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Apresentação
O Informativo da Corregedoria Geral da Justiça, de iniciativa da
Cheﬁa de Gabinete, visa divulgar as principais atividades
desenvolvidas pelo órgão, conferindo maior transparência e
esclarecimento acerca dos serviços prestados à sociedade.
Para além dos aspectos mencionados, o informe tem o condão de
levar ao conhecimento das unidades judiciais e extrajudiciais, as
boas práticas desenvolvidas por servidores e magistrados, que
auxiliam no gerenciamento cartorário, através da sua divulgação
no tópico “compartilhando boas práticas”.
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Cheﬁa de Gabinete da CGJ
Relatório de 100 dias da Gestão

O Desembargador Nilson Soares Castelo
Branco, inclusive, fez-se presente em eventos
importantes
da
Corregedoria,
sendo
imprescindível
na
aproximação
da
administração pública com as unidades
judiciais, sobretudo no que se refere à
identiﬁcação das demandas mais sensíveis e
urgentes”.
O relatório disponibilizado elenca as principais
iniciativas e projetos desenvolvidos pelo órgão,
indicando o status de cada atividade, assim
como
os
setores
responsáveis,
dados
estatísticos e registros fotográﬁcos.
A publicização do documento, aos atores da
justiça e cidadãos, tem em mira o alcance dos
princípios da moralidade, publicidade e
transparência.
Clique aqui e acesse o Relatório de 100 Dias
da CGJ.

Projeto “Encontro com o Corregedor”

O Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador
José Edivaldo Rocha Rotondano, entregou, no
dia 19 de maio do corrente ano, relatório dos
cem dias de gestão do órgão correicional, ao
Presidente da corte de justiça baiana,
Desembargador Nilson Soares Castelo Branco.
Na oportunidade, o Corregedor-Geral enfatizou
que “a Corregedoria tem recebido irrestrito
apoio do Presidente do PJBA para a
consecução dos objetivos estratégicos da
unidade. A Presidência e a Corregedoria estão
irmanadas, visando um único objetivo: a
melhoria da prestação jurisdicional, através da
valorização do 1º grau de jurisdição.

Durante o mês de maio de 2022 o
Corregedor-Geral
da
Justiça,
Desembargador José Edivaldo Rocha
Rotondano, promoveu o evento “Encontro
com o Corregedor” nas comarcas de
Teixeira de Freitas, Eunápolis, Porto Seguro,
Irecê e Jacobina.
Durante os eventos foi apresentado ao
público o portfólio elaborado pela equipe
de trabalho da Corregedoria Geral da
Justiça, o qual consta o plano de ação
delineado para a gestão 2022/2024, as
diretrizes estratégicas, macrodesaﬁos e
metas da Corregedoria Nacional de Justiça
e do Poder Judiciário da Bahia, bem como
as ações a serem praticadas nos 100 (cem)
primeiros dias da gestão.
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Ao ﬁnal, os participantes foram convidados a
responder
à
pesquisa
de
satisfação,
pertinente ao projeto, como forma de avaliar
os
serviços
prestados
pela
CGJ,
possibilitando a gestão participativa e a
identiﬁcação de oportunidades de melhoria.
O corregedor estendeu o convite de
participação
ao
evento,
também,
à
Presidência da OAB da subseção da comarca
sede do evento, bem como ao Prefeito e ao
Presidente da câmara de vereadores, visando
maior interlocução entre os entes públicos.

05

Junho, 2022

Inspeção em presídios
Com o objetivo de conhecer a realidade
vivida

pelos

Complexos

servidores
Penais,

o

e

internos

de

Corregedor-geral,

realizou inspeção nos conjuntos penais e
penitenciárias das comarcas de Teixeira de
Freitas, Eunápolis e Juazeiro.
A inspeção fornece à Corregedoria o
conhecimento necessário para a promoção
das melhorias essenciais, compondo uma
etapa

do

projeto

idealizado

pelo

Desembargador José Rotondano, que tem
por ﬁnalidade entender a dinâmica e
rotina de funcionamento dos locais onde
os presos cumprem pena ou aguardam o
julgamento de seus processos.
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Gabinete dos Juízes Assessores
Juíza Indira Fábia dos Santos Meireles
Durante o mês de maio de 2022, foram
movimentados 601 (seiscentos e um)
processos
pelo
gabinete
da
Juíza
Assessora da Corregedoria-Geral da
Justiça, Dra. Indira Fábia dos Santos
Meireles,
dentre
os
quais
456
(quatrocentos e cinquenta e seis)
despachos, 127 (cento e vinte e sete)
pronunciamentos e respectivas decisões
do CGJ, e 18 (dezoito) decisões.
Foram também realizadas as seguintes
atividades correicionais no período:
1.

2.

3.

07 (sete) correições ordinárias em
serventias
extrajudiciais
nos
municípios de Teixeira de Freitas e
Eunápolis;
05 (cinco) correições extraordinárias
em Registros de Imóveis da
Comarca de Salvador; e
21
(vinte
e
uma)
correições
ordinárias e 01 (uma) correição
extraordinária
em
serventias
extrajudiciais na Comarca de Irecê e
municípios agregados.

Ainda no que se refere à REURB urbana,
foi editado o Provimento CGJ nº 07/2022,
disciplinando a matéria, com posterior
edição da Recomendação nº 01/ 22, no
sentido de que os títulos sejam
outorgados
preferencialmente
às
mulheres.
Quanto aos demais atos normativos
publicados no período, cumpre destacar
a
edição
do
Aviso
nº
09/2022,
conclamando os Juízes Corregedores
Permanentes das Comarcas de Entrância
Final a realizarem correições ordinárias
até o último dia útil do mês de junho, na
forma do art. 20 do Código de Normas; e
o Provimento Conjunto nº 08/2022, que
trata dos parâmetros para a adequação
do registro civil de pessoas não-binárias.

Além disso, aconteceram dois eventos do
projeto "Regularização Fundiária", com
apresentação aos Prefeitos das comarcas e
municípios agregados sob a competência
da CGJ no dia 09 de maio, e para os
delegatários e responsáveis interinos dos
cartórios de registro de imóveis de nossa
atribuição, no dia 10 de maio. Após a
apresentação
do
projeto,
foram
encaminhados os Termos de Cooperação,
cuja assinatura deu-se no dia 10 de junho.
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Juíza Márcia Gottschald Ferreira
No mês de maio, a Juíza Assessora da
Corregedoria Geral da Justiça realizou
Correição Ordinária na 1ª vara dos feitos
relativos às relações de consumo, cíveis,
comerciais e registros públicos, 2ª vara dos
feitos relativos às relações de consumo, cíveis,
comerciais e acidente de trabalho e 1ª vara da
fazenda pública, unidades da comarca de
Teixeira de Freitas, no período de 2 a 4 de
maio do corrente.
Já no período de 24 a 27 de maio, foi efetuada
Correição Ordinária na 1ª vara dos feitos
relativos às relações de consumo, cíveis,
comerciais e registros públicos, 3ª vara dos
feitos relativos às relações de consumo, cíveis,
comerciais e acidente de trabalho e 1ª vara da
fazenda pública, unidades da comarca de
Jacobina.
Por sua vez, nos dias 10 e 11, realizou visita
diretiva na 2ª e 7ª Vara dos Feitos Relativos às
Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais,
assim como na 2ª Vara da Fazenda Pública,
unidades das da Comarca de Feira de
Santana.

Na
comarca
de
Porto
Seguro,
acompanhando a Juíza Assessora da
Corregedoria Geral da Justiça, Belª. Patrícia
Didier de Morais Pereira, o magistrado da
vara da infância e juventude local, Rogério
Barbosa de Sousa e Silva, assim como o
Corregedor
Geral
da
Justiça,
Desembargador José Edivaldo Rocha
Rotondano, visitou a instituição Acolher,
destinada ao atendimento de crianças e
adolescentes.

Por ﬁm, cumpre destacar que, no mês de
maio, foram movimentados pelo gabinete
CGJR03, nos sistemas SIGA e PJe Cor, 655
(seiscentos e cinquenta e cinco) processos,
sendo proferidos 479 (quatrocentos e
setenta e nove) despachos, 67 (sessenta e
sete) decisões e 109 (cento e nove)
pronunciamentos.
Distribuíram-se 143 (cento e quarenta e
três) processos, sendo arquivados 113
(cento e treze).

Todas as ações externas foram contempladas
com o projeto Gestão Itinerante, através do
qual a servidora do EDEP Letícia Souza
prestou esclarecimentos sobre a ferramenta
EXAUDI e os sistemas judiciais, fornecendo,
ainda, dicas de performance.
Foram efetivadas, ainda, algumas reuniões,
dentre elas a destinada à criação do ﬂuxo de
trabalho para cumprimento do quanto
determinado na Resolução nº 24/2018 do
Tribunal Pleno juntamente com o SECODI.
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Juíza Patrícia Didier de Morais Pereira
O mês de maio foi marcado, de início, pela
Correição realizada na Comarca de Teixeira de
Freitas, quando foi correicionada a Vara de
Infância e Juventude, bem como a 1º e 2º
Varas do Sistemas dos Juizados Especiais,
gerando processos próprios junto ao PJECOR.

Por ocasião da correição, a Juíza Assessora
promoveu
visita
às
Instituições
de
Acolhimento da Comarca de Teixeira de
Freitas, quais sejam Casa da Criança Renascer
e Lar Sagrada Família. Na oportunidade,
foram analisados casos especíﬁcos de
algumas crianças e foi ressaltada a
necessidade de se imprimir celeridade aos
feitos de destituição do poder familiar.
Também foi reforçada a necessidade de
cumprimento dos provimentos do CNJ,
ligados à alimentação do SNA e realização de
audiências concentradas.

A Juíza assessora, entre os dias 23 e 27 de
maio, participou, ainda, do “Encontro com
o Corregedor” nas comarcas de Irecê e de
Jacobina,
onde
permaneceu
para
realização de correição nas duas Varas do
Sistema dos Juizados Especiais. Ainda na
ocasião, visitou a Central de Mandados e a
Instituição de Acolhimento da comarca,
tudo registrado em atas acostadas em
processos próprios.
O mês de maio encerrou-se com a sessão
da Comissão Estadual Judiciária de
Adoção Internacional do Poder Judiciário
da Bahia, ocorrida em 27.05.2022.
A magistrada, no mês de maio, proferiu
374 despachos, 107 decisões e 66
pronunciamentos.

Dando continuidade às atividades na
comarca, no dia 04/05/2022 foi realizada
reunião com a OAB- subseção de Teixeira de
Freitas.
Destacou-se, ainda, a realização de Visitas
Diretivas às Varas de Família da Comarca de
Feira de Santana nos dias 10 e 11 de maio,
unidades judiciais que foram integradas
recentemente. Na ocasião, foi realizada
diagnose das unidades, mediante pesquisa ao
sistema EXAUDI e extração de dados in loco.
Foram veriﬁcadas as instalações físicas e
estruturais do Cartório Integrado, bem como o
número de servidores, mobiliário, tudo
registrado em ata no processo PJECOR nº
0000954-17.2022.2.00.0805.
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Secretaria
A Secretaria das Corregedorias deu posse a
9 servidores, entre técnicos e analistas
judiciários, nas cerimônias realizadas nos
dias dois e nove de maio.
Outra ação de destaque foi a visita técnica
ao Depósito Público do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, ocorrida no dia 30 de
maio, para acompanhamento dos trabalhos
de organização e inventário dos bens
guarnecidos.
Na oportunidade, constatou-se a conclusão
da triagem e limpeza dos galpões 3 e 5,
ﬁxando-se
cronograma
para
o
desenvolvimento do galpão 7 e 9.
A visita contou com a presença do
Secretário de Administração, Fabrício
Ferreira, da Secretária das Corregedorias,
Clarissa Perazzo, da representante da
Secretaria Geral da Presidência, Ana Paula
Bastos Soares, da Depositária Pública,
Noaide Gunes Vieira e do Coordenador do
Centro Odontológico, Daniel Santiago.
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Escritório de Projetos e Processos
Departamental-EDEP
No mês de maio o Escritório de Projetos
da Corregedoria Geral da Justiça iniciou a
homologação da 1ª fase do novo sistema
de emissão de certidões do 1º grau, o qual
contempla a emissão das certidões cíveis
e criminais.
A
unidade
também
atuou
na
homologação do sistema “quadro de
serventias”, em auxílio aos servidores do
Núcleo Extrajudicial, elaborando um
roteiro para veriﬁcação da regularidade
do sistema desenvolvido e realizando a
veriﬁcação de todas as regras de negócio
deﬁnidas pelo grupo de trabalho.
O EDEP registrou, ainda, acesso a 290
(duzentos e noventa) balcões virtuais, em
continuidade
ao
projeto
de
acompanhamento do funcionamento do
balcão virtual.
Destaca-se, também, o desenvolvimento
do Programa de Acompanhamento e
Aperfeiçoamento
das
Unidades
Judiciárias de 1º grau, em atenção à
Diretriz Estratégica 1/2022 do Conselho
Nacional de Justiça – CNJ, consolidada
com a publicação Provimento Conjunto
nº 09/2022, disponível no Diário da Justiça
do dia 31 de março.

Por ﬁm, ressalta-se o avanço da implantação
do projeto Gestão Itinerante, o qual busca
conferir maior efetividade às correições
realizadas nos órgãos jurisdicionais, através de
treinamento
e
compartilhamento
de
ferramentas de gestão cartorária, identiﬁcando
os fatores que inﬂuenciam positiva e
negativamente os resultados das unidades,
desenvolvendo estratégias para ampliar a
produtividade com o uso da Tecnologia da
Informação.

Seção de Programação e Execução
Orçamentária- SEPEO
A SEPEO elaborou os formulários referentes
ao detalhamento do Plano de Trabalho Anual
- PTA das Corregedorias Geral da Justiça e das
Comarcas do Interior,
além do modelo
preliminar de quadro contendo informações
sobre o Plano Anual de Contratações das
Corregedorias para o Exercício de 2023,
referido na Resolução 347/2020 do Conselho
Nacional de Justiça – CNJ. Tudo isso, em
atendimento ao ﬁxado na Reunião de
Programação Orçamentária – RPO, ocorrida
no dia 04/05/2022.
Destaca-se,
outrossim,
que
o
setor
recepcionou dois servidores oriundos do
Protocolo Judicial, permitindo a equalização
dos trabalhos na unidade.

O Programa consiste na veriﬁcação das
unidades
que
apresentam
maior
diﬁculdade no cumprimento dos prazos
dos atos judiciais, com recorrente excesso
de prazo de conclusão e baixo índice de
cumprimento das Metas Nacionais 1 e 2
do CNJ.
A
iniciativa
almeja
uma
atuação
direcionada da Corregedoria, nas varas
que apresentem dados insatisfatórios,
com o intuito de auxiliar no saneamento
e melhoria contínua da gestão de dados.
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Plantão 1º Grau
O Plantão Judiciário vem adotando
estratégias para racionalizar o uso de
insumos e materiais de escritório, em
cumprimento ao Ato Conjunto 006/2020 e
dos Decretos Judiciários nº 246/2016,
926/2017 e 802/2019, dentre as quais
destacam-se: a utilização de meios digitais
para comunicações e encaminhamento de
documentos, diminuição do uso de
materiais descartáveis, a utilização, quando
estritamente necessário, de impressões no
modo frente e verso e o reaproveitamento
de papéis para rascunhos.
No mês de maio do corrente ano, em
comemoração ao Dia do Meio Ambiente
(05/06/2022), os papéis reutilizados durante
o ano de 2021 foram coletados e
encaminhados à cooperativa Cooperlix para
reciclagem, de acordo com a orientação do
Núcleo Socioambiental do TJBA e apoio do
Programa de Coleta Seletiva em órgãos
públicos, “Recicle Já Bahia”.

Seção de Controle, Distribuição e
Informação- SECODI
A SECODI, a partir da publicação do ato
normativo
conjunto
nº
05/2022,
em
19/04/2022, passou a realizar triagem dos
processos distribuídos para as unidades da
capital.
Como o ﬁto de capacitar os servidores da
unidade, a Juíza Patrícia Didier promoveu, no
dia 13/05/2022, em parceria com a UNICORP,
treinamento sobre o novo ﬂuxo do PJE 1º
Grau.
O curso de capacitação foi ministrado pela
servidora da CSJUD, Sra. Marielle Fernandez.
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Compartilhando boas práticas
Dentre as serventias extrajudiciais, foi destaque
neste mês o Cartório do Tabelionato de Notas
com função de Protesto da Comarca de
Eunápolis, de titularidade da Delegatária Rita de
Cássia Tavares Leite Andrade, devido à sua
excelente estrutura física,
com salas para a
realização de inventários e divórcios.
Enfatiza-se, ainda, a qualidade técnica dos atos
praticados, como veriﬁcado durante os trabalhos
de correição conduzidos pela Juíza Assessora
Indira Fábia dos Santos Meireles.
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5ª Avenida do Centro Administrativo (CAB), nº 560,
Salvador | BA - CEP 41745-971 | Brasil
Sala 312, Anexo I -

Recepção: 55 71 3372 5088
Fax: 55 71 3372 5095
Email: corregedoriageral@tjba.jus.br
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