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’

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.
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.
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

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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