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TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI FIRMAM A CORREGEDORIA DAS COMARCAS DO INTERIOR DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ.

Aos 25 dias do mês abril do ano de 2019, a CORREGEDORIA DAS CAMARCAS DO INTERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MPF sob o número 13.100.722/0003-21, com
sede na Avenida Luis Viana Filho, 560, Centro Administrativo da Bahia - CAB - prédio anexo, sala 312, CEP 41.745-971,
Salvador Bahia, neste ato representado pelo EXMO. SR. DESEMBARGADOR CORREGEDOR DAS COMARACAS DO INTERI-
OR, EMÍLIO SALOMÃO RESEDA e o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no
CNPJ/MPF sob o número 13.843.842/0001-57, com sede na Praça Theógenes Antônio Calixto - Vila Tolde, Conceição do
Coité-BA, CEP 48730-000, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS,

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 6.º, da Constituição Federal de 1988, segundo o qual o direito à moradia constitui
direito social humano fundamental e deverá ser assegurado pelos poderes constituídos, em respeito ao princípio da
valorização da dignidade da pessoa, considerado um dos pilares que justificam a própria República Federativa do Brasil, de
acordo com o art.1.º, inciso III, da CF/88;

CONSIDERANDO o regramento estabelecido pela Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, no que diz respeito à regularização
fundiária, sobretudo na construção da correta execução da política urbana de ocupação do solo e ordenação das cidades
(art.182, CF/88);

CONSIDERANDO o objetivo do Desenvolvimento Sustentável n.°11, estabelecido pela Organização das Nações Unidas, em
Conferência ocorrida no dia 15 de setembro de 2015, na Cidade de Nova Iorque (EUA), segundo o qual os países deverão
propiciar políticas e programas públicos que tornem as cidades e as comunidades sustentáveis, em respeito ao direito
internacional à moradia digna, estabelecendo que, até o ano de 2030, os países deverão garantir o acesso de todos à
habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas, com a ampliação das
capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis, em todos
os países;

CONSIDERANDO a função social dos órgãos públicos e a necessidade de priorizar as demandas sociais dos mais exclu-
ídos, proporcionando condições de igualdade entre as pessoas com o desenvolvimento de projetos de sustentabilidade
econômica, urbanística, social e ambiental;

CONSIDERANDO ser a Corregedoria das Comarcas do Interior, Órgão de orientação, controle e fiscalização dos serviços
extrajudiciais, com atribuições em todo o Estado, no âmbito de sua competência;

CONSIDERANDO a necessidade de estreitar a cooperação entre a Corregedoria das Comarcas do Interior, os Municípios
sob sua abrangência e o Estado da Bahia, bem assim com as entidades, associações e organizações da sociedade civil de
interesse público que tenham por objetivo atividades nas áreas de habitação social, de forma a reduzir as demandas e
conflitos fundiários urbanos,

RESOLVEM

firmar o presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, com base nas disposições legais vigentes e mediante as cláusulas
e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo de Cooperação Técnica tem por objeto:

I - estabelecer a mútua cooperação entre as PARTES, visando a promover a concretização da Regularização Fundiária
Urbana.

II - auxílio e cooperação com a CORREGEDORIA na edição de normatização sobre os temas de afinidade da Regularização
Fundiária.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES
I - Compete à CORREGEDORIA:
a normatização procedimental acerca da instrumentalização da Regularização Fundiária (REURB), visando a dar uniformi-
dade na aplicabilidade do conteúdo normativo pelos cartórios de registro de imóveis e tabelionatos de notas.
acompanhar e fiscalizar a operacionalidade dos atos e atividades da Serventia Extrajudicial competente, para os fins do
procedimento de registro de que trata a Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, bem assim expedir orientações técnicas no
âmbito de suas atribuições em torno da atividade cartorária registral sobre o mencionado procedimento de registro da
Regularização Fundiária Urbana, no que couber e quando for necessário.
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II - Compete ao MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ:
fornecer elementos técnicos, quando solicitados pelos membros da Corregedoria das Comarcas do Interior do Tribunal de
Justiça da Bahia, pertinentes ao objeto do presente ajuste;

sugerir a edição de normatização relativa a temas relacionados à sua atividade, inclusive com a apresentação de minuta, cujo
conteúdo será avaliado pela CORREGEDORIA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
O presente termo é firmado por prazo indeterminado, iniciando-se sua vigência a partir da data de assinatura deste instrumen-
to, podendo ser rescindindo desde que respeitadas as disposições da CLÁUSULA QUINTA abaixo.

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO
Este Termo poderá ser alterado em qualquer de suas cláusulas e disposições, exceto quanto ao seu objeto, mediante Termo
Aditivo, de comum acordo entre as partes, desde que tal interesse seja manifestado, previamente, por escrito.

CLÁUSULA QUINTA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
I - A denúncia deste Termo poderá ocorrer a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer um dos partícipes, mediante notificação,
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. A eventual denúncia deste Termo não prejudicará a execução de atividades
previamente acordadas entre as partes, já iniciadas, os quais manterão seu curso normal até sua conclusão.

II - Constituem motivo para rescisão de pleno direito, o inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas, o descumprimento
das normas estabelecidas na legislação vigente ou a superveniência de norma legal ou fato que torne material ou formalmente
inexequível o ajuste, imputando-se aos partícipes as responsabilidades pelas obrigações.

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO
A publicação do presente Termo será providenciada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Salvador para dirimir qualquer dúvida ou litígio que porventura possa surgir da execução deste
acordo, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam este termo em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, comprometendo-se a
cumprir e a fazer cumprir, por si e por seus sucessores, em juízo ou fora dele, tão fielmente como nele se contém na presença
das testemunhas abaixo, para que produza os devidos e legais efeitos.

Salvador/BA, 25 de abril de 2019

DESEMBARGADOR EMÍLIO SALOMÃO RESEDÁ
CORREGEDOR DAS COMARCAS DO INTERIOR

FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ

RECOMENDAÇÃO Nº CCI 01/2019

O DESEMBARGADOR EMÍLIO SALOMÃO RESEDÁ, CORREGEDOR DAS COMARCAS DO INTERIOR, no exercício de suas
atribuições legais e regimentais, e

CONSIDERANDO a relevância dos trabalhos de virtualização de processos, empreendidos pelo Tribunal de Justiça da Bahia,
através do Núcleo UNIJUD Digital;

CONSIDERANDO comunicação dirigida a esta Corregedoria pelo Núcleo UNIJUD Digital, salientando a necessidade de
ampliação da capacidade de migração dos processos dos sistemas Saipro/Pje e Saj/Pje, com vistas àvirtualização, nas
Comarcas de entrâncias inicial e intermediária,

R E S O L V E:

Recomendar aos Juízes das Unidades envolvidas nos procedimentos de digitalização de processos, das Comarcas de
entrâncias inicial e intermediária, que disponibilizem Servidores para a realização de migração, junto com a equipe do Núcleo
UNIJUD Digital presente na Unidade, e que, após a coleta dos processos, disponibilizem pelo menos 01 (um) Servidor, para
trabalho remoto na própria Unidade, por período de 15 (quinze) dias.

Publique-se.

Salvador, 02 de maio de 2019.

DES. EMÍLIO SALOMÃO RESEDÁ
CORREGEDOR DAS COMARCAS DO INTERIOR


