo Campos, do Chefe de gabinete da CGJ, Bel. Yuri Bezerra, do Juiz aposentado Juvino Brito, do 

secretário de Ação Social do Município, Michael Farias, e do Promotor Marcos Coelho, visitou o Centro 

Integrado da Criança e do Adolescente.

 

Em cada Comarca, as instituições de acolhimento foram visitadas com o intuito de verificar in loco as 

situações das crianças e adolescentes acolhidos.
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6.7 Escritório de Projetos e Processos Departamentais – EDEP

O Escritório de Projetos e Processos Departamentais, definido como “estrutura organizacional que 
centraliza e coordena o gerenciamento corporativo de projetos e processos estratégicos sob seu domínio, 
concentrando-se no planejamento, na priorização e na execução daqueles vinculados aos objetivos gerais 
da organização” foi regulamentado, no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia, por meio da Resolução 
TJBA nº 13/2016.

O EDEP da Corregedoria Geral da Justiça, por sua vez, foi instalado a partir da publicação da Portaria nº 
CGJ 180/2018-GSEC, possuindo as suas atribuições definidas no art. 2º do referido ato administrativo.

A atual gestão promoveu a reestruturação do escritório, em prol do aprimoramento e profissionalização 
da atividade pública. 

O setor, além das iniciativas listadas no tópico nº 5, é responsável pela fiscalização do funcionamento 
dos balcões virtuais, visando a melhoria contínua dos serviços prestados à sociedade.

A unidade monitorou 574 (quinhentas e setenta e quatro) unidades judiciárias de 1º grau, durante os cem 
primeiros dias de gestão.
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6.7.1 Reuniões

DATA ASSUNTO PARTICIPANTE

07/02/2022 Balcão Virtual Judicial CGJ e DPG

10/02/2022 Sistema de Serventias CGJ, CCI e COSIS

14/02/2022 Sistema de Serventias CGJ, CCI e COSIS

15/02/2022 Sistema de Serventias CGJ, CCI e COSIS

15/02/2022 Gestão de Qualidade CGJ e SEPLAN

15/02/2022 Apresentação do Clarity Setores administrativos do TJ

16/02/2022 Apresentação sobre dos Projetos de 
inovação TJDFT

CGJ e TJDFT

17/02/2022 Apresentação da unidade CGJ, SEDEC e CCM

18/02/2022 Sistema de Serventias CGJ, CCI e COSIS

21/02/2022 Sistema de Serventias CGJ, CCI e COSIS

21/02/2022 Balcão Virtual Judicial CGJ e OAB

22/02/2022 Gestão de Qualidade CGJ e SEPLAN

22/02/2022 Sistema de Serventias CGJ, CCI e COSIS

23/02/2022 Demandas Estratégicas CGJ e SEPLAN

23/02/2022 Sistema de Serventias CGJ, CCI e COSIS

24/02/2022 Sistema de Serventias CGJ, CCI e COSIS

25/02/2022 Sistema de Serventias CGJ, CCI e COSIS

03/03/2022 Cadeia de Valores CGJ CGJ e SEPLAN

09/03/2022 Balcão Virtual Judicial CGJ e OAB
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09/03/2022 Fluxo Dessobrestamento CGJ, NUGEPNAC e 4ª Câmara Cível

09/03/2022 Portal CGJ CGJ e COSIS

11/03/2022 Sistema de Serventias CGJ, CCI e COSIS

11/03/2022 Diretriz nº 1/2022 do CNJ CGJ e DPG

14/03/2022 Formulário de Diagnóstico Virtual 
(Correição)

CGJ

14/03/2022 Encontro com o Corregedor CGJ

15/03/2022 Sistema de Serventias CGJ, CCI e COSIS

18/03/2022 Fluxo Dessobrestamento CGJ, NUGEPNAC e 1º Grau

21/03/2022 Fluxo Dessobrestamento CGJ, NUGEPNAC 

21/03/2022 Sistema de Serventias CGJ, CCI e COSIS

22/03/2022 Fluxo Dessobrestamento CGJ, NUGEPNAC

22/03/2022 Balcão Virtual Judicial CGJ e OAB

23/03/2022 Fluxo do SECODI CGJ e SETIM

24/03/2022 Fluxo Dessobrestamento CGJ, NUGEPNAC

24/03/2022 Sistema de Serventias CGJ, CCI e COSIS

25/03/2022 Correição Prévia Virtual Guanambi CGJ e 1ª Vara Cível de Guanambi (Dra. 
Márcia Gottschald)

25/03/2022 Correição Prévia Virtual Guanambi CGJ e 2ª Vara Cível de Guanambi (Dra. 
Márcia Gottschald)

25/03/2022 Correição Prévia Virtual Guanambi CGJ e 1ª Vara Criminal de Guanambi( 
Dr. Anderson Bastos)

28/03/2022 Correição Prévia Virtual Guanambi CGJ e 1ª Vara do Sistema dos Juizados 
Especiais de Guanambi

29/03/2022 Sistema de Serventias CGJ, CCI e COSIS
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31/03/2022 Provimento Conjunto -Diretriz nº 1/2022 
do CNJ

CGJ e DPG

31/03/2022 Sistema de emissão de Certidões CGJ, CSJUD e SEDEC

31/03/2022 Sistema de Serventias CGJ, CCI e COSIS

01/04/2022 TJMG – Contingenciamento de Interinos CGJ, TJMG, COSIS, CCI, NAF

04/04/2022 Semana Estratégica SEPLAN

04/04/2022 Fluxo Dessobrestamento CGJ, CSJUD, NUGEPNAC

05/04/2022 Semana Estratégica SEPLAN

06/04/2022 Semana Estratégica SEPLAN

07/04/2022 Semana Estratégica SEPLAN

07/04/2022 Sistema de emissão de Certidões CGJ, CSJUD e SEDEC

08/04/2022 Elaboração do guia de atendimento para 
o Balcão Virtual

CGJ e a servidora Iramaia Sousa 
Evangelista.

12/04/2022 Gestão de Qualidade CGJ e SEPLAN

13/04/2022 Correição Prévia Virtual CGJ e 10ª Vara Cível da Comarca de 
Salvador

18/04/2022 Correição Prévia Virtual Teixeira de 
Freitas

CGJ e 1ª Vara Cível de Teixeira de 
Freitas(Dra. Márcia Gottschald)

18/04/2022 Correição Prévia Virtual Teixeira de 
Freitas

CGJ e 2ª Vara Cível de Teixeira de 
Freitas(Dra. Márcia Gottschald)

18/04/2022 Correição Prévia Virtual Teixeira de 
Freitas

CGJ e Vara da Fazenda Pública Teixeira 
de Freitas(Dra. Márcia Gottschald)

18/04/2022 Correição Prévia Virtual Teixeira de 
Freitas

CGJ e 1ª Vara Crime(Dr. Anderson 
Bastos)

19/04/2022 Portal Transparência CGJ e SEPLAN

19/04/2022 Elaboração do guia de atendimento para 
o Balcão Virtual

CGJ e a servidora Iramaia Sousa 
Evangelista.

20/04/2022 Fluxo do SECODI CGJ e SETIM

20/04/2022 Sistema de Serventias CGJ, CCI e COSIS
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25/04/2022 Sistema de Serventias CGJ, CCI e COSIS

26/04/2022 Criação do dashboard no BI CGJ, CCI e CSJUD

26/04/2022 Portal Transparência SEPLAN, ASCOM, SEJUD,COJE, 
Presidência, CGJ, CCI e demais

02/05/2022
 

Sistema de emissão de Certidões 1º Grau CGJ e CSJUD

02/05/2022 Meta 02 SEPLAN, SEJUD,COJE, Presidência, 
CGJ, CCI e demais

05/05/2022 Gestão de Qualidade CGJ e SEPLAN

05/05/2022 Sistema de Serventias CGJ, CCI e COSIS
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6.8 Plantão Judiciário de 1º Grau

A Resolução TJBA nº 14/2019, considerando as orientações dispostas na Resolução nº 71, de 31 de 
março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, que definiu parâmetros mínimos a serem observados 
quanto à regulamentação da prestação jurisdicional oferecida por meio dos plantões permanentes, bem 
como a não interruptividade da atividade jurisdicional, contemplada no inciso XII, do art. 93, da 
Constituição Federal, disciplinou, no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia, o Plantão Judiciário de 
Primeiro grau.

Durante o funcionamento do plantão de 1º grau, no período de apuração, tramitaram 2.553 (dois mil 
quinhentos e cinquenta e três) processos.

6.8.1 Quantitativo de e-mails recebidos e enviados:

A unidade recepcionou 4.818 (quatro mil oitocentos e dezoito) e-mails e enviou 6.127 (seis mil cento e 
vinte e sete).

6.8.2 Processos administrativos disciplinares e sindicâncias: 

Constam no acervo processual do Plantão judiciário de 1º grau 05 (cinco) Processos Administrativos 
Disciplinares em andamento. 
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6.9 Protocolo Judicial

6.9.1 Estatística

O Protocolo Judicial recepcionou 2.345 (duas mil trezentos e quarenta e cinco) petições nos cem 
primeiros dias de gestão.

6.9.2 Quantitativo de e-mail recebido e enviados

6.9.3 Desativação

Em decorrência da implantação e expansão do sistema PJE 1º grau nas varas de competência não 
criminal da capital e o avanço do projeto 100% digital no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia, o 
serviço prestado pelo Protocolo Judicial tornou-se obsoleto.

Assim, diante da necessidade de racionalizar e otimizar o serviço prestado, a Corregedoria Geral da 
Justiça, com anuência da Presidência do Poder Judiciário Estadual, publicou o Provimento nº CGJ 
05/2022, desativando a unidade.

6.10 Seção de Certidões – SEDEC

A Seção de certidões de 1º grau, encaminhou à ASJUC-CGJ documento contendo o rol de  atribuições 
do setor. A iniciativa visa subsidiar a assessoria na atualização do regimento interno das corregedorias.  

Com o fito de diminuir a abertura de processos, a SECED enviou, também, à assessoria jurídica, minuta 
de provimento disciplinando o fluxo de expedição de certidões. 

6.10.1 Quantitativo de e-mail recebido e enviados

A SEDEC registrou o recebimento e envio de 5.268 (cinco mil duzentos e sessenta e oito) 
e-mails.

Recebidos Enviados

                        5.268                               5.268

Recebidos Enviados

1.477 1.466
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6.11 Seção de Controle, Distribuição e Informações – SECODI

A unidade promoveu a gestão do arquivo da SECODI Cível e SECODI Criminal, para destinação correta 
dos documentos, digitalização de comprovantes e cópias protocolares, mantendo cópia digital na pasta 
de rede psyche. A iniciativa reduziu o arquivo físico na unidade.

Outro ponto de destaque é a elaboração de dois manuais práticos. Ainda em desenvolvimento, um 
abordará temáticas pertinentes às dúvidas mais frequentes dos usuários no sistema PJE 1º grau e o outro 
versará sobre o protocolo e cadastro de petições nos sistemas SAJPRO e SAJPG5, destinado aos 
cartórios, haja vista que,  com a desativação do Serviço de Protocolo Judicial, passarão a receber 
diretamente as petições de processos físicos.

Em 13 de maio do corrente ano a equipe da SECODI recebeu curso de capacitação, ministrado por 
servidores da CSJUD, através da UNICORP, no novo fluxo de trabalho habilitado no sistema PJe 1º 
grau.

6.11.1   Quantitativo de e-mail recebido e enviados

E-MAIL RECEBIDOS ENVIADOS

secodicivel@tjba.jus.br 532 832

secodicivel.prec@tjba.jus.br 547 473

secodi.criminal@tjba.jus.br 656 966

TOTAL 1.735 2.271
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 6.12 Seção de Programação e Execução Orçamentária – SEPEO

A SEPEO encaminhou à publicação 103 (cento e três) expedientes administrativos, referente a 02 (dois) 
aditivos contratuais da empresa SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI-SE, 54 (cinquenta e 
quatro) diárias solicitadas pela Corregedoria Geral da Justiça e 47 (quarenta e sete) pela Corregedoria 
das Comarcas do Interior.

 6.12.1 Quantitativos de e-mails recebidos e respondidos

Recebido Enviados

419 121

6.12.2 Reuniões: 

                          Data Resumo da pauta Participantes

07/04/2022 “Semana da Estratégia” promovido 

pela Secretaria de Planejamento – 

SEPLAN/TJBA – Foram abordadas 

questões relativas às atividades 

financeiras e orçamentárias do 

Tribunal de Justiça do Estado da 

Bahia.

Presidência, Corregedorias (Cláudia e 
Vilma), Secretarias, Diretorias e 
Coordenadorias do TJBA.

25/04/2022 Documentos comprobatórios de 
deslocamento e assessoramento

Controladoria e Núcleo de 
Comprovação de Diárias

27 e 28/04/2022 Capacitação Bizagi Seplan

04/05/2022 Programação orçamentária Presidência, Corregedorias, 
Secretarias, Diretorias e 
Coordenadorias do TJBA

05/05/2022 Sistema FIPLAN DFA e COORF
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6.13 Seção de Registros e Processamentos Disciplinares – SERP

A secretaria procedeu à atualização dos cadastros das partes (magistrados e unidades judiciais) no 
sistema PJECOR e das planilhas de dados pertinentes aos processos administrativos e sindicância. 

Cumpre salientar que, em que pese o grande volume processual, o tempo médio de cumprimento das 
determinações judiciais pela unidade são de até 24 (vinte e quatro) horas. 

Durante os cem primeiros dias da gestão a SERP recepcionou 543 (quinhentos e quarenta e três) 
expedientes e procedeu a baixa em 618 (seiscentos e dezoito). 

6.13.1 Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias:

Tramitam na unidade 29 (vinte e nove Processos Administrativos Disciplinares e 23 (vinte e três) 
Sindicâncias.
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7. Núcleo Extrajudicial

7.1 Juíza Indira Fábia dos Santos Meireles (GABJR01)

Conforme dito alhures, por intermédio da publicação da Portaria CGJ nº 50/2022-GSEC, o Corregedor 
delegou à juíza assessora Indira Fábia dos Santos Meireles, competência para gerir o Núcleo 
Extrajudicial-NE.

O NE foi instituído, no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia, pelo Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 
03/2018. As atribuições do órgão estão disciplinadas no art 3º do referido normativo. In verbis:

Art. 3º – Compete ao Núcleo Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça:

I – orientar, fiscalizar e inspecionar toda a atividade extrajudicial, verificando as 
instalações, a organização funcional, os sistemas de informatização, os livros, a 
escrituração contábil e financeira, as obrigações trabalhistas, os procedimentos e os 
demais expedientes;

II – conferir a regularidade dos atos notariais e de registros;

III – atualizar a relação geral de vacância, promovendo a sua publicação duas vezes ao 
ano, nos meses de janeiro e julho, conforme Resolução 80 e Provimento nº 81 ambos do 
Conselho Nacional de Justiça;

IV –receber, organizar e arquivar, através de sistema informatizado, os diversos 
documentos dos Oficiais Titulares e contratados dos cartórios extrajudiciais privados;

V – verificar a regularidade das contratações de escreventes, inclusive seus substitutos 
designados, efetuadas pelos delegatários, encaminhando, quando for o caso de dúvida 
sobre a legitimidade e a regularidade do ato, os respectivos expedientes, para análise do 
Juiz Corregedor;

VI – realizar levantamento detalhado da existência de nepotismo, em observância a 
Súmula Vinculante 13, conforme orientações do Conselho Nacional de Justiça, na 
nomeação de interinos no serviço extrajudicial, revogando os atos de nomeação que 
afrontam o princípio da moralidade.

VII – realizar estudos visando à reestruturação dos serviços extrajudiciais para criação, 
anexação, desanexação e extinção das unidades;

VIII - emitir circulares que tratam da indisponibilidade de bens e/ou sua disponibilidade, 
quando determinado pela autoridade competente;

IX – verificar se a serventia sanou as irregularidades observadas nas inspeções ou nas 
correições pretéritas; 

X - apontar, mediante relatório, fatos que indiquem descumprimento dos deveres 
funcionais; 
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XI - analisar as propostas recebidas, com vistas às alterações e inovações no Código de 
Normas de Serviços dos Ofícios Extrajudiciais do Estado da Bahia;

XII – fiscalizar a alimentação do sistema Justiça Aberta, apurando e determinando as 
retificações necessárias, bem como instaurando procedimento administrativo disciplinar 
em desfavor dos não cumpridores das regras;

XIII- propor a implementação de medidas visando a melhoria dos procedimentos e das 
rotinas pertinentes às atividades extrajudiciais;

XIV - proceder à expedição, envio e controle de recebimento de correspondências em 
geral;

XV – realizar o controle de frequência e afastamentos dos servidores em exercício nos 
notariais e registrais;

XVI – realizar, mensalmente, o levantamento do quantitativo de expedientes 
protocolados, arquivados e em andamento no Núcleo;

XVII – registrar a produtividade dos atos praticados pelo(a) Juiz(a) Auxiliar;

XVIII – solicitar aquisição de material de expediente e serviços utilizados no núcleo;

XX – realizar apensamentos e juntadas a processos que se encontram em trâmite na 
Coordenação;

XXI – remeter, para a Seção de Arquivo, os processos findos; 

XXII - atender e informar às partes e advogados acerca dos processos de sua 
competência; 

XXIII – exercer outras atividades afins e correlatas definidas pela Corregedoria Geral de 
Justiça.

Para o regular desempenho das atividades, a unidade conta com a força de trabalho de 16 (dezesseis) servidores 
efetivos.

Nos cem dias de gestão houve a publicação de 93 (noventa e três) atos administrativos, dentre os quais 
destacam-se:
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DESCRIÇÃO DO ATO DISPOSIÇÕES TIPO DJe

Balcão Virtual
 
 
 

Determina a disponibilização de 
ferramenta digital que permita 
imediato contato do usuário com 
o setor de atendimento de cada 
unidade.

Provimento Conjunto - CGJ/CCI 
nº 03/2022
 
 

21/02/2022
 
 
 

Rodízio Maternidade
 
 
 
 
 
 
 
 

Determina 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, será 
instituído o sistema de rodízio 
mensal e alternado junto às 
Unidades Interligadas 
vinculadas às maternidades 
existentes na localidade, a partir 
de abril de 2022.

Provimento CGJ nº 02/2022
 
 
 
 
 
 
 

15/03/2022
 
 
 
 
 
 
 
 

Atualização Grupo de Trabalho 
Código de Normas
 
 

Institui Grupo de Trabalho com 
atribuição de promover os 
estudos para elaboração de 
proposta de um novo Código de 
Normas e Procedimentos dos 
Serviços Notariais e de Registro 
do Estado da Bahia.

Portaria Conjunta CGJ/CCI nº 
05/2022
 
 
 

21/03/2022
 
 
 
 

Balcão Virtual Núcleo 
Extrajudicial
 
 

Disponibiliza ferramenta digital 
para imediato contato do usuário 
com o setor de atendimento do 
Núcleo Extrajudicial.

Portaria CGJ nº 129/2022
 
 
 

23/03/2022
 
 
 

Prazos
 
 
 
 

Padroniza os prazos e atos de 
notificação referentes às 
solicitações/determinações 
provenientes das Corregedorias, 
no intuito de assegurar os 
direitos e garantias fundamentais 
do devido processo legal, 
contraditório e da ampla defesa.

Provimento Conjunto - CGJ/CCI 
nº 04/2022
 
 
 

25/03/2022
 
 
 
 

Juiz de Paz
 
 
 
 

Uniformiza os regramentos, no 
intuito de assegurar que as 
designações de Juiz de Paz no 
âmbito extrajudicial, das 
Comarcas de Entrância Final, 
estejam padronizadas e dispõe 
sobre suas atribuições.

Provimento CGJ nº 03/2022
 
 
 

31/03/2022
 
 
 
 



80

Maio, 2022

DESCRIÇÃO DO ATO DISPOSIÇÕES TIPO DJe

Núcleo de Regularização e Conflitos 
Fundiários

Dispõe sobre os integrantes do 
Núcleo de Regularização e Conflitos 
Fundiários

Portaria Conjunta CGJ/CCI nº 
08/2022

05/04/2022

Grupo de Trabalho REURB
 
 
 
 
 
 

Institui o Grupo de Trabalho de 
Regularização e Conflitos 
Fundiários da Corregedoria Geral da 
Justiça, seguindo as diretrizes e 
determinações estabelecidas no Ato 
Conjunto da Presidência do 
PJBA/CGJ/CCI nº 25, e terá como 
escopo a operacionalização do 
Programa Regulariza Bahia junto às 
Comarcas de Entrância Final.

Portaria CGJ nº 144/2022
 
 
 
 
 
 
 

12/04/2022
 
 
 
 
 
 
 

Delega Tarefas à Coordenadora do 
Núcleo Extrajudicial
 
 
 
 
 

Delega competência à Coordenadora 
do Núcleo Extrajudicial ante a 
necessidade de imprimir maior 
rapidez aos expedientes 
administrativos instaurados no 
âmbito da Corregedoria Geral da 
Justiça – Núcleo Extrajudicial, 
objetivando o cumprimento 
adequado e eficaz da sua missão 
institucional.

Portaria CGJ nº 136/2022
 
 
 
 
 
 
 

19/04/2022
 
 
 
 
 
 
 

PJeCor
 
 
 
 

Dispõe sobre as necessárias 
atualizações dos procedimentos 
atinentes ao uso do PJeCor no 
âmbito da Corregedoria-Geral da 
Justiça e da Corregedoria das 
Comarcas do Interior.

Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 
06/2022
 
 
 

19/04/2022
 
 
 

Adequação administrativa do 
prenome e gênero nos assentos de 
Registro Civil

Dispõe sobre os requisitos para 
alteração e a averbação 
administrativa do prenome e do 
gênero no registro de nascimento, 
abrangendo, inclusive, a 
possibilidade de exclusão da 
anotação de gênero feminino ou 
masculino e a inclusão da expressão 
“não binário”.

Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 
08/2022

11/05/2022

Além disso, encontra-se em vias de publicação ato para instituição de REURB URBANA no âmbito das 

comarcas sujeitas à fiscalização e orientação desta Corregedoria-Geral da Justiça. Tal norma tem por 

objetivo dispor sobre a regulamentação dos procedimentos que deverão ser adotados pelas serventias 

extrajudiciais no âmbito das Comarcas de Entrância Final do Estado da Bahia, visando a incorporação dos 

núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação dos seus ocupantes.
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Quanto ao atendimento ao público, merece destaque a recente instituição do Balcão Virtual do Núcleo 

Extrajudicial (Portaria CGJ nº 129/2022, publicada no DJE de 23 de março de 2022), inaugurando-se, 

assim, mais um canal de comunicação entre o usuário e o Núcleo Extrajudicial. As marcações de 

atendimento com a Juíza Assessora da Corregedoria Geral da Justiça com atribuição de fiscalização e 

orientação das serventias extrajudiciais, ao seu turno, passaram a ser realizadas diretamente pela Central 

de Agendamento deste Tribunal de Justiça, integrando, dessa forma, o meio oficial de agendamento da 

Instituição.

 

No que se refere à administração do acervo processual, após a assunção desta gestão, foi determinada a 

migração dos processos que se encontravam tramitando no SIGA para o PJECOR, salvo aqueles 

prestes a serem arquivados. Com tal providência se objetiva a maior celeridade na tramitação processual, 

com a intimação dos delegatários e dos usuários que possuam token preferencialmente por sistema, 

aumentando a automação e reduzindo recursos. A atualização dos atos referentes aos prazos e ao 

PJECOR, mencionados na planilha acima, também tiveram por objetivo aprimorar a gestão dos 

processos e promover a agilidade no seu andamento.

 

Ainda no que tange à gestão de processos, registra-se que foi formatado formulário eletrônico com 

parâmetros para a recepção de reclamações e pedidos de providência, haja vista que muitos dos 

pleitos que ingressavam anteriormente no Núcleo Extrajudicial, careciam de requisitos mínimos de 

identificação do usuário e do objeto da reclamação, o que acabava por provocar arquivamentos sem que, 

necessariamente, a irregularidade fosse saneada. 

No que se refere à administração dos recursos humanos, dentre as providências iniciais adotadas pela 

atual gestão, destaca-se o levantamento das rotinas de trabalho para a necessária padronização, além do 

remanejamento dos serviços entre os colaboradores, com identificação de aptidões e vulnerabilidades. 

Foi instituída, ainda, uma sistemática de interlocução diária entre a coordenação do Núcleo e o gabinete 

da Juíza Assessora, a fim de ajustar os fluxos de trabalho e sanar dúvidas e irregularidades com rapidez.

 

Por fim, cabe registrar a execução da segunda etapa do  Inventário Estatístico dos Registros Imobiliários 

por município – IERI, que incentiva os oficiais de cartórios a reforçar os controles sobre os Registros de 

Imóveis para reduzir os riscos de grilagem.
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Isto inclui, por exemplo, a identificação das situações de duplicidade de matrícula, das sobreposições 

entre matrículas ou de cadeia dominial inverossímil. Apurar e sanear possíveis erros nas informações 

espaciais dos Registros de Imóveis (por exemplo, coordenadas que não fecham o polígono do perímetro 

do imóvel, ou quando não é possível localizar a área no território). Digitalizar os Registros de Imóveis e 

os processos associados, bem como integrar todos os cartórios no Sistema de Registro de Imóveis 

Eletrônicos (SREI). Sistematizar as informações dos Registros de Imóveis (inclusive características do 

imóvel, seu proprietário, seu número de identificação nos cadastros, assim como os dados espaciais) em 

um inventário estatístico transparente que identifique também as situações de fragilidade (sobreposições 

e vazios, por exemplo). 

 

Atualmente, o projeto está em curso nas seguintes unidades:

7.2 Acervo

Ao que pertine ao acervo da unidade, há que salientar que foram proferidas 1.866 (mil oitocentos e 
sessenta e seis) decisões e promovido o arquivamento de 857 (oitocentos e cinquenta e sete) expedientes 
em trâmite no sistema SIGA e PJeCOR. 

Destaque-se, por oportuno, que os dados acima expostos englobam as movimentações proferidas por 
ambas as corregedorias.

SERVENTIA PROCESSO PRAZO

1º CRI – Alagoinhas 0000010-68.2022.2.00.0852 19/02/22

2º CRI – Alagoinhas 0000011-53.2022.2.00.0852 19/02/22

1º CRI – Barreiras 0000013-23.2022.2.00.0852 19/02/22

2º CRI – Barreiras 0000014-08.2022.2.00.0852 19/02/22

RITDPJ – Bom Jesus da Lapa 0000015-90.2022.2.00.0852 19/02/22

1º CRI – Ilhéus 0000030-59.2022.2.00.0852 19/02/22

2º CRI – Ilhéus 0000031-44.2022.2.00.0852 19/02/22
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7.3 Quantitativo de e-mails recebidos e enviados:

O Núcleo extrajudicial registrou o recebimento de 2.481 (dois mil quatrocentos e oitenta e um) e-mails, 
e 4.309 (quatro mil trezentos e nove) envios.

7.4 Atendimentos

Foram realizados 12 (doze) atendimentos, via central de agendamentos. 

7.5 Reuniões

A juíza assessora, visando maior interlocução entre os Tribunais de Justiça e representantes de entidades 
ou órgãos, promoveu as seguintes reuniões: 

Reuniões- GABJR01

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins – TJTO

Instituto Baiano de Direito Imobiliário - IBDI

Associação de Registradores de Imóveis da Bahia – ARIBA

Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis - ONR

Coordenação de Sistemas do TJBA – COSIS

Núcleo de Arrecadação Fiscal do TJBA – NAF

Procuradoria do Município de Salvador

Procuradoria do Estado da Bahia

Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo - SEDUR
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7.6 REURB

Nos dias 09 e 10 de maio, foram realizados dois eventos com a participação dos Delegatários com atribuição em 
Registro de Imóveis e Prefeitos de Municípios estratégicos, visando orientar e fomentar a implantação e 
ampliação do programa de Regularização Fundiária Urbana - REURB nas comarcas de competência desta 
Corregedoria Geral da Justiça. 
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