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Extrajudicial
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Editorial

R

econhecendo a complexidade dos Cartórios
Extrajudiciais para o cidadão, o Informativo
#TJBA busca, na edição do mês de junho,
esclarecer sobre o assunto. Com uma linguagem
leve, tentamos traduzir os serviços prestados por
essas unidades, quando usar, qual procurar, quanto
pagar e as dúvidas mais frequentes.
A publicação mantém a meta de fortalecer a
relação do cidadão com o Judiciário. Deste modo,
também optamos por desmistificar a emissão das
Certidões disponíveis no site do TJBA. Ensinamos
como uma pessoa física ou jurídica pode solicitar a
documentação, da comodidade de sua casa.
Prazos de inscrições para cursos e palestras,
novidades do Tribunal baiano, como novos
membros e sistemas, fazem parte desta edição.
Compartilhe!
A dica do servidor continua a todo vapor. Ari
Donato dá uma sugestão de música para os
amantes da viola brasileira e Silvana Pedreira
de Oliveira indica seu lugar preferido para fazer
um lanche. A sessão #TBT mostra um pouco do
trabalho realizado no estado.
Que ao terminar de ler esse Informativo, você se
sinta mais próximo do Judiciário.
Boa Leitura!
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Solicite certidões de Processos Judiciais
Pessoa Física e Jurídica no site do TJBA
Aprenda, de forma prática, a buscar por Certidões de Ações Cíveis; Ações Criminais;
Inventário – Arrolamento; Insolvência, Recuperação Judicial e Extrajudicial; Concordata,
Recuperação Judicial e Extrajudicial.

Entre no site do TJBA
e acesse o link ‘Certidões’

#Curta
#Compartilhe
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Dica do Servidor
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#TBT

Escolha se deseja documento
referente a processo de 1º ou 2º Grau

Se for 1ª Grau acesse
‘Cadastro de Pedido de Certidão’

Se for 2º Grau, escolha o tipo de
certidão que deseja, preencha os
dados solicitados e clique em ‘Avançar’

A Certidão, seja negativa ou positiva, é
disponibilizada no mesmo momento
da solicitação, para impressão pelo site

Escolha o tipo de certidão que deseja, preencha os
dados solicitados e clique em ‘Enviar’.
Se Pessoa Jurídica será necessário colocar o
Número de Série do DAJ - Documento de
Arrecadação Judiciária (veja como obtê-lo no Guia
10 passos para pagar o DAJ)
Os dados serão encaminhados para o Setor de
Certidões (Sedec), que faz a análise e dá um retorno,
por e-mail, após 72h.

ASCOM

Se houver processo, ou seja, certidão positiva, você
deve retirá-la pessoalmente no SAC (Shoppings
Barra e Salvador, Cajazeiras, Instituto do Cacau ou
Periperi) ou no Núcleo de Atendimento Judiciário
(NAJ – no Shopping Baixa dos Sapateiros). Se residir
em comarca do interior, pode retirar no Fórum.

EXPEDIENTE
Des. Gesivaldo Britto
Presidente

Se não houver processo, ou seja, certidão negativa,
o documento já vai no e-mail, ou então você pode
imprimir no site. Acesse o ‘Menu Certidões’ >
‘1º Grau’ > ‘Download de Certidão’ - Preencha o
número e data do pedido - Se Pessoa Física, informe
o CPF, RG e nome da pessoa - Se Pessoa Jurídica,
informe o CNPJ e o nome da empresa - Clique em
‘consultar’ e imprima a certidão
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• Instagram.com/tjbaoficial
• YouTube - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
• Flickr.com/tjba
• RádioWeb -

(71) 99959-6853

Ascom - (71) 3372-5552 | ascom@tjba.jus.br

10 passos para pagar o DAJ, obter o Número
de Série e solicitar Certidões de Pessoa Jurídica
1 – No site do TJBA, acesse o menu ‘DAJE’ > ‘Emissão de DAJE’
2 – Selecione a Atribuição ‘Certidões e Translados Judiciais’
3 – Em Valor Declarado, selecione ‘Não’
4 – Selecione o Tipo do Ato: ‘XXXII - Fornecimento de Certidões Negativas ou Positivas’
5 – Escolha o Ato Vinculado – ‘Ação Cível (Somente Pessoa Jurídica)’ ou ‘Certidão Concordata e Falência’
6 – Indique a Comarca de ‘Salvador’ (sempre o pedido do DAJ, nesses casos, deve ser feito para capital,
mas abrange todo o estado)
7 – Em Cartório / Distrito, selecione ‘Setor de Certidões - Salvador’ (sempre o pedido do DAJ, nesses casos,
deve ser feito para capital, mas abrange todo o estado)
8 – Cadastre os dados do contribuinte
9 – Imprima e pague, conforme o banco indicado (Valor atual do ato: R$ 15,74)
10 – Após o DAJ ser computado no sistema, você tem até 30 dias para retornar ao site do TJBA, clicar no
link Certidões, e preencher as informações com o Número de Série do DAJ
Esclarecimentos:
1º Grau - Setor de Certidões (Sedec) – (71) 3320-6575 / 6746
2º Grau - Serviços de Comunicações Gerais (Secomge) - (71) 3372-5255 / 5694
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Registros, certidões e autenticações:
serviços essenciais complementares ao Judiciário

Saiba mais
sobre os “Cartórios”

Texto: Marcos Maia

C

arlos Alves de Souza, 41, é Delegatário* do Cartório de
Registro Civil de Pessoas Naturais do subdistrito de Brotas,
na Comarca de Salvador. Natural do Rio Grande do Norte, ele
assumiu a chefia da unidade há pouco mais de um ano.
Carlos aponta a proximidade geográfica dos estados e a semelhança
de clima e costumes, como principais motivos para sua migração.”Eu
sou apaixonado pela tarefa registral. É algo que me fascina. Estudo a
área desde 2009. Foi a profissão que escolhi”, afirma.

A página na internet possibilita que o cidadão realize solicitações,
sem sair de casa, da segunda via das certidões de casamento,
nascimento e óbito. O documento pode ser retirado no próprio
cartório ou entregue via Correios. Contudo, o registro de
nascimento, casamento e óbito são feitos presencialmente, uma
vez que ainda não existem mecanismos de garantia de segurança
jurídica para a realização remota destes serviços.

“A recepção tem sido surpreendente. São dezenas de pedidos de
certidão que nós temos todas as semanas”, conta. Já o número
O Registro Civil de Pessoas Naturais é uma categoria de Cartório do Whatsapp, disponibilizado no site do cartório, é exclusivo para
atendimento ao público. A ferramenta
Extrajudicial que, por sua vez, oferece
serve para agendar atendimento e
serviços complementares às funções
FIQUE ATENTO
confirmar a documentação necessária
exercidas pelo Poder Judiciário, como
Novos serviços nos Cartórios de Registro Civil
para determinado procedimento.
registro de nascimento e casamento.
“Os Cartórios Extrajudiciais praticam
1 - Reconhecimento de Filiação Socioafetiva
Os
Cartórios
Extrajudiciais
têm
atos e negócios jurídicos que possuem
Desde 2017, é possível fazer o reconhecimento,
independência
jurídica
e
autonomia,
seja
uma repercussão social muito grande”,
tanto da paternidade quanto da maternidade,
ela financeira ou administrativa, de acordo
destaca o Juiz Moacir Reis Fernandes
diretamente no cartório, sem a necessidade de
uma ação judicial.
com a Lei 6.015/13, que trata do registro
Filho, Assessor da Corregedoria Geral
público. Em contrapartida, eles possuem
do Tribunal de Justiça da Bahia (CGJ),
2 - Alteração de prenome e gênero a transgêneros
uma responsabilidade cívica que inclui o
que responde pela fiscalização desses
A mudança é possível ser feita no cartório, desde
cumprimento da ordem jurídica de forma
serviços, com apoio da Corregedoria
a decisão do Supremo Tribunal Federal deste ano.
eficiente para a população.
das Comarcas do Interior (CCI). A
CGJ atua nas comarcas de entrância
3 – Solicitação de certidões a distância
Ciente disso, em março deste ano,
final, que são as 24 maiores cidades
A Bahia ingressou no sistema nacional Central de
a
Corregedora-Geral
da
Justiça,
do Estado, enquanto a CCI atua nas
Registro Civil (CRC). Com a ferramenta é possível
Desembargadora Lisbete Maria Teixeira
demais comarcas do interior.
solicitar a certidão de um registro feito em outra
cidade, em qualquer cartório de Registro Civil e
Almeida Cézar Santos, e o Corregedor das
receber a certidão no local indicado.
Comarcas do Interior, Desembargador
Atualmente, as serventias* extrajudiciais
Salomão Pinto Resedá, editaram o
são privatizadas, conforme a Lei nº
Provimento Conjunto n° 03/2018-GSEC,
12.352, sancionada pelo governo
estadual em setembro de 2011. Vale salientar que a partir instituindo o Núcleo Extrajudicial no âmbito das Corregedorias.
de 1988, por meio da Constituição Federal, estas atividades
passaram a ser exercidas de forma desestatizada. Somente em Para Carlos, a criação desse Núcleo, sob a coordenação do Juiz
Moacir Reis, representa um “significativo avanço na atividade
Salvador, há 53 unidades.
notarial e registral no estado, melhorando consideravelmente a
Carlos conta que trabalha com serviços extrajudiciais desde 2015. função de orientação e fiscalização dos cartórios, no sentido de
Antes de prestar o concurso para delegatário, ele atuava como padronizar e otimizar a prestação desse serviço, em benefício da
servidor público do TJ do seu estado de origem. Na Corte, atuou população baiana”.
como Diretor de Secretaria, Assessor de Juiz e Oficial de Justiça.
O Delegatário afirma que o contato com o público e a prestação
de um serviço adequado é o que mais lhe fascina no trabalho. A
unidade de Carlos, que atualmente conta com onze funcionários,
faz registros de nascimentos, casamentos, óbitos, separações,
divórcios, emancipações e interdições, entre outras certidões
relacionadas a estes atos. “Nós lidamos muito com questões
ligadas à cidadania”, comenta.
E foi justamente por conta da importância do serviço prestado,
que desde o mês de fevereiro deste ano, o cartório de Carlos
implementou um sistema de solicitação de serviços pela internet
e um número de WhatsApp exclusivo para esclarecimento de
dúvidas. Ele conta que ambos têm dado resultados positivos.
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JURIDIQUÊS
*Delegatários

São os “donos” dos cartórios
ex t rajudiciais. Eles foram selecionados
pelo TJBA, por meio de concurso.
At uam em colaboração com a
administ ração pública, mas não são
membros do Poder Judiciário. Têm
poderes para representar o Estado na
prestação de ser v iços ex t ra Just iça,
com a responsabilidade de informar e
orientar o cidadão.
*Serventias

Ut ili zado como sinônimo para
cartório ex t rajudicial, ser v iço

A Rádio Web TJBA inclui na sua
programação entrevista com o Juiz
Moacir Reis Fernandes. Acompanhe!

Fonte: Juiz Moacir Reis Fernandes Filho, Assessor da CGJ / Carlos Alves de Souza, Delegatário

Acesse www.tjba.jus.br - no link Cartórios, há a relação das unidades de Salvador, com endereço e
telefone. Para as unidades do interior, a busca se faz no link Contatos, na pesquisa por Comarca
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#COMPARTILHE
Fique atento aos prazos!!!

Semana de Sentenças
e Baixas Processuais
A data de realização da primeira Semana de 2018
mudou para 23 a 27/07, por conta do desdobramento
da greve dos caminhoneiros, que gerou a suspensão de
atividades do TJBA e inviabilizou a ação, antes prevista
para 04 a 08/06.

TRIBUNAL ELEITORAL

NOVO MEMBRO

#TJBANOMEOU

A Desembargadora Gardênia Pereira
Duarte foi empossada, no dia 14/05,
como Juíza Substituta do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). Já
a Juíza Patrícia Cerqueira Kertzman
Szporer foi nomeada para o Conselho Consultivo da Escola Judiciária
Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral
(EJE-TSE). Ela é membro da Corte do
TRE-BA e diretora da EJE-BA.

Antônio Cunha Cavalcanti é o novo
Desembargador do TJBA, na 60ª
vaga. Eleito pelo critério de merecimento, na sessão plenária administrativa do dia 16/05, ele tomou
posse na manhã seguinte (17/05), no
Gabinete da Presidência do TJBA. O
Magistrado atuava como Titular da
Vara de Execuções Penais e Medidas
Alternativas de Salvador.

Mais 12 candidatos, aprovados no
cadastro reserva do concurso público
regido pelo Edital nº 01/2014, foram
convocados em 21/05 - nove para
“Analista Judiciário – Subescrivão” e
três para “Técnico Judiciário – Escrevente. As 200 vagas previstas pelo Edital já foram preenchidas e o TJBA tem
chamado os aprovados no cadastro
reserva, atento ao limite orçamentário.

ALVARÁ* ELETRÔNICO

APOSENTADOS

INTERDIÇÃO JUDICIAL*

A emissão de alvará eletrônico já está
em uso no 1º Cartório Integrado de
Relações de Consumo. Com o sistema,
as ordens judiciais de pagamento passam a ser automaticamente remetidas
ao Banco do Brasil, após autorização
do juiz. Os valores ficam disponíveis
para saque no caixa ou transferência
bancária. Há perspectiva de ampliação
do serviço para outras unidades.

No dia 22/05, o TJBA inaugurou a
Sala de Convivência dos Desembargadores Aposentados Jatahy Fonseca.
Localizada no primeiro andar do edifício-sede do Tribunal de Justiça da
Bahia, o espaço, com acesso à internet e televisão, compõe um ambiente
aconchegante para encontro e apoio
dos Desembargadores aposentados
do Tribunal baiano.

O site do TJBA passou a disponibilizar
o sistema de consulta de sentenças
de interdição transitadas em julgado,
pelo menu ‘Programas e Ações’ > ‘Interdição (consulta)’, na barra lateral
esquerda. A pesquisa dá o nome do
incapaz e do responsável, a causa da
interdição, os limites, e os atos que o
interdito pode praticar, caso a interdição seja parcial.

PAI PRESENTE

BACENJUD*

PJE NO PLENO

O TJBA incentiva juízes do interior a
adotar o projeto Pai Presente, que
promove o reconhecimento gratuito
de paternidade. Foi encaminhado um
Ofício com as ações a serem realizadas.
No site, no link ‘Programas e Ações’ >
‘Pai Presente’, há mais informações.

Agora é possível acessar o Sistema Bacenjud por certificado digital no site do
TJBA. O link, disponível no Espaço do
Magistrado, foi atualizado. No mesmo
local há orientações de como se cadastrar e esclarecimento de dúvidas, em
‘Ajuda e Suporte’.

No dia 09/05, o Tribunal Pleno realizou
a primeira Sessão de Julgamento
com processos pautados no Sistema
PJe do 2º Grau. Nessa modalidade, o
trâmite dos documentos é feito de
forma eletrônica, inclusive a votação.

Curso Multidisciplinar sobre Gênero, Acesso
à Justiça e Violência contra as Mulheres
A ação, credenciada pela Escola Nacional de Formação
e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), é uma
inicitativa da Assessoria Especial da Presidência para
Assuntos Institucionais (AEP II), por meio da Unicorp

Expediente nos dias de jogos do
Brasil na Copa
Jogos às 9h, 11h ou 12h: suspenso
Jogos às 15h: funciona das 8h às 13h

FLICKR

Vagas: 50, na modalidade presencial
Público-alvo: magistrados do TJBA
Inscrições: até 08/06
Período: de 13 a 15/06, na sede da Unicorp

Recadastramento Eletrônico
Está prorrogado até o dia 21/06, o prazo para o
recadastramento de magistrados, servidores, efetivos e
comissionados, e aposentados. Basta acessar o RHNet,
no link “Deveres Funcionais – Recadastramento
Funcional” e atualizar as informações solicitadas.

Curso Recuperação Judicial e Falências
Promovido pelo Instituto Brasileiro de Administração
Judicial (Ibajud) em parceria com a Unicorp, visa
capacitar os participantes no sistema de insolvência
nacional. As aulas iniciaram dia 11/05, mas ainda é
possível fazer a inscrição. É aberto ao público
Dias dos encontros: 15/06, 29/06, 27/07,
17/08, 21/09, 05/10, 26/10, 09/11 e 23/11
Local: sede da Unicorp das 9h às 17h
Inscrições: www.ibajud.com.br

Yoga para servidores
A Diretoria de Assistência à Saúde (DAS) oferece
novas turmas para aulas de Yoga em Salvador, tanto
no prédio-sede, no CAB, quanto no Fórum Ruy
Barbosa, em Nazaré. Para se inscrever, procure a
DAS ou o espaço onde as aulas são realizadas.
Palestra “Lei Brasileira de Inclusão”
Organizada pela Comissão Permanente de Acessibilidade
e Inclusão tem como palestrante o Juiz Pablo Stolze
Dia: 11/06, às 8h30
Local: no auditório do edifício-sede do TJBA
Inscrições: até 07/06
Público-alvo: magistrados, servidores e
público externo

*Alvará

Ordem judicial de pagamento.
*Interdição Judicial

Declarar que alguém é incapaz para
certos atos da v ida civ il, como fazer a
própria gestão f inanceira ou pat rimonial.
A pessoa passa a ser representada por
out ra, chamada de curador.
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Turmas: às segundas e quintas-feiras, das
9h às 10h e das 10h às 11h, no Espaço do
Servidor (CAB); às segundas e quintasfeiras, das 13h às 14h e das 14h às 15h; e às
quartas-feiras, das 8h às 9h e das 9h às 10h,
no Fórum Ruy Barbosa, em uma das salas do
posto médico.

Dica do Servidor

Ari Donato

Jornalista da Assessoria
de Ação Social (AAS)

JURIDIQUÊS

Padrinho Nota 10!
Este mês, a Campanha da Nascor e 1ª Vara da Infância
e Juventude de Salvador recolhe doações para o Lar
Irmã Benedita Camurugi (Cidade Nova, Avenida
Passos, nº 8, Salvador-BA)
O que doar: material de limpeza, de escritório,
tintas para pintar as paredes; alimentos não
perecíveis, roupas para crianças
Entrega das doações: na reunião da Nascor
do dia 16/06 (Escola Politécnica da Ufba, das
14h às 17h), ou entrar em contato - (71) 992722095 / 98228-7305

Silvana Pedreira de Oliveira

Atendente da Coordenação de Registros
e Concessões (Corec)

*Bacenjud

Sistema elet rônico de comunicação
ent re o Poder Judiciário e as inst it uições
f inanceiras, por meio do Banco Cent ral.
Possibilita à autoridade judiciária
encaminhar requisições de informações
e ordens de bloqueio, desbloqueio
e t ransferência de valores; permite
consultas de informações de clientes
de bancos, como saldos nas contas,
ex t ratos e endereços.

Leia mais informações sobre os temas em www.tjba.jus.br

Almir mais Renato
Almir Sater é um daqueles sujeitos que quando a gente começa a ouvir
tocando viola caipira, a viola brasileira, não tem vontade de interromper.
Se você já conhece o trabalho desse sul-mato-grossense, nada preciso
dizer; se não, eu sugiro ouvir o álbum “+ AR”, gravado em parceria com
Renato Teixeira e lançado em março deste ano. O disco é sequência do
“AR”, de 2015, o álbum que ganhou o Grammy Latino: Melhor Álbum de
Música Regional. Almir e Renato iniciaram a parceria em 1986, gerando
belas canções, a exemplo de “Tocando em frente”, de 1990, lançada
na voz de Maria Bethânia. Essa parceria está em oito das dez músicas
inéditas que compõem o repertório autoral do álbum “+AR”.

MUU
Hambúrguer de Verdade
Indico a hamburgueria
“MUU Hambúrguer de Verdade”.
Fica na Av. Paulo VI, na Pituba.
A comida é ótima, o ambiente
muito agradável, fora o excelente
atendimento. Sempre que posso
vou com a minha família.

Participe! Envie sua dica, com foto, para ascom@tjba.jus.br
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#TBT
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Tribunal Baiano Trabalhando
Mais fotos: Flickr.com/tjba

Novos servidores empossados no dia 02/05; eles faziam parte do
Cadastro Reserva do Concurso regido pelo Edital 01 de 2014 – 03/05/2018

Taquígrafos do TJBA, que agora contam com novo sistema de gravação de
áudio e vídeo, foram homenageados no Dia Nacional do Taquígrafo – 03/05/2018

A 1ª Vara de Família de Camaçari promove o projeto “Falando em Família”,
com ciclo de palestras, visando qualificar os servidores – 09/05/2018

Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos de Vitória da Conquista,
implantado em fevereiro 2018, apresenta resultado do trabalho – 11/05/2018

Cartórios judiciais e extrajudiciais das Comarcas de Brumado (foto), Guanambi e
Vitória da Conquista receberam visita de correição da CGJ em maio – 14/05/2018

Juizado de Ipiaú cadastrou oito instituições para receber valores
de transações penais e beneficiários de sanções alternativas - 25/04/2018

A servidora Arlete da Silva Queiroz, da 2ª Vara Cível da Comarca de Valença,
recebeu o brinde pelo 1º lugar no concurso Minha mãe bem na foto - 16/05/2018

A Comissão Permanente de Memória do TJBA fez uma vistoria no Memorial
do Fórum Ruy Barbosa; o local guarda acervo de 410 anos - 17/05/2018

