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IV- improbidade administrativa), ambos da Lei 6.677/94, assegurando-lhes a mais ampla defesa e o contraditório;

Art. 2º - Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação de relatório conclusivo;

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Secretaria da Corregedoria, 26 de março de 2019.

DESA. LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA CEZAR SANTOS
CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA

PORTARIA Nº. CGJ -86/2019-GSEC

A DESEMBARGADORA LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA CEZAR SANTOS, CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA, no uso
de suas atribuições e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo Disciplinar nº TJ-PAD-2018/69616,

RESOLVE:

Aplicar ao servidor ANSELMO JOSÉ DE SANTANA AMORIM, Oficial de Justiça, cadastro nº 229680-2, a pena disciplinar de
SUSPENSÃO por 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 265, IV, "b" da Lei nº 10.845/2007 (Lei de Organização Judiciária do
Estado da Bahia).

Secretaria da Corregedoria, 26 de março de 2019.

DESA. LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA CEZAR SANTOS
CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA

PROVIMENTO CONJUNTO CGJ/CCI N° 04/2019.
Institui o Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas - NUMOPEDE, na Corregedoria-Geral da Justiça e na Corregedoria
das Comarcas do Interior do Estado da Bahia.

A DESEMBARGADORA LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA CEZAR SANTOS, CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA E O
DESEMBARGADOR EMÍLIO SALOMÃO RESEDÁ, CORREGEDOR DAS COMARCAS DO INTERIOR, DO ESTADO DA BAHIA, no
exercício de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO que compete à Corregedoria Geral da Justiça e à Corregedoria das Comarcas do Interior do Estado da
Bahia zelarem pelo aprimoramento dos serviços judiciais, estabelecendo diretrizes e fluxos de trabalho para as unidades
jurisdicionais de primeiro grau;

CONSIDERANDO a necessidade de implementação de ações visando ao enfrentamento de demandas predatórias e
repetitivas, a fim de assegurar o bom funcionamento do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO ser impositiva a racionalização do trabalho, o aumento da produção e a proteção contra o uso indevido do
Poder Judiciário;

CONSIDERANDO a necessidade de dotar as Corregedorias de informações, estudos, análises e identificação de perfis de
demandas;

CONSIDERANDO a deliberação do Colégio Permanente de Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil, no 75º
Encontro do Colégio Permanente de Corregedores - Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil, no sentido de recomendar
aos Magistrados a importância do enfrentamento e diminuição dos impactos das demandas predatórias e de criar grupo de
estudo com representantes das Corregedorias - Gerais de Justiça para discutir e partilhar experiências e tecnologia de
monitoramento do perfil das demandas e enfrentamento daquelas que configurem uso predatório da Justiça;

CONSIDERANDO a criação do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas - NUMOPEDE no âmbito do Colégio
Permanente de Corregedores - Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil - CCOGE;

CONSIDERANDO que o Colégio Permanente de Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil, reafirmou, no 77º
Encontro do Colégio Permanente de Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil, a importância de criação de
Núcleos de Monitoramento de Perfil de Demanda como instrumento de enfrentamento do uso abusivo do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO a deliberação do Colégio Permanente de Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil no 78º
Encontro do Colégio Permanente de Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil, no sentido de fortalecer a
interligação dos núcleos de monitoramento do perfil de demandas, permitindo mapear, diagnosticar e traças estratégias em
relação às ações repetitivas, ações de massa e aquelas que retratem o uso predatório da jurisdição;
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CONSIDERANDO as informações veiculadas nos autos do Processo Administrativo nº TJ-ADM-2017/53985.

RESOLVEM:

Art. 1º - Instituir o Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas - NUMOPEDE, no âmbito da Corregedoria Geral da
Justiça e da Corregedoria das Comarcas do Interior do Estado da Bahia, com as seguintes atribuições:

I - monitorar demandas dos serviços judiciários;
II - identificar demandas fraudulentas e outros eventos atentatórios à dignidade da Justiça;
III - identificar demandas que possam ter caráter repetitivo;
IV -identificar eventos que possam comprometer a funcionalidade, a eficiência e/ou a correção dos serviços judiciários;
V - centralizar as informações sobre distribuições de ações, perfis de demandas e práticas fraudulentas reiteradas;
VI - realizar a extração, a colheita e o tratamento de dados processuais;
VII - elaborar estudos e publicar subsídios técnicos que permitam aos magistrados e servidores a identificação de novas
demandas que possam ter sido postuladas em duplicidade, em desacordo com preceitos legais ou representem
massificação da litigiosidade;
VIII - apoiar magistrados e servidores na identificação de demandas relacionadas às situações previstas nos incisos
anteriores e no encaminhamento das soluções adotadas;
IX - propor aos Corregedores o encaminhamento de solicitação de diligências apuratórias às autoridades competentes, nas
hipóteses legais;
X - propor aos Corregedores o estabelecimento de cooperação técnica, científica e operacional:

a) com outros Órgãos do Poder Judiciário;
b) com o Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, Tribunais de Contas, Receita Federal,
Polícias Judiciárias e outras instituições;

XI - tratar estratégias de atuação destinadas à redução do ajuizamento de demandas fraudulentas e eventos atentatórios à
dignidade da justiça;
XII - identificar e estimular as boas práticas relacionadas ao tema;
XIII- realizar atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelas Corregedorias;

Paragrafo único - Os expedientes que disserem respeito, total ou parcialmente, com as atribuições do Núcleo de
Gerenciamento de Precedentes - NUGEP, serão a ele encaminhados, para as providências no seu âmbito de atuação;

Art. 2º O NUMOPEDE será composto pelos seguintes integrantes:

I - Corregedor (a) - Geral da Justiça, por meio da sua Chefia de Gabinete, que o presidirá;
II - Corregedor (a) das Comarcas do Interior, por meio da sua Chefia de Gabinete;
III - 04 (quatro) Juízes de Direito, sendo:

a) 1 (um) Juiz de Direito titular de Vara Cível ou de Consumo da Comarca da Capital, designado pelo (a) Corregedor (a) Geral
da Justiça;
b) 1 (um) Juiz de Direito de comarca do interior, de entrância final, designado pelo (a) Corregedor (a) Geral da Justiça;
c) 1 (um) Juiz de Direito de comarca do interior, de entrância inicial ou intermediária, designado pelo (a) Corregedor (a) das
Comarcas do Interior;
d) 1 (um) Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Salvador, designado pelo(a) Corregedor (a)
Geral da Justiça;

IV- 1 (um) servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização - SETIM, designado, conjuntamente, pelas
Corregedorias;

Parágrafo único. Os membros do NUMOPEDE atuarão sem prejuízo das suas funções.

Art. 3º O NUMOPEDE contará com o apoio operacional da SETIM e DPG-Diretoria de Primeiro Grau.

Art. 4° O NUMOPEDE deverá encaminhar relatórios trimestrais aos Corregedores, detalhando as ações e os trabalhos
desenvolvidos.

Art. 5º Identificada as demandas descritas nos itens II, III e IV do art. 1º deste Provimento deverão ser comunicadas ao
NUMOPEDE por meio do endereço eletrônico numopede@tjba.jus.br, a quem incumbirá o gerenciamento destas infor-
mações.
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Art. 6° Os casos omissos serão levados à deliberação conjunta dos Corregedores.

Art. 7° Este Provimento entrará em vigor na data da sua publicação.

Salvador, 26 de março de 2019.

DESA. LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA CEZAR SANTOS
Corregedora Geral da Justiça

DES. EMÍLIO SALOMÃO RESEDÁ
Corregedor das Comarcas do Interior

 ATOS ADMINISTRATIVOS

DECISÕES EXARADAS PELA DESEMBARGADORA LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA CEZAR SANTOS, CORREGEDORA
GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, NOS PROCESSOS ABAIXO:

COMARCA DE EUNÁPOLIS
PROCESSO Nº: TJ-CNJ-2018/31810
REQUERENTE: MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
INTERESSADO: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
ASSUNTO: Pedido, oferecimento e informação diversos
DECISÃO
Acolho o pronunciamento do M.M. Juiz Assessor Especial da Corregedoria, Bel. Moacir Reis Fernandes Filho, adotando
como razões de decidir a motivação ali exposta, para manter a decisão de fls. 132, subsidiada pelo pronunciamento de fls.
125/131, que determina a instauração de Sindicância no âmbito do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca
de Eunápolis/BA, ao tempo em que concedo a prorrogação do prazo por mais 60 (sessenta) dias, para conclusão dos
trabalhos, e, consequente elaboração do respectivo relatório final. Em resposta ao documento acostado às fls. 184, deter-
mino retificação do Ofício nº CGJ.362/18-GSEC-APOIO (fls. 137), no sentido de constar o bloqueio administrativo da Matrícula
nº 26.918, ao invés da Matrícula nº 7.629. Edite-se Portaria de Prorrogação de Prazo. Expeça-se novo ofício, com urgência.
Publique-se. Cumpra-se. Cientifiquem-se os interessados.

COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
PROCESSO Nº: TJ-ADM-2019/13890
INTERESSADO: Paula Janaína Mascarenhas (OAB/BA Nº 42.093)
ASSUNTO: Pedido, oferecimento e informação diversos
DECISÃO
Acolho, por seus próprios fundamentos, o pronunciamento da Juíza Corregedora Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda
e, por conseguinte, determino o arquivamento do presente expediente, haja vista que os fatos foram esclarecidos de forma
satisfatória, e que não se configurou, na hipótese, prática de infração disciplinar. Dê-se ciência à parte solicitante e ao MM
Juízo reclamado, mediante comunicação eletrônica. Cumpra-se. Publique-se. Anote-se. Comunique-se.

COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
PROCESSO Nº: TJ-ADM-2019/11932
INTERESSADO: Carla Carolina dos Santos Moreira
ASSUNTO: Pedido, oferecimento e informação diversos
DECISÃO
Acolho, por seus próprios fundamentos, o pronunciamento da Juíza Corregedora Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda
e, por conseguinte, determino o arquivamento do presente expediente, haja vista que os fatos foram esclarecidos de forma
satisfatória, e que não se configurou, na hipótese, prática de infração disciplinar. Dê-se ciência à reclamante e ao Magistra-
do, mediante comunicação eletrônica. Cumpra-se. Publique-se. Anote-se. Comunique-se.

COMARCA DE SALVADOR
PROCESSO Nº: TJ-ADM-2018/24675
INTERESSADO: JOSÉ SILVESTRE DA SILVA
ASSUNTO: Pedido, oferecimento e informação diversos
DECISÃO
Acolho o pronunciamento do Juiz Auxiliar desta CGJ, Bel. Moacyr Pitta Lima Filho, adotando como razões de decidir a
motivação ali exposta, para determinar o arquivamento dos autos. Dê-se ciência à parte reclamante/denunciante e ao MM.
Magistrado, mediante comunicação eletrônica. Publique-se. Cumpra-se. Arquive-se.


