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REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA AVANÇA 
COM ADESÃO DE REGISTRADORES E MUNICÍPIOS

Um auditório repleto de registradores de imóveis e 
de representantes de prefeituras tornou o simpósio 
Novos Rumos da Regularização Fundiária, 
promovido em 9 de junho pela Corregedoria das 
Comarcas do Interior (CCI), um sucesso. Diversos 
municípios aderiram ao Projeto Regulariza Bahia 
com a assinatura do termo de compromisso. O 
evento teve o apoio da Associação dos 
Registradores de Imóveis da Bahia (Ariba) e do 
Registro de Imóveis do Brasil (RIB).

No encontro, coordenado pela juíza auxiliar da CCI, 
Isabella Lago, os participantes assistiram às 
palestras sobre as vantagens em aderir ao processo 
e o papel dos atores envolvidos na promoção da 
regularização fundiária urbana (REURB). Também 
tiveram acesso à cartilha elaborada pela CCI.

O presidente Nilson Castelo Branco abriu o evento 
ao lado do corregedor Jatahy Júnior. Também   
compuseram a Mesa os desembargadores Mário 
Albiani e Abelardo Paulo Neto, o assessor da 
Presidência da União dos Municípios da Bahia, 
Jorge Castellucci, e a presidente da Ariba, a 
registradora Andréa Pignatti.

A regularização fundiária urbana promove a 
garantia da segurança jurídica da propriedade, um 
melhor acesso à obtenção de financiamentos para 
melhoria dos imóveis, e a efetivação da função social 
da propriedade, além de fomentar a arrecadação de 
tributos municipais que podem gerar o 
desenvolvimento urbano. (Acesse a cartilha na 
página 4 e veja depoimentos na página 5).
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DESTAQUE

Ao lado do presidente do Superior Tribunal de 
Justiça, ministro Humberto Martins, e do presidente 
do PJBA, desembargador Nilson Castelo Branco, o 
corregedor Jatahy Júnior participou, na condição de 
debatedor, do painel Segurança Jurídica e 
Desenvolvimento Econômico e Social, na Bahia 
Farm Show, feira de agronegócio realizada em Luis 
Eduardo Magalhães, em 3 de junho.

O corregedor parabenizou o ministro pela palestra e 
afirmou a importância de princípios para a 
segurança jurídica, tais como o princípio do juiz 
natural e do tempo razoável do processo.

“Os jurisdicionados têm o direito de saber de janeiro 
a dezembro quem são os seus juízes, afastando a 
nefasta surpresa com designações temporárias de 
quem esteja no exercício da Chefia do Poder 
Judiciário”, afirmou.

Palavra
do Corregedor

Coordenar um processo com a participação de 
prefeituras e registradores de imóveis para beneficiar 
milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade 
tem se mostrado um bom desafio enfrentado pela 
Corregedoria das Comarcas do Interior, a nossa CCI, 
nestes quatro primeiros meses de gestão.

A realização do simpósio Novos Rumos da Regulação 
Fundiária, realizado no auditório no Tribunal de Justiça 
da Bahia e aberto pelo presidente da Corte, 
desembargador Nilson Castelo Branco, revelou que 
estamos no caminho certo. A mobilização vai se 
refletir em uma grande transformação nas comarcas 
de entrâncias inicial e intermediária, com ganhos 
sociais para a comunidade.

Também é o objetivo do projeto Cidadania Itinerante, 
cuja primeira edição foi realizada em São Francisco do 
Conde, em parceria com a Associação dos 
Registradores Civis e a UPB. Muitos serviços prestados 
na praça, próximo à população mais carente. 

Destaque, também, para a presença maciça de 
representantes da sociedade civil nas audiências 
públicas promovidas pela CCI. A partir destes 
encontros, notadamente em Santo Estêvão e em 
Poções, tomamos a decisão de realizar inspeções 
extraordinárias em Rio Real e em Encruzilhada, 
apontadas como comarcas onde há questões a serem 
resolvidas na prestação jurisdicional.

E estamos só começando. Vamos à nossa segunda 
edição do NA ESTRADA, agora com 12 páginas. 

Desembargador  Jatahy Júnior
Corregedor das Comarcas do Interior

Conselheiro Editorial
Desembargador Jatahy Júnior - Corregedor da CCI

Cássio Miranda - Juiz Auxiliar
Isabella Lago - Juíza Auxiliar

Maurício Amaral - Chefe de Gabinete
Luciana Bichara - Assessora Jurídica

Flávio Novaes - Analista judiciário

Boletim NA ESTRADA
N° 2 - Junho 2022

Pesquisa, produção de texto e edição:
Flávio Novaes - fnovaes@tjba.jus.br

Projeto Gráfico - Ascom PJBA
corregedoriainterior@tjba.jus.br

 (71) 3372.5645/5122 @corregedoriainteriorpjba

Presidente Nilson Castelo Branco e o corregedor Jatahy Júnior 
ouvem a exposição do ministro Humberto Martins
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CIDADANIA ITINERANTE ESTREIA EM SÃO FRANCISCO DO CONDE
COM GRANDE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE  

Também participaram dos trabalhos a juíza 
auxiliar da Corregedoria, Isabella Lago, a juíza da 
Comarca de São Francisco do Conde, Emília 
Gondim; a procuradora-adjunta do Município, 
Lígia Rosa; a oficiala do cartório do Registro Civil 
de São Francisco do Conde, Paula Souza; e oficiais 
dos cartórios de Cachoeira, Muritiba, Catu, 
Sebastião do Passé e dos bairros de Paripe e de 
Periperi, em Salvador.

A iniciativa está alinhada com as metas 
estabelecidas pela “Agenda 2030”, a agenda de 
Direitos Humanos das Nações Unidas, aprovada 
em Assembleia Geral das Nações Unidas em 2018, 
e com o programa nacional de Erradicação do 
Sub-registro Civil de Nascimento, referendado 
pelas corregedorias de Justiça através da Diretriz 
Estratégica 5/2022 do CNJ.

Émerson Paixão da Silva, 48 anos, não desgruda da 
filha Iasmin, de 10. Acompanha os estudos, brinca, 
conversa. Um bom pai. Mas faltava registrar no 
cartório a paternidade, reconhecer legalmente a 
relação elogiada pela mãe, Bruna. “Aproveitei esse 
projeto aqui na praça e foi tudo rápido, eficiente, 
muito bom”, comemorava ele, ao se referir ao 
Cidadania Itinerante, iniciativa da CCI em parceria 
com a Associação dos Registradores Civis das 
Pessoas Naturais do Estado da Bahia (Arpen/Ba) e a 
União do Municípios da Bahia (UPB).

A primeira edição, realizada em 31 de maio na Praça 
Maria do Benzê, em São Francisco do Conde, na 
Região Metropolitana de Salvador, atendeu mais de 
200 pessoas, principalmente para os serviços de 
emissão de segunda via de certidões, habilitações 
de casamento, retificação de nome e gênero de 
transgênero e retificação em razão de alteração do 
nome de patronímico, e reconhecimento voluntário 
de paternidade, como o de Émerson.

“Foi um dia especial porque conseguimos facilitar 
ainda mais o acesso da população mais necessitada 
aos serviços dos cartórios extrajudiciais”, disse o 
corregedor Jatahy Júnior, presente ao evento. 
Porém, nem todos conseguiram atendimento.  
“Encaminhamos cerca de 50 pessoas para a 
Defensoria Pública e o Ministério Público em razão 
da necessidade de judicialização da matéria”, 
explica Daniel Sampaio, presidente da Arpen/Ba. Émerson Paixão, feliz com o registro civil da paternidade
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CRUZ DAS ALMAS VAI GANHAR NOVO FÓRUM; 
OBRAS COMEÇAM ESTE ANO

O presidente Nilson Soares Castelo Branco e o 
corregedor Jatahy Júnior visitaram, em 26 de maio, o 
terreno onde será construído o novo fórum de Cruz 
das Almas, no Recôncavo. Também foram conhecer o 
local o secretário-geral da Presidência, Franco Bahia, 
e o secretário de Administração, Fabrício Ferreira. As 
obras serão iniciadas ainda este ano. Os serviços 
judiciais em Cruz das Almas atualmente são 
prestados no Fórum Dr. Tancredo de Almeida Neves.

 

CARTÓRIO DA PRAIA DO FORTE INAUGURA SEDE E 
LANÇA PROJETO PARA ZERAR SUB-REGISTRO

A assinatura de um termo de compromisso, em 
busca do fim do sub-registro, marcou a cerimônia de 
inauguração do Cartório da Praia do Forte, na 
comarca de Mata de São João, em 29 de abril. O 
corregedor Jatahy Júnior, a juíza Lina Magna Santos, 
diretora do Fórum da comarca e o prefeito do 
município, João Gualberto, foram recepcionados pela 
oficial titular do cartório, Márcia Schwarzer, 
responsável pela serventia desde março de 2017. 

MINISTRO xxxx

RIBEIRA DO POMBAL E JEREMOABO PASSAM
POR INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

As unidades judiciais e extrajudiciais de Ribeira do 
Pombal e Jeremoabo, no Norte do estado, 
passaram por inspeção extraordinária promovida 
pela Corregedoria das Comarcas do Interior entre 
os dias 9 e 13 de maio. Os trabalhos foram 
conduzidos pelo juiz Rogério Rossi, especialmente 
designado pelo corregedor Jatahy Júnior. Além 
das sedes das comarcas, foram inspecionados os 
cartórios dos distritos de Banzaê, Coronel João Sá, 
Pedro Alexandre e Sítio do Quinto. 

A Lei nº 70.845, de 27 de novembro de 2007, estabelece que as comarcas de entrância inicial devem ter, além de outros requisitos, uma extensão 
territorial de até 200 km2e uma população de até 50 mil habitantes.Já as comarcas de entrância intermediária têm extensão territorial superior a 
207 km2 e população acima de 50 mil habitantes. Salvador, Alagoinhas, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Camaçari, Eunápolis, Feira de 
Santana, Guanambi, Ilhéus, ltabuna, lrecê, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Porto Seguro, Santo Antonio de Jesus, Senhor 
do Bonfim, Simões Filho, Teixeira de Freitas, Valença e Vitória da Conquista são comarcas de entrância final. 

NA FORMA DA LEI

“Temos agora a convergência das ações e, com a 
coordenação da Corregedoria das Comarcas do 
Interior, vamos potencializar o trabalho”.
Andréa Pignatti
Presidente da Associação dos Registradores 
de Imóveis da Bahia (Ariba)  

“Resultado positivo. As prefeituras buscaram 
informações para aderir ao projeto e a finalização 
do evento anuncia a realização de encontros com 
temas relacionados à regularização fundiária”.
Pedro Bacelar
Oficial de Registro de Imóveis de Capim Grosso 
Membro da Comissão de Regularização Fundiária da CCI.

“Parabenizo a Corregedoria das Comarcas do 
Interior por este projeto de Regularização 
Fundiária, de grande importância para a 
população baiana”.
Luis Henrique Mota
Procurador de Catu

“Um sonho. Essa ação vai transformar a vida das 
pessoas. É uma preciosidade, a garantia jurídica 
da terra que o pessoal precisa ter”.
Neuza Passos
Delegada do Registro de Imóveis de Jacobina

“Sob a liderança da Corregedoria das Comarcas do 
Interior, fazendo elo com prefeituras e delegatários 
do Registro de Imóveis, teremos frutos saudáveis 
para o cidadão e as comunidades, principalmente 
as de menor porte do estado”.
Desembargador Jatahy Júnior
Corregedor das Comarcas do Interior

“A Corregedoria das Comarcas do Interior dá 
seguimento aos debates a respeito desse 
assunto, que permanece na pauta de primeira 
ordem nacional”.
Desembargador Nilson Castelo Branco
Presidente do PJBA
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COMITIVA CONHECE EM SANTO ESTÊVÃO MUSEU 
DEDICADO AO EX-PRESIDENTE JATAHY FONSECA

Durante a Visita Regimental realizada em Santo 
Estêvão, o corregedor Jatahy Júnior e a comitiva da 
CCI visitaram o museu dedicado ao desembargador 
Edmilson Jatahy Fonseca, ex-presidente do Tribunal 
de Justiça da Bahia e pai do corregedor. Inaugurado 
em janeiro de 2000, o memorial reúne fotos, 
documentos, diplomas, placas e medalhas que 
marcaram a carreira jurídica do homenageado.  O 
desembargador Jatahy Fonseca foi presidente da 
Corte entre 1998 e 2000.

CORREGEDOR ENTREGA DIAGNÓSTICO INICIAL
AO PRESIDENTE NILSON CASTELO BRANCO

O corregedor  Jatahy Júnior entregou ao presidente 
Nilson Castelo Branco o Diagnóstico Inicial, um 
relatório produzido pela CCI a partir de pesquisa 
realizada junto a juízes e juízas das comarcas de 
entrâncias Inicial e Intermediária. O documento foi 
entregue também à presidente da AMAB, juíza Nartir 
Weber. A partir do relatório, foi possível direcionar os 
trabalhos para a gestão 22/24.

LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA RECEBE
A PRÓXIMA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Depois de Luis Eduardo Magalhães, Formosa do Rio 
Preto, Amargosa, Santa Cruz Cabrália, Lençóis, Santo 
Estêvão e Poções, Livramento de Nossa Senhora, a 
600  quilômetros de Salvador, será a próxima 
comarca a receber, em 30 de junho, uma audiência 
pública promovida pela CCI. O encontro com atores 
do sistema judicial e demais representantes da 
sociedade civil será o ponto alto da Visita Regimental, 
que começa na segunda-feira, 27, em Urandi, vai 
também a Caetité, Paramirim, Rio de Contas e 
Livramento, e termina em Anagé. Integram a comitiva 
o corregedor Jatahy Júnior, o juiz auxiliar Cássio 
Miranda e técnicos da CCI. 

CCI PARTICIPA DE PROJETO-PILOTO DO CNJ PARA 
A MELHORIA DE MEDIDAS DE GESTÃO 

A Corregedoria das Comarcas do Interior é uma das 
seis corregedorias do país participantes do 
projeto-piloto do PJeCor-Tools, criado pelo Conselho 
Nacional de Justiça para agregar serviços de auxílio à 
gestão do PJeCor nas corregedorias regionais. A 
ferramenta vai possibilitar às corregedorias 
acessarem dados e estatísticas do PjeCor,  
automatizando as rotinas de consulta, e melhorar o 
monitoramento do acervo de processos com vistas à 
adoção de medidas mais eficientes de gestão.





CRUZ DAS ALMAS VAI GANHAR NOVO FÓRUM; 
OBRAS COMEÇAM ESTE ANO

O presidente Nilson Soares Castelo Branco e o 
corregedor Jatahy Júnior visitaram, em 26 de maio, o 
terreno onde será construído o novo fórum de Cruz 
das Almas, no Recôncavo. Também foram conhecer o 
local o secretário-geral da Presidência, Franco Bahia, 
e o secretário de Administração, Fabrício Ferreira. As 
obras serão iniciadas ainda este ano. Os serviços 
judiciais em Cruz das Almas atualmente são 
prestados no Fórum Dr. Tancredo de Almeida Neves.

AUDIÊNCIA EM POÇÕES DEBATEU PROBLEMAS 
DO JUDICIÁRIO NA REGIÃO

A audiência pública em Poções, em 7 de junho, 
marcou mais uma ação da CCI para discutir questões 
do Judiciário. A ação integrou mais uma Visita 
Regimental da CCI, que incluiu Cândido Sales, Belo 
Campo e Tremedal. “Estamos sempre dispostos a 
ouvir os anseios da sociedade e, certamente, juntos, 
encontraremos soluções para as questões do 
Judiciário”, afirmou o corregedor Jatahy Júnior, na 
abertura do encontro. Representantes do sistema 
judicial e de outros segmentos da sociedade civil 
participaram da audiência.

CARTÓRIO DA PRAIA DO FORTE INAUGURA SEDE E 
LANÇA PROJETO PARA ZERAR SUB-REGISTRO

A assinatura de um termo de compromisso, em 
busca do fim do sub-registro, marcou a cerimônia de 
inauguração do Cartório da Praia do Forte, na 
comarca de Mata de São João, em 29 de abril. O 
corregedor Jatahy Júnior, a juíza Lina Magna Santos, 
diretora do Fórum da comarca e o prefeito do 
município, João Gualberto, foram recepcionados pela 
oficial titular do cartório, Márcia Schwarzer, 
responsável pela serventia desde março de 2017. 

RIBEIRA DO POMBAL E JEREMOABO PASSAM
POR INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

As unidades judiciais e extrajudiciais de Ribeira do 
Pombal e Jeremoabo, no Norte do estado, passaram 
por inspeção extraordinária promovida pela CCI 
entre os dias 9 e 13 de maio. Os trabalhos foram 
conduzidos pelo juiz Rogério Rossi, especialmente 
designado pelo corregedor Jatahy Júnior para os 
trabalhos. Além das sedes das comarcas, foram 
inspecionados os cartórios dos distritos de Banzaê, 
Coronel João Sá, Pedro Alexandre e Sítio do Quinto. 
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A Lei nº 10.845, de 27 de novembro de 2007, estabelece que as comarcas de entrância inicial devem ter, além de outros requisitos, uma extensão 
territorial de até 200 km2e uma população de até 50 mil habitantes.Já as comarcas de entrância intermediária têm extensão territorial superior a 
201 km2 e população acima de 50 mil habitantes. Salvador, Alagoinhas, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Camaçari, Eunápolis, Feira de 
Santana, Guanambi, Ilhéus, ltabuna, lrecê, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Porto Seguro, Santo Antonio de Jesus, Senhor 
do Bonfim, Simões Filho, Teixeira de Freitas, Valença e Vitória da Conquista são comarcas de entrância final. 

NA FORMA DA LEI

COMARCAS BAIANAS SE PREPARAM PARA A 
SEMANA DE BAIXAS E SENTENÇAS PROCESSUAIS

O Poder Judiciário da Bahia promove, de 18 a 22 de 
julho, a Semana de Sentenças e Baixas Processuais, 
em todo o estado. O objetivo é reduzir a taxa de 
congestionamento apresentada no Relatório Justiça 
em Números 2021, ano-base 2020, do CNJ. Ficam 
suspensos, excepcionalmente, o atendimento ao 
público e a fluência dos prazos processuais. As 
audiências, as sessões já designadas e as atividades 
de caráter emergencial estão mantidas.

JUIZ ANTONIO MARON AGLE FILHO CONVOCADO 
PARA SERVIR COMO JUIZ AUXILIAR NA CCI

Por meio do Decreto Judiciário nº 459, o presidente 
Nilson Castelo Branco, convocou, ad referêndum, o 
juiz Antonio Maron Agle Filho para servir como juiz 
auxiliar na Corregedoria das Comarcas do Interior. A 
convocação atende à indicação do corregedor 
Jatahy Júnior, depois de a corregedora Nacional de 
Justiça, ministra Maria Thereza de Assis Moura, 
acolher o pedido de Reconsideração apresentado 
pelo corregedor para a convocação de mais um 
magistrado a fim de atuar como juiz auxiliar.

RIO REAL E ENCRUZILHADA TAMBÉM SERÃO
INSPECIONADAS APÓS PEDIDOS EM AUDIÊNCIAS

Rio Real e Encruzilhada vão passar por inspeção 
extraordinária após autorização do corregedor Jatahy 
Júnior. As decisões foram tomadas durante a 
realização de audiências públicas. Na primeira, em 
Santo Estêvão, o advogado Marcelo Gallo, presidente 
da subsecção da OAB de Alagoinhas, apresentou 
requerimento para tomada de providências em Rio 
Real. Na segunda, em Poções, o corregedor decidiu 
pela inspeção após relatos sobre Encruzilhada, que 
sofre com o acúmulo de processos.

REQUERIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE 
SANEAMENTO DEVEM SER DIRIGIDOS À CCI

Os requerimentos para a realização de 
atividades de saneamento nas comarcas de 
entrâncias inicial e intermediária devem ser 
dirigidos, obrigatoriamente, à CCI, de acordo 
com o Provimento 2/2022, de 10 de maio. Com a 
medida, terá a Corregedoria da Comarcas do 
Interior da Bahia mais informações com o 
objetivo de desenvolver estratégias para reduzir 
o congestionamento processual e melhorar os 
indicadores e metas de produtividade. 

SENADO APROVA MINISTRO BAIANO COMO 
NOVO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA 

O Plenário do Senado aprovou no dia 1° de junho a 
indicação de Luis Felipe Salomão, ministro do 
Superior Tribunal de Justiça, para o  cargo de 
Corregedor Nacional de Justiça, no biênio de 2022 a 
2024, no Conselho Nacional de Justiça. A indicação 
foi aprovada por 54 votos a 5, com uma abstenção. 
Antes da votação em Plenário, o ministro, baiano de 
Salvador, já havia sido sabatinado na Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado. 
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