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PRESIDÊNCIA
 GABINETE

PORTA]UA N. 34 DE 2 DE SETEMBRO DE 2019

Determina a realização de inspeção
para verificação do funcionamento dos

setores administrativos e judiciais do
Tribunal de Justiçada Bahia e das
serventias extrajudiciais da Bahia.

O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, usando de suas

atribuições e

CONSIDERANDO a atribuição da Corregedoria Nacional de Justiça de
realizar inspeçõesparaapurar fatosrelacionados ao fimcionamento dos serviçosjudiciais

e auxiliares, havendoou não evidênciasde irregularidades;

CONSIDERANDO o disposto nos ans. 48 a 53 do Regimento Interno do
Conselho Nacional de Justiça e nos ans. 45 a 59 do Regulamento Geral da Corregedoria

NacionaldeJustiça;

CONSIDERANDO o dever da Corregedoria Nacional de Justiça de zelar

pelo aprimoramento dos serviçosjudiciários, fiscalizando asdiversasunidadesdo Poder
Judiciário e os serviçospor ele fiscalizados (art. 103-B, $ 4', da Constituição Federal),

RESOLVE

Art. I' Instaurar inspeção nos setores administrativos ejudiciais da Justiça

comum estadualde segundo grau de jurisdição do Tribunal deJustiça do Estado da Bahia
(TJBA) e serventias extrajudiciais da Bahia.

Art. 2' Designar o dia 9 de dezembro de 2019, às8 horas,para o início da

inspeçãoe o dia 13 de dezembro de 2019 para o encerramento.

Parágrafo único. Durante a inspeção -- ou em razão desta, os trabalhos

forenses e/ou prazos processuais não serão suspensos.

Art. 3' Determinar que os trabalhos de inspeçãosejam realizadosdas 8 às

19 horas e que, durante esse período, haja nos setores pelo menos um servidor cole

conhecimento para prestar informações à equipe da inspeção.
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Art. 4' Determinarà Secretariada CorregedoriaNacionalde Justiçaas
seguintes providências:

1 -- expedir oílícios ao Presidentedo Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia e a Corregedor-Geralda Justiça do Estado, convidando-ospara a inspeçãoe
solicitando-lhes as seguintes medidas:

a)providenciar a publicação destaportaria no Diário da Justiça eletrânico
e no s//e do TJBA, em local de destaque, a partir do dia 4 de setembro de 2019

b) disponibilizar local adequadopara desenvolvimento dos trabalhos de

inspeção,no período de 9 a 13 de dezembro de 2019;

c) providenciar sala na sede administrativa do TJBA caiu capacidade
para ao menos dez pessoassentadas,com dez computadores conectados à internet e

impressora, a fim de que possam ser analisadosos documentos e informações colhidas
durante a inspeção, bem como uma sala para atendimento ao público;

11 Expedir ofícios ao ProcuradorGeral do Estadoda Bahia,ao
Procurador-Geralde Justiçade Estadoda Bahia, ao Presidentedo Tribunal Regional
Eleitoral/BA, do Conselho Federal da OAB e da Seccional da OAB/BA, ao Defensor-

Geral da Defensoria Pública/BA, à Associação dos Magistrados Brasileiros -- AMB e à

Associação dos Magistrados da Bahia -- AMAB, convidando-os para acompanhar a

inspeção caso hajainteresse.

Art. 5' Delegaros trabalhosde inspeção(art. 49 do RICNJ) ao Juiz
Federal Marcio Luiz Coelho de Freitas, do Tribunal Regional Federal da I' Região; à

Juíza Federal Kelly Cristina Oliveira Costa, do Tribunal Regional Federal da 2' Região;
ao Juiz de Direito Daniel Cámio Costa, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;
e Juiz de Direito AlexandreChinaNeto, do Tribunal de Justiçado Estadodo Rio de
Janeiro

Art. 6' Designar para assessoramento dos magistrados durante os

trabalhos de inspeção os seguintes servidores: Francisco de Assis Morcerf., Mana Lúcia

Patemostro Rodrigues; e, Janaína Marquês Alves, todos do Superior Tribunal de
Justiça, Thaíssa da Silveira Nascimento Matos; Daniel Martins Ferreira; e, Márcio
Barbosa Luciano, todos da Corregedoria Nacional de Justiça.

Art. 7' Determinar a autuação deste expediente como inspeção,

deverátramitar em segredodejustiça.

q"'

l
Art. 8' Determinar a publicação desta portaria no Diário da Justiça

eletrânico do Conselho Nacional de Justiçade 4 de setembro de 2019.

AÚ 9' Esta portaria elipaljy lata de .!pa'publicação
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