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ESCRITURA À VISTA: AUDIÊNCIA PÚBLICA EM
ENTRE RIOS DISCUTE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

O plenário da Câmara de Vereadores de Entre 
Rios estava cheio na manhã da quinta-feira, 28. 
No rosto de boa parte dos moradores do bairro 
Bela Vista, esperança e ansiedade. Todos queriam 
informações sobre os procedimentos necessários 
para adquirir o título de propriedade das casas 
em que moram. Foi a primeira audiência pública 
promovida pela Corregedoria das Comarcas do 
Interior (CCI) no estado visando concretizar a 
política pública do Programa de Regularização 
Fundiária Urbana, o Reurb – CCI. Em Entre Rios, 
mais de 400 pessoas vão receber o título dos seus 
imóveis no prazo máximo de 30 dias.

“A regularização do imóvel é um dos sonhos do 
cidadão. Talvez seja o documento mais precioso 
depois do registro de nascimento”, discursou o 
corregedor das Comarcas do Interior, 
desembargador Jatahy Júnior, ao abrir a 
audiência e depois de agradecer aos vereadores 
pela cessão do espaço. “Escolhemos o Bela Vista 
para iniciar o projeto porque é um bairro muito 
populoso, de grande importância para o 
município”, esclareceu o prefeito Manoelito 
Argolo Júnior, também presente ao ato.

Compuseram a Mesa o juiz Cícero Dantas Bisneto, 
de Entre Rios, que representou a presidente da 
Amab, Nartir Weber; a juíza auxiliar da CCI, Isabella 
Lago; o promotor de Justiça Victor Barros; a 
advogada Ana Clara Alcântara, representando a 
presidente da OAB/Bahia, Daniela Borges; Renata 
Rocha, registradora do Cartório de Imóveis de Entre 
Rios; Gilson Cerqueira, procurador do Município de 
Entre Rios; e Pedro Bacelar, registrador de Imóveis e 
membro da Comissão de Regularização Fundiária 
da CCI. (Continua na página 3).

 JULHO - Nº 3

Corregedor Jatahy Júnior ao lado do Juiz Cícero Dantas Bisneto 
(à direita na foto) e do prefeito Manoelito Argolo Júnior 

Corregedoria das Comarcas do Interior promoveu mobilização que reuniu autoridades e moradores do bairro Bela Vista, em Entre Rios
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DESTAQUE

Visitas regimentais, audiências públicas, 
inspeções, o trabalho desenvolvido junto às 
unidades judiciais e extrajudiciais das comarcas 
de entrâncias inicial e intermediária, e a possível 
implantação do cartório unificado foram alguns 
dos temas tratados pelo corregedor das Comarcas 
do Interior, desembargador Jatahy Júnior, em 
entrevista concedida ao site Bahia Notícias, no 
início de julho.

O corregedor também falou sobre o projeto de 
Regularização Fundiária, a Reurb, desenvolvido 
pela Corregedoria em parceria com a Associação 
dos Registradores de Imóveis da Bahia (Ariba) e a 
União dos Municípios da Bahia (UPB). Diversas 
comarcas estão aderindo ao projeto que tem 
como objetivo agilizar o procedimento para a 
regularização dos imóveis urbanos.

Conduzida pela jornalista Cláudia Cardozo, a 
entrevista abordou também os desafios da 
corregedoria, responsável por 179 comarcas das 
203 existentes no estado e os planos da atual 
gestão. A íntegra de toda a conversa está 
disponível no canal do YouTube do Bahia Notícias.

Palavra
do Corregedor

Avançar para uma melhor prestação jurisdicional nas 
comarcas de entrâncias inicial e intermediária, sempre 
em parceria com magistrados, servidores e outros 
atores do sistema judicial, é o nosso foco. E assim tem 
sido nestes seis meses de trabalho, quando, neste final 
de julho, chegamos praticamente a um quarto da 
nossa gestão. 

A caminhada se mostra proveitosa. Em agosto 
ultrapassaremos a marca de 50 comarcas visitadas e 
inspecionadas pelo nosso corpo técnico. No contato 
com os colegas do interior, diálogo, troca de 
experiências e, principalmente, orientação. 
Aprendemos muito também.

Como o objetivo será sempre o de ajudar, ficamos 
orgulhosos na corregedoria com o aumento do 
número das adesões ao Programa de Regularização 
Fundiária – CCI, a Reurb. Representantes dos 
municípios entenderam a iniciativa e se multiplicam o 
número de prefeitos que nos procuram. A audiência 
pública promovida em Entre Rios, destaque desta 
edição do Na Estrada, atesta o sucesso do projeto.

Devemos agradecer o apoio recebido da Presidência 
do Tribunal de Justiça da Bahia. O desembargador 
Nilson Castelo Branco, do alto da sua sensibilidade, 
está sempre atento às questões das chamadas 
comarcas menores. Destaque para a inauguração das 
novas instalações do Fórum de Formosa do Rio Preto, 
a ajuda aos mutirões de saneamento e as iniciativas 
que devem dar um novo patamar ao nosso tribunal, a 
exemplo do Juízo 100% digital. Um estímulo para 
seguirmos em frente. 

Desembargador  Jatahy Júnior
Corregedor das Comarcas do Interior

Conselheiro Editorial
Desembargador Jatahy Júnior - Corregedor da CCI

Antonio Maron Agle Filho - Juiz Auxiliar
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Corregedor Jatahy Júnior e a jornalista Cláudia Cardozo durante 
entrevista ao site Bahia Notícias
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REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ENTRE RIOS:
MORADORES DE BELA VISTA SONHAM COM ESCRITURA   

Durante a audiência, a registradora Renata Rocha 
e Aroldo Brito, o diretor da empresa que realizou o 
georreferenciamento da área, fizeram uma 
apresentação para a plateia. Em seguida, com a 
palavra franqueada para os presentes, todas as 
dúvidas foram tiradas pelo corregedor e demais 
integrantes da Mesa. De acordo com o procurador 
do Município, Gilson Cerqueira, o Município já 
cadastrou dez mil imóveis, primeiro passo para a 
regularização fundiária. Após quase três horas de 
discussões, a audiência chegou ao fim. 

Tímida, no fundo do salão, a diarista Lourdes 
Conceição, 51 anos, queria saber como conseguir a 
escritura da casa onde mora. Há três décadas no 
imóvel, não possui documento que comprove a 
propriedade. Ao lado dela, Eliana Rogaciano, 48 
anos, também diarista, trazia, ao menos, o recibo de 
compra e venda datado de fevereiro de 2020. “É 
importante a escritura e por isso estamos aqui”, 
explicou Eliana.

Mais à frente, Florisvalda Reis, 50 anos, conta que 
nasceu no bairro. Também só possuía um termo de 
compra e venda. “Passei a casa para minha filha, 
mas preciso regularizar essa situação”, disse.

Mesmo sabendo que o local onde mora não está 
contemplado na primeira etapa dos trabalhos, 
Carlos Jelvane Cruz, 38 anos, queria deixar 
informados os vizinhos do distrito de Imbé, do qual 
é presidente da Associação de Agricultores 
Familiares Mãos Unidas. “Soube do encontro pelo 
carro de som e por uma mensagem que recebi no 
WhatsApp. Somos mais de 60 famílias e também 
temos interesse em aprender como fazer”, afirmou.

Carlos Jelvane, do distrito de Imbé: “Vim para aprender”

Lourdes e Eliana, com o recibo de compra e venda: esperança Florisvalda: preocupada em deixar tudo regularizado para a filha 

Delegatária Renata Rocha: passo a passo sobre o processo 

Procurador Gilson Cerqueira : “Município vai dar todo o apoio”



MINISTRO xxxx

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
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Fórum de Conceição do Jacuípe

Fórum de Amélia Rodrigues Fórum de Encruzilhada

Fórum de Itapetinga Fórum de Itororó 

VISITAS REGIMENTAIS E INSPEÇÕES
MOVIMENTAM O INTERIOR

Fórum de Anagé



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
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Fórum de Entre Rios

Tabelionato de Notas de Amélia Rodrigues

Cartório de Registro Civil de São Gonçalo dos Campos

Cartório de Registro de Imóveis de EncruzilhadaCartório de Registro Civil de Itororó 
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EDIÇÃO DO ENCOGE DEBATE CIDADANIA E 
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

“Corregedorias como instrumento de cidadania e 
transformação social” é o tema central da 89ª 
edição do Encontro Nacional dos 
Corregedores-Gerais da Justiça (Encoge), que 
acontece nos dias 18 e 19 de agosto, em Campo 
Grande, capital do Mato Grosso. O evento, que terá 
a participação do corregedor Jatahy Júnior, será 
aberto com a palestra “A revolução da Gestão 
Judicial: Um futuro desejado”, a ser ministrada pelo 
juiz federal em Minas Gerais, Carlos Henrique 
Borlido Haddad.

FORMOSA DO RIO PRETO INAUGURA NOVO 
FÓRUM COM PRESENÇA DO CORREGEDOR 

O presidente Nilson Castelo Branco inaugurou 
na quinta-feira (14) as novas instalações do 
Fórum Desembargador Gérson Pereira dos 
Santos, em Formosa do Rio Preto, no oeste 
baiano, a aproximadamente mil quilômetros de 
Salvador. O corregedor Jatahy Júnior participou 
da solenidade ao lado do juiz auxiliar Cássio 
Miranda. O desembargador Baltazar Miranda e a 
presidente da Amab, juíza Nartir Weber, 
estiveram presentes.

REUNIÃO COM MAGISTRADOS DEFINE NOVAS 
ATRIBUIÇÕES NA CORREGEDORIA

O corregedor Jatahy Júnior promoveu no dia 4 a 
primeira reunião com os três juízes corregedores, 
após o juiz Antonio Maron Agle Filho ter sido 
convocado pelo presidente do Poder Judiciário da 
Bahia, desembargador Nilson Castelo Branco para 
atuar no órgão. Com as participações do juiz Cássio 
Miranda e da juíza Isabella Lago, o encontro definiu 
os novos procedimentos de trabalho e as 
atribuições de cada um dos magistrados.

ATO CONJUNTO PUBLICA RELAÇÃO DE 
VACÂNCIA DE 608 CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS 

Por meio do Ato Conjunto n° 1, das Corregedorias 
Geral da Justiça e das Comarcas do Interior, está 
publicada na edição de quinta-feira (14.7) do DJE, a 
relação de vacância dos serviços notariais e de 
registro na Bahia. O ato com a divulgação da lista 
das 608 serventias é condição para que seja 
realizado novo concurso. Dos 873 cartórios 
extrajudiciais nas comarcas de entrâncias inicial e 
intermediária, vinculados à CCI, 503 estão vagos. E 
dos 281 cartórios ligados à CGJ, de entrância final, 
105 estão vagos. 

 





RETIROLÂNDIA ASSINA REQUERIMENTO PARA
PARTICIPAR DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Retirolândia é o mais novo município a formalizar 
interesse em aderir ao Projeto Regulariza Bahia – CCI. 
O ato de assinatura do requerimento, na 
segunda-feira (25), no Gabinete da Corregedoria, 
controu com as presenças do prefeito Alivanaldo 
Santos, do procurador do Município, Akilles Moreira, 
da juíza corregedora juíza Isabella Lago e do chefe de 
Gabinete, Maurício Saraiva, além de representantes 
da UPB: o assessor da Presidência, Jorge Castellucci, 
e o coordenador jurídico, Wal Goulart Júnior. 

CORREGEDOR RECEBE JUÍZES PARA TRATAR DAS 
REPRESENTAÇÕES POR EXCESSO DE PRAZO 

A presidente da Amab, juíza Nartir Weber, 
acompanhada de juízes, visitou o corregedor Jatahy  
para tratar sobre o trâmite das representações por 
excesso de prazo. O corregedor elogiou o trabalho 
dos 100 juízes nomeados em 2021, e orientou os juízes 
auxiliares da CCI a adotarem novos procedimentos 
para as representações. Participaram a juíza auxiliar 
da CCI, Isabella Lago, e os juízes Igor Spock, de 
Sapeaçu; Adalberto Borges, de Itapicuru; Mateus 
Souza, de Ituberá; Andréia Tostes, de Ribeira do 
Pombal; e Gabriel Veiga, de Miguel Calmon.

TERRA NOVA E TEODORO SAMPAIO FIRMAM 
COMPROMISSO E ADEREM AO PROGRAMA 

Terra Nova e Teodoro Sampaio, a 80 e a 95 
quilômetros de Salvador, aderiram ao Regulariza 
Bahia - CCI, programa promovido pela Corregedoria 
das Comarcas do Interior e que visa viabilizar e 
tornar mais rápida a regularização e o registro de 
imóveis urbanos. Os termos de compromisso foram 
firmados em Terra Nova, no dia  (12), durante Visita 
Regimental que contemplou também as comarcas 
de São Gonçalo dos Campos, Coração de Maria, 
Conceição do Jacuípe e Amélia Rodrigues. 

REVISTA TRAZ JULGADO COM RELATORIA DO 
DESEMBARGADOR JATAHY JÚNIOR

O corregedor Jatahy Júnior recebeu a visita do 
advogado Antonio Adonias Bastos, autor do artigo “O 
prazo de desoneração do fiador nos contratos de 
locação por tempo determinado é de 120 dias da 
data em que se tornar indeterminado o contrato de 
locação, e não da notificação ao locador”, publicado 
na Revista de Direito Civil  Contemporâneo, Janeiro – 
Março 2022. No texto, referência a julgado da 2ª 
Câmara Cível do PJBA, com relatoria do 
desembargador Jatahy Júnior, que ganhou um 
exemplar da revista. São 16 artigos em 524 páginas.

9





 

NA FORMA DA LEI
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. 

ASSOCIAÇÃO DE NOTÁRIOS ABRE INSCRIÇÕES 
PARA 18° PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL 

Cartórios brasileiros, de todas as especialidades, 
independentemente do tamanho, número de 
colaboradores e localização, estão convidados a 
participar da 18ª Edição do Prêmio de Qualidade 
Total da Associação dos Notários e Registradores do 
Brasil (PQTA 2022). As inscrições estão abertas até 31 
de agosto por meio do endereço  
https://pqta.anoreg.org.br/inscricoes. O prêmio é uma 
iniciativa da  Associação dos Notários e Registradores 
do Brasil (Anoreg/BR).

CAMPANHA PUBLICITÁRIA ESCLARECE SOBRE 
BENEFÍCIOS DO PROJETO “JUÍZO 100% DIGITAL”

“Onde você está, o Poder Judiciário da Bahia 
chega”. Esse é o slogan da nova campanha 
publicitária do PJBA. A iniciativa busca esclarecer 
sobre o Juízo 100% Digital, ferramenta que permite 
praticar todos os atos processuais, exclusivamente, 
por meio eletrônico e remoto, pela internet. Vale, 
também, para audiências e sessões de julgamento.  
A campanha será divulgada nas emissoras de TV, 
rádios, outdoor, busdoor e painéis de led’s, além dos 
sites da internet e nas redes sociais do PJBA. 

FÓRUM NACIONAL VAI DISCUTIR ESTRATÉGIAS 
DAS CORREGEDORIAS PARA 2023

A Corregedoria Nacional de Justiça realiza, em 15 de 
agosto, o 6º Fórum Nacional das Corregedorias: 
elaboração da Estratégia Nacional das Corregedorias 
para 2023. Serão debatidas as dificuldades 
enfrentadas para cumprimento das metas e 
diretrizes estratégicas de 2022. Também serão 
apresentadas as proposições iniciais da Corregedoria 
Nacional para a Estratégia Nacional das 
Corregedorias para 2023. A conclusão dos trabalhos 
será apreciada durante o XVI Encontro Nacional do 
Poder Judiciário, previsto para novembro de 2022.

SEMANA DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA 
MOBILIZOU VARAS EM TODO O ESTADO

A CCI participou, entre 11 e 15 de julho, da Semana 
Estadual da Infância e da Adolescência, força-tarefa 
que envolveu também a Presidência do PJBA e da 
Corregedoria Geral de Justiça. O trabalho realizado 
pelas Varas com competência da Infância e 
Juventude teve como objetivo a prolação de 
sentenças em processos em fase de conhecimento 
da infância e juventude, cível e de apuração de ato 
infracional. 

11

https://pqta.anoreg.org.br/inscricoes



