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EMENTA 

SINDICÂNCIA – PRESIDENTE E EX-PRESIDENTE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA – REITERADO 

DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES DA 

CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA – GRAVES 

PROBLEMAS DE GESTÃO – OMISSÕES ADMINISTRATIVAS 

AFETANDO OS SERVIÇOS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. 

 

CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE BANCO PRIVADO COM 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO 

DE PRÉDIO EM TROCA DE EXCLUSIVIDADE E 

CENTRALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE 

PAGAMENTO, DOS PAGAMENTOS A FORNECEDORES E 

DA ARRECADAÇÃO DE TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS – 

FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE EQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO NESTA RELAÇÃO - 

PERMANÊNCIA DA CONTRATAÇÃO IRREGULAR E 

SUCESSIVOS ADITAMENTOS MESMO APÓS ALERTA DA 

CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. 

 

SERVIÇOS DE NOTAS E REGISTRO – SERVENTIAS 

EXTRAJUDICIAIS – PRECARIEDADE EXTREMA – 

RESISTÊNCIA INJUSTIFICÁVEL DA PRESIDÊNCIA NA 

REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – BAIXA 

QUALIDADE E NEGATIVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

AINDA OFICIALIZADOS – PESSOAS DORMINDO EM FILAS 

PARA RETIRAR SENHA DE ATENDIMENTO, INCLUSIVE 

PARA LAVRATURA DE REGISTRO DE ÓBITO – VIOLAÇÃO 

A DIREITOS FUNDAMENTAIS – EMOLUMENTOS 

RECOLHIDOS PELO TRIBUNAL SEM CONTRAPARTIDA DE 

QUALIDADE OU EFICIÊNCIA . 
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OBRIGATORIEDADE DA APRESENTAÇÃO DA 

DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS DOS AGENTES 

PÚBLICOS - OMISSÃO DA PRESIDÊNCIA NA 

FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LEI (ART. 13 e §§ 

DA LEI 8.429/92 E ART. 1º DA LEI 8.730/93) – CONCESSÃO 

SUCESSIVA, À MARGEM DA LEI, DE PRAZOS PARA O 

CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO VIA DECRETOS 

JUDICIÁRIOS. 

 

CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM O EXERCÍCIO DA 

MAGISTRATURA – INFRAÇÃO AO ART. 35, INCISO I DA 

LOMAN – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.   
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RELATÓRIO 

 

 O EXMO. MINISTRO CORREGEDOR FRANCISCO FALCÃO:  

 Em março de 2013 foi deflagrada Correição no Tribunal de Justiça da 

Bahia:  

 a) por indícios de inobservância de determinações exaradas em 

inspeções realizadas no TJBA;  

 b) pelas reiteradas reclamações quanto à estrutura deficiente e à 

morosidade na tramitação dos processos nos Juizados Especiais da Comarca 

da Capital e na Turma Recursal Cível e Criminal dos Juizados Especiais da 

Capital, a exemplo do noticiado nos procedimentos 0002795-

86.2012.2.00.0000, 0006868-04.2012.2.00.0000 e 0007017-

97.2012.2.00.0000;  

 c) pelas reclamações apresentadas quanto à tramitação de precatórios, a 

exemplo do que ocorre na PETCOR 0005525-70.2012.2.00.0000 e na 

PETCOR 0005530-92.2012.2.00.0000. 

Diante do quadro encontrado, em 22/4/2013 instauraram-se cinco 

sindicâncias para apuração de responsabilidades em relação:  

a) ao funcionamento das serventias extrajudiciais submetidas ao 
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regime oficializado1; 

 b) aos valores em excesso e aos demais apontamentos do setor de 

precatórios2;  

c) às irregularidades verificadas na Secretaria do Tribunal Pleno – 

submetida à Presidência do TJBA3;  

d) ao descumprimento das determinações e recomendações constantes 

em relatórios de inspeção da Corregedoria Nacional de Justiça4;  

e) à falta de controle das entregas de declaração de bens e renda, em 

descumprimento da legislação de regência5.  

Considerando-se que os fatos constantes do relatório preliminar, de 

abril de 2013, e dos relatórios de inspeções anteriores, dizem respeito às 

presidências anterior e atual do Tribunal de Justiça baiano, constaram como 

sindicados neste feito os Desembargadores Telma Laura Silva Britto e Mário 

Alberto Simões Hirs. 

A gestão da Desembargadora Telma teve início no dia 03/02/2010 e 

encerrou-se em 31/1/2012. A gestão do Desembargador Mário Alberto Hirs 

iniciou-se em 01/02/2012, sendo o atual presidente do Tribunal baiano. 

Diante das inúmeras irregularidades constatadas no TJBA durante as 

Inspeções, as Revisões de Inspeção e a Correição no Tribunal, uma série de 

determinações foram feitas pela Corregedoria Nacional de Justiça. Neste 

procedimento apura-se o desvio de conduta pela inércia dos sindicados em 

resolver os graves problemas apresentados pelo TJBA. 

Os magistrados apresentaram defesa prévia no tempo oportuno 

sustentando o que segue. 

                                                      
1
 Sindicância 0002206-60.2013.2.00.0000 

2
 Sindicância 0002201-38.2013.2.00.0000 

3
 Sindicância 0002215-22.2013.2.00.0000 

4
 Sindicância 0002205-75.2013.2.00.0000 

5
 Sindicância 0002204-90.2013.2.00.0000 
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Quanto à determinação para que se organizasse mutirão em cada 

Secretaria, a fim de atualizar as fases lançadas nos processos, informam os 

sindicados que para solucionar o problema, foi permitida, no sistema, a 

visualização de todos os processos sob responsabilidade do Relator, 

possibilitando integral controle do acervo. 

O Desembargador Mário Alberto Hirs, em sua oitiva, informa que têm 

sido organizados mutirões de juízes e servidores de Primeiro Grau para 

atender a situação de Varas com grande distribuição de feitos, mas que poucos 

servidores do Tribunal participaram, pois o TJBA também necessita de 

servidores. 

O sindicado reconhece a necessidade de mutirões, afirmando que 

foram realizados. Já a sindicada afirmou que o problema decorreria da 

instalação de novo sistema informatizado, que trouxe dificuldade de 

adaptação. 

Quanto à determinação para que fossem adotadas providências no 

sentido de que o sistema de informática auxiliasse efetivamente na elaboração 

de acórdãos pelos gabinetes, apresentaram informação do Secretário de 

Tecnologia da Informação e Modernização, segundo o qual a importação de 

dados já estaria disponível.  

Em relação à falta servidores, alegam estar impedidos pelas limitações 

da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Quanto à necessidade de implementação de cursos de capacitação para 

os servidores do primeiro grau, aduzem que existiria capacitação para todos os 

servidores que utilizam o sistema SAJ, e que o curso tem carga de 40 horas 

com vistas à uniformização de temas como distribuição, autuação e 

cumprimento de mandados e que, além desse curso, há a capacitação contínua 

para o sistema. 
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O sindicado informou que contratou treinamento para os servidores, 

mas que seria difícil obter resultados satisfatórios. A sindicada, por sua vez, 

afirmou que fez convênio com entidades visando à capacitação dos servidores, 

mas que os que frequentam normalmente não são os que mais precisam, e que 

há grande resistência dos servidores antigos em aprender novas técnicas. 

Quanto à determinação, dirigida ao Presidente, para que 

providenciasse vigilância armada em algumas unidades, ante a precariedade 

da segurança existente, alegam que a vigilância nas unidades citadas é feita 

pela Polícia Militar, em razão de convênio. 

O sindicado, em oitiva, afirmou que o convênio com a Polícia Militar, 

do seu ponto de vista, resolveria a questão. Não há declaração da ex-

presidente sobre o tema em seu termo de audiência. 

Em relação à determinação para que o TJBA adotasse, nas juntadas de 

documentos, a inclusão do número do processo ao qual o documento se refere, 

sem prejuízo da inclusão do número da folha e da rubrica do responsável pela 

juntada do documento, alegaram os sindicados que a Secretaria de 

Administração do Tribunal já vinha adotando a prática indicada pelo CNJ. 

Quanto aos contratos firmados entre o TJBA e o Banco Bradesco, e 

TJBA e Banco do Brasil, sustentam a sua regularidade.  

Em relação às Sindicâncias 0002206-60.2013.2.00.0000 e 0002204-

90.2013.2.00.0000 os Desembargadores sindicados não apresentam 

considerações em sede de defesa prévia. 

 

É o relatório. 

 

  



 

 

7 

 

 0002205-75.2013.2.00.0000 

SINDICÂNCIAS: 0002206-60.2013.2.00.0000 

 0002204-90.2013.2.00.0000 

SINDICANTE: Corregedoria Nacional de Justiça 

SINDICADOS: Desembargadora Telma Laura Silva Britto 

 Desembargador Mário Alberto Simões Hirs 

 

 

VOTO 

 

 O EXMO. MINISTRO CORREGEDOR FRANCISCO FALCÃO:  

 Inicio por dizer que cabe ao Corregedor Nacional de Justiça 

determinar as medidas necessárias para sanar irregularidades constatadas 

nas inspeções e correições. Desde as primeiras inspeções é praxe a 

determinação nos relatórios de medidas para o aprimoramento do serviços 

judiciários. Tanto é assim que estão publicados no site do CNJ, na página 

da Corregedoria Nacional de Justiça, exatamente sete relatórios de 

inspeção/correição realizadas no Tribunal de Justiça da Bahia, desde o 

início das inspeções nos tribunais, na gestão do Ministro Gilson Dipp. 

 Trata-se de legítimo trabalho de auditoria, visando auxiliar os 

tribunais, em face do aparato técnico que subsidia esse trabalho, inclusive 

com o apoio de tribunais de contas e outros servidores especializados, de 

diversos órgãos públicos, orientados à melhor prática administrativa. 

 A Corregedoria Nacional de Justiça tem, ainda, acompanhado com 

cuidado o cumprimento das determinações, sensível às ponderações e 

dificuldades dos tribunais, sobretudo quanto ao cumprimento dos prazos 

fixados.  
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 Não há dúvida de que os tribunais submetem-se a essas 

determinações expedidas pelo Corregedor Nacional de Justiça, conforme 

dispõe o Regimento Interno do CNJ
6
. Obviamente que caso não concorde 

com alguma determinação, o destinatário da mesma pode questioná-la, 

judicialmente inclusive. Agora, o que é inadmissível – e que ocorreu por 

inúmeras vezes no Tribunal da Bahia – é o destinatário simplesmente 

ignorar as determinações feitas pelo Corregedor Nacional de Justiça após a 

constatação, em inspeções e correições, de inúmeros e graves problemas. 

 Consta do relatório de Correição, apresentado ao Plenário em 22 de 

abril do ano em curso, a situação então encontrada pela Corregedoria: 

“O quadro retratado de forma breve neste relatório preliminar de 

                                                      
6
 Art. 8º, RICNJ. Compete ao Corregedor Nacional de Justiça, além de outras atribuições que lhe forem 

conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 

(...) 

IV - promover ou determinar a realização de sindicâncias, inspeções e correições, quando houver fatos 

graves ou relevantes que as justifiquem, desde logo determinando as medidas que se mostrem necessárias, 

urgentes ou adequadas, ou propondo ao Plenário a adoção das medidas que lhe pareçam suficientes a 

suprir as necessidades ou deficiências constatadas; 

(...) 

X - expedir Recomendações, Provimentos, Instruções, Orientações e outros atos normativos destinados ao 

aperfeiçoamento das atividades dos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares e dos serviços 

notariais e de registro, bem como dos demais órgãos correicionais, sobre matéria relacionada com a 

competência da Corregedoria Nacional de Justiça; 

 

Art. 52. O Corregedor Nacional de Justiça poderá desde logo adotar as medidas cabíveis de sua 

competência e proporá ao Plenário as demais que tenha por necessárias e adequadas aos objetivos da 

inspeção, à vista das necessidades ou deficiências nela evidenciadas. 

 

Art. 58. O Corregedor Nacional de Justiça poderá desde logo adotar as medidas cabíveis de sua 

competência e proporá ao Plenário as demais que tenha por pertinentes e adequadas aos objetivos da 

correição, à vista das necessidades ou deficiências nela verificadas. 

 

Art. 59. O Plenário do CNJ poderá, tendo em vista o conteúdo das atas de correição, regulamentar 

práticas administrativas, uniformizando procedimentos com vista à melhoria da organização, do 

funcionamento e do controle dos serviços de administração da Justiça. 

 

Parágrafo único. O Plenário, a Presidência ou o Corregedor Nacional de Justiça poderá, conforme as 

necessidades apuradas a qualquer tempo, determinar a realização de mutirão para atendimento de excesso 

ou congestionamento de feitos ou processos em qualquer vara ou juízo, diretamente, ou por Juízes 

Auxiliares, neste caso conferindo-lhes, por delegação especial, poderes correicionais gerais para o 

completo desempenho das diligências. 
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correição é grave. São indicadas sérias irregularidades na administração do 

Tribunal em relação a licitações, controle de pessoal e precatórios. Os 

serviços dos cartórios extrajudiciais são deficientes e passam a impressão de 

que a administração do Tribunal não tem a menor simpatia pela realização de 

concurso público para delegação. O setor de precatórios está sem controle, 

sobretudo em relação aos cálculos de atualização das dívidas e verificação 

dos requisitos legais para a formação dos autos dos precatórios, expondo o 

ente público a pagamentos indevidos de grande monta. No tocante aos 

serviços judiciários, a deficiência se repete, no primeiro e no segundo grau, e 

não há qualquer medida eficaz por parte do tribunal para equacionar o 

problema. Os apontamentos indicam possível responsabilidade pessoal dos 

gestores, porque antes alertados quanto às questões levantadas no presente 

relatório, sem resposta ou sem providência adequada que satisfaçam as 

recomendações e determinações constantes em inspeções anteriores”7. 

  

 

I - SINDICÂNCIA 0002205-75.2013.2.00.0000 

Trata-se de procedimento instaurado pela Portaria 35/2013-CN-CNJ 

para averiguar a responsabilidade do atual Presidente do Tribunal de Justiça 

da Bahia, Desembargador Mário Alberto Simões Hirs, e da sua antecessora, 

Desembargadora Telma Laura Silva Britto, pela omissão no cumprimento das 

determinações exaradas nos Relatórios decorrentes das Inspeções realizadas 

no Tribunal de Justiça da Bahia, conforme constatado na Correição realizada 

em abril de 20138. 

 

ÁREA JUDICIAL 

 Fases processuais – determinou-se a realização, no prazo de noventa 

dias, de mutirão em cada Secretaria, a fim de atualizar as fases lançadas nos 

processos, de modo que os relatórios emitidos pelo sistema informatizado 

retratem o acervo do Tribunal. 

 A inconsistência das informações de andamento processual persistem 

                                                      
7
 CORREIÇÃO 0001652-28.2013.2.00.0000 – Evento 36 – RELAT15. 

8
 Portaria 21/2013-CN-CNJ 
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como se vê no relatório da correição.  

 Não houve atuação da Presidência na solução do problema. A inação 

aparece, por exemplo, no testemunho de Adalberto de Figueiredo Rocha Neto, 

Secretário Judiciário, que alegou não se recordar de mutirão coordenado pela 

Presidência, para lançamento de atualização de fases processuais. 

Na Correição realizada em abril de 2013 verificou-se que a situação 

permanecia inalterada, donde se conclui que as determinações feitas quando 

da Inspeção que identificou o problema em julho de 2012, não foram 

observadas. 

Na visita feita ao gabinete do Desembargador Clésio Rômulo Carrilho 

Rosa, em 09/04/2013, restou consignado o seguinte: 

O sistema apresenta 158 processos sem movimentação há mais de 100 

dias. Entretanto, na inspeção física, constatou-se que esse número seria menor. A 

argumentação do gabinete foi no sentido de que o sistema, além de inexato, é 

atualizado apenas uma vez por mês.  

(...) 

Os seguintes processos constam como sem movimentação no sistema 

da estatística (SAJ), entretanto foram despachados para o Ministério Público 

respectivamente em 02 e 03/04/2013: 

0001414-81.2003.8.05.0141 

0001930-04.2003.8.05.0141 

Os seguintes processos constam como em carga no relatório estatístico, 

mas já foram restituídos ao gabinete: 

0100171-16.2001.8.05.0001 

0074518-51.1997.8.05.0001 

Posteriormente, em 12/04/2013, a informação era de que constavam 

nessa situação 239 processos. Entretanto, analisando individualmente as 

informações processuais, percebe-se que a imensa maioria não estaria sequer no 

gabinete, a exemplo do processo 0000195-63.2009.8.05.0257, remetido à vara 

de origem em 24/09/2012, o que aponta para falhas no sistema SAJ 

 

O Tribunal de Justiça da Bahia continua com o mesmo problema 

detectado em julho de 2012, qual seja, falta de confiabilidade dos relatórios 

estatísticos extraídos do sistema, sem atitudes da Presidência para solução, 

seja propondo mutirão para regularização das fases, seja exigindo do 
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fornecedor do sistema alguma solução tecnológica para a deficiência 

constatada. 

 

Elaboração de acórdãos - no relatório da Inspeção realizada em julho 

de 2012 há determinação ao Presidente do Tribunal para que adote 

providências no sentido de que o sistema de informática auxilie efetivamente 

na elaboração de acórdãos pelos gabinetes, especialmente no que se refere à 

importação do teor das decisões proferidas na primeira instância.  

A análise da documentação acostada9 demonstra que o problema não 

está resolvido. O Secretário de Informática comunica, no ofício 150/2013, em 

resposta à solicitação do Presidente, que a importação só é possível 

atualmente no processo eletrônico, o qual ainda não foi implantado no 

segundo grau.  

Além disso, segundo o secretário de informática, o Sistema SAJ ainda 

está em implantação no interior, o que dificulta a importação de documentos 

em sistemas diversos.  

O problema continua como antes e não há comprovação de que a 

Presidência atuou para resolver. Não há, nem ao menos, consulta ao 

Administrador do Sistema para saber a viabilidade do cumprimento da 

determinação.  

E há que se ressaltar, ainda, que segundo a testemunha Danilo 

Almeida Bittencourt, Assessor Técnico na Secretaria de Tecnologia de 

Informação, o sistema Serviço de Atendimento Judiciário (SAJ) da Softplan 

foi escolhido em detrimento do PJe justamente por atender a processos físicos 

e eletrônicos, enquanto o PJe só atenderia a processos eletrônicos. A 

capacidade de resolver esse problema deveria ter sido considerada na 

                                                      
9
 Evento 30 – INF31, páginas 54 e 55. 
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contratação onerosa. 

Ou seja, a confirmar esse depoimento, o TJBA, tendo a disposição o 

PJe, sistema distribuído gratuitamente pelo CNJ, optou pagar por outro que 

não atende a suas necessidades. 

 

Carência de servidores no primeiro grau - No relatório da Inspeção, 

de julho de 2012, há determinação dirigida ao Presidente do Tribunal, 

decorrente da constatação de insuficiência crônica de servidores no primeiro 

grau de jurisdição, para que informe sobre a criação de novos cargos e a 

perspectiva de realocação de servidores.  

A Bahia tem 15 milhões de habitantes (4º mais populoso do Brasil) e o 

Poder Judiciário local arregimenta a 4ª força de trabalho do país, com cerca de 

dez mil servidores efetivos. Portanto não há falta de servidores em termos 

absolutos. O que existe é má gestão dos recursos humanos, deficiência de 

capacitação. Má gestão que ficou demonstrada nas visitas feitas nos gabinetes 

dos Desembargadores em abril de 2013, na oportunidade, verificou-se que os 

assessores trabalham em regime de plantão, frequentando a sede do Tribunal 

apenas uma ou duas vezes por semana, em patente subutilização da força de 

trabalho humana, tão necessária na primeira instância. 

Ademais disso, o desleixo, ante as políticas nacionais definidas pelo 

Conselho Nacional de Justiça, por parte dos sindicados Telma e Mário, 

aparece igualmente no PP 1652-2810 (objeto de apuração em separado) que 

versa sobre indícios de nepotismo cruzado em face da nomeação da irmã do 

Desembargador Clésio Rômulo Carrilho para o gabinete da Desembargadora 

Daisy Lago11 e, na via contrária, a nomeação da filha da Desembargadora 

                                                      
10

 Evento 36 
11

 Rosali Carrilho Rosa, nomeada pelo Des. Mário Alberto Hirs em 14 de maio de 2012.  
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Daisy Lago para o gabinete do Des. Clésio Rômulo Carrilho12.  

Dada a gravidade do tema, insta transcrevermos trecho do Relatório 

Preliminar de Correição no TJBA
13

: 

“(...) chegou denúncia a esta equipe de correição da existência, no 

Gabinete do Desembargador Clésio Rômulo Carrilho Rosa, de uma servidora, 

Sandra Lago Coelho Izzo, que residiria no Estado de São Paulo e não 

cumpriria o expediente no Tribunal. Diante de tal situação, ouviram-se alguns 

funcionários do gabinete em referência, todos uníssonos em relatar que nunca 

tiveram contato com tal servidora, e que sequer a conheciam. Segundo 

informações colhidas, Sandra Lago Coelho Izzo é, na verdade, filha da 

Desembargadora Daisy Lago Ribeiro Coelho.  

Em visita ao gabinete daquela Desembargadora, notou-se, ademais, 

que compunha seu gabinete, a servidora Rosali Carrilho Rosa (nota-se a 

evidente relação de parentesco com o Desembargador Clésio), que não foi 

encontrada no gabinete, sob a justificativa de que estava com conjuntivite. 

Indagado sobre o número do telefone da referida servidora, o chefe de 

gabinete informou que não sabia, pois o telefone foi trocado recentemente 

por conta de o aparelho ter “molhado”. 

Consultando a ficha financeira desses servidores, verifico que Sandra 

Lago Coelho Izzo recebeu remuneração de R$ 9.236,61 e de R$ 9.156,61 nos 

meses de novembro e dezembro de 2012, respectivamente; já a servidora 

Rosali Carrilho Rosa recebeu R$ 15.400,43 e R$ 15.320,43 nos meses de 

novembro e dezembro de 2012, respectivamente”. 
 

O TJBA, conforme se vê no “Justiça em Números” de 2013, cuja base 

é o ano de 2012, apresentou variação positiva com relação à despesa em 

recursos humanos (22,5%), porém a quantidade de servidores apresentou 

queda de 2,1% entre 2009 e 2012. Números que retratam capacidade 

orçamentária para aumentar os vencimentos mas denotam ausência de 

preocupação com a manutenção do efetivo para prestar serviço adequado. 

Da dúzia de Tribunais considerados de médio porte pelo “Justiça em 

Números”14, o da Bahia apresenta os piores resultados. É de se lembrar que na 

“Meta 2” de 2009 o desempenho mais fraco ocorreu na Bahia. A “lanterninha” 

                                                      
12

 Sandra Lago Coelho Izzo, nomeada pela Desª Telma Britto em 11 de julho de 2011. 
13

 PP 0001652-28.2013 Evento 36. 
14

 Relatório Justiça em Números 2012, p. 133, ano base 2011. 
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não sensibilizou os gestores para o aprimoramento em busca da eficiência. 

Demonstração inequívoca da gestão descompromissada com a 

excelência está na Lei Estadual 12.216 de 30/05/11, de iniciativa do próprio 

tribunal, que criou funções gratificadas de assessoramento administrativo e 

jurídico nos gabinetes de desembargador do TJBA, em número de sete. 

Considerando-se 41 gabinetes, chega-se a 287 cargos recém-criados para o 

segundo grau, onde sobram funcionários. Vê-se aqui, descumprimento 

explícito às determinações exaradas nas sucessivas inspeções. 

Vê-se que a alegada prudência sustentada pelos sindicados quanto aos 

limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, parece não ser aplicável 

quando se trata do aumento do número de servidores para o segundo grau de 

jurisdição. 

Por fim, vale dizer que as informações que compõem os números da 

Justiça são fornecidas pelos próprios tribunais. 

Ademais, o serviço extrajudicial na Bahia é realizado por servidores 

públicos em sentido estrito, fugindo ao padrão brasileiro. Os sindicados foram 

instados muitas vezes a realizar concurso para a concessão do extrajudicial e o 

consequente aproveitamento. 

O Tribunal de Justiça da Bahia atrasa injustificadamente a realização 

de concursos para as serventias extrajudiciais, obstando, conforme a própria 

Desembargadora Telma reconhece, o remanejamento de servidores para a 

atividade judicial. 

 

Mutirão em unidades críticas - na Inspeção de julho de 2012 há 

determinação dirigida ao Presidente do Tribunal, decorrente da constatação da 

necessidade de mutirão em várias unidades de primeiro grau, com 

participação de servidores do segundo grau.  
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O relatório de Inspeção contém determinação para mutirão em 

diversas varas, a exemplo da 10ª e 17ª dos Feitos de Relações de Consumo, 

Cíveis e Comerciais de Salvador, 3ª Vara de Família de Salvador e 5ª Vara de 

Fazenda Pública de Salvador.  

Quanto a esta última vara, inspecionada em julho de 2012, a equipe de 

Correição, em visita realizada em abril de 2013, constatou que não houve 

atitude do Tribunal em relação à caótica situação do Juízo, no qual se 

constataram petições aguardando juntada e processos em carga desde 2010. 

Os funcionários da Vara relataram que desde as primeiras visitas do CNJ, 

nenhuma providência foi adotada pelo Tribunal! 

Os Sindicados afirmaram que foram feitos mutirões sem, contudo, 

demonstrar onde e quando. Entre os documentos colacionados não há 

comprovação de engajamento de servidores do Tribunal para socorrer as 

Varas, o que seria fácil demonstrar, tendo em consideração a declaração de 

que esse assunto é levado ao Plenário. 

Mutirão não é cessão, é engajamento em situação excepcional, 

transitória, para dar cobro a ineficiência atroz. A simplicidade da ideia não 

condiz com o raciocínio formalista e, portanto, ineficaz, de cessão de 

funcionários entre os graus de jurisdição a exigir deliberação plenária. 

Mutirões alardeados pelos sindicados passaram ao largo dos pontos 

críticos apontados pelas inspeções. 

 

Segurança dos Fóruns - na Inspeção realizada na 1ª Vara dos Feitos 

Relativos às Relações de Consumo de Candeias, Vara de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher de Feira de Santana e 1ª Vara de Violência 

Doméstica Familiar contra a Mulher de Vitória da Conquista, determinou-se 

ao Presidente do Tribunal que providencie vigilância armada às unidades, ante 
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a precariedade da segurança existente.  

A segurança nessas unidades, a despeito do convênio firmado com a 

Polícia Militar, é precária. Em Feira de Santana, conforme o ofício do 

assistente militar da presidência, a segurança é no horário regular, o que não 

resolve a questão posta no relatório, em que consta reclamação dos servidores 

de que os policiais deixam o Fórum após as 14 horas, e que houve invasão e 

furto de autos de processos. 

Esta parece ser a tônica nas outras unidades para as quais se 

determinou contratação de vigilância 24 horas. 

Então, ao contrário do que afirmam os sindicados, a questão não está 

resolvida e não houve ação concreta, desde a intimação do Relatório, para 

minimizar os problemas encontrados.  

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Contrato entre o Tribunal e o Bradesco (descumprimento das 

determinações para regularização) - em 26/1/2007 o TJBA e o Banco 

Bradesco, com a interveniência do IPRAJ15, celebraram contrato para a 

construção de prédio Anexo ao Tribunal, com inexigibilidade de licitação – 

isso com fundamento na Lei Estadual 9.433/05, artigo 60 e na Lei 8.666/93, 

artigo 25. O contrato foi celebrado com vigência de 5 anos, a partir de 

12/6/2007 e prorrogado até 12/9/2012. 

O Bradesco se comprometeu a construir prédio anexo ao Palácio de 

Justiça, arcando com os custos da obra, cujo valor inicial era de R$ 

23.000.000,00. Este contrato sofreu primeiro aditamento em seu valor, 

passando para R$ 35.000.000,00 – isso ocorreu em 11/10/2007. E, em 

segundo aditamento – na data de 6/3/2009 –, foram acrescidos mais R$ 
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3.600.000,00 – para o ar condicionado. 

Em contrapartida, o Banco obteve exclusividade e centralização do 

processamento da folha de pagamento, dos pagamentos referentes a 

fornecedores, bens, serviços, insumos e demais movimentações de recursos 

financeiros, a prestação dos serviços de arrecadação de taxas cartorárias, 

custas processuais e recebimento de títulos de protestos. Além disso, o TJBA 

também se comprometeu a disponibilizar área de 400 m² para agência 

bancária. 

O segundo aditivo ao contrato acrescentou – de maneira sutil em suas 

considerações – a manutenção no Bradesco dos depósitos judiciais do 

Tribunal como contrapartida ao sistema de ar condicionado. 

A irregularidade é flagrante. O contrato em apreço foi celebrado em 

26/1/2007, momento em que já vigorava a decisão do STF em sede de Medida 

Cautelar na ADI 3.578-9, que, em 21/9/2005, suspendeu a eficácia dos artigos 

4º, § 1º, e 29, caput e parágrafo único, da MP 2.192-70 de 2001, de forma que, 

a partir de então, a manutenção das disponibilidades de caixa e dos depósitos 

judiciais em instituições financeiras não-oficiais perdeu o respaldo legal.  

O contrato e aditivos foram firmados em gestão anterior à dos 

sindicados. Após a constatação das irregularidades, a Corregedoria Nacional 

de Justiça identificou o problema e determinou a sua correção, mas nada foi 

feito. Portanto, a presente imputação refere-se às diversas determinações para 

correção da ilegalidade simplesmente não cumpridas pelos sindicados16. 

 

Ausência de demonstração do equilíbrio econômico-financeiro - 

Não houve demonstração do equilíbrio econômico-financeiro na relação 

estabelecida entre o objeto do contrato (construção do prédio) e a 
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contrapartida oferecida pelo Tribunal (centralização da movimentação 

financeira no Bradesco). Não há, no processo administrativo, projeto básico e 

planilha de custos que deem respaldo ao valor do prédio (R$ 23.000.000,00 / 

R$ 35.000.000,00 / R$ 3.600.000,00) e, tampouco, a composição do montante 

relativo aos ganhos do Banco na contrapartida (folha de pagamento, 

pagamento de fornecedores, arrecadação, cessão de espaço público). 

Assim, impossível aferir o potencial econômico dos direitos do 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negociados com a instituição 

financeira e, consequentemente, concluir se esses recursos foram bem 

explorados. 

Determinou-se que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 

encaminhasse, em quinze dias, estudo sobre o equilíbrio econômico-financeiro 

da contratação em tela, com demonstração do potencial econômico, bem como 

estimativa das remunerações devidas pela instituição financeira, dentre outros. 

A determinação não foi atendida. O Tribunal limitou-se a informar que 

a avaliação financeira do ajuste foi a entrega final do objeto, ou seja, o prédio 

construído de acordo com o projeto básico, sem demonstrar o potencial 

econômico dos direitos do Tribunal que foram negociados, bem como 

estimativa das remunerações devidas pela instituição financeira, o que 

impossibilita estabelecer relação entre o objeto do contrato (construção do 

prédio) a cargo do Bradesco e a contrapartida oferecida pelo Tribunal 

(centralização da movimentação financeira na instituição bancária). 

Palavras sem números que demonstrem a vantagem para o erário não 

afastam a dúvida natural em situação incomum como a examinada.   

 

             Inobservância dos preceitos de licitação - a vigência do contrato 

entre o TJBA e o Bradesco expirou em janeiro de 2012. Determinou-se, em 
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22/10/2012, que o TJBA observasse a lei, contratando a manutenção de 

disponibilidades de caixa apenas com Bancos públicos, abrindo licitação 

imediatamente. 

Mais uma vez, a determinação não foi atendida. Não obstante o 

Tribunal tenha informado genericamente que as determinações seriam 

observadas, constatou-se que o Tribunal de Justiça não atendeu à 

determinação da Corregedoria, vez que não houve licitação das 

disponibilidades de caixa, inclusos os depósitos judiciais. 

 

Aditamentos ao contrato - o contrato com o Bradesco foi aditado 

duas vezes. No primeiro aditivo o valor contratual passou de RS 

23.000.000,00 para RS 35.000.000,00, aumento de 52%. Essa alteração não 

foi explicada, em desacordo com o artigo 65 da Lei Federal 8.666/93, além de 

ter ultrapassado o limite fixado no § 1º, artigo 65, primeira parte, da dita Lei 

para aditivos. No segundo aditivo se dilatou o prazo e se adicionou o valor de 

RS 3.600.000,00 para o ar condicionado, totalizando aumento de 67,83% no 

valor contratado. 

Instados a explicar, os argumentos foram incompletos e inconsistentes, 

limitando-se a dizer que o aditamento acima do permitido pela Lei ocorreu 

para adequar a entrega do objeto pelo Bradesco ao custo da execução da obra. 

A Administração do Tribunal tenta explicar a contratação contrária à 

lei de licitações, argumentando não existir entrega de recursos ao Bradesco. 

Ora, na essência, o contrato é oneroso, pois a contrapartida pela construção do 

prédio são as disponibilidades financeiras do Tribunal, depositadas no 

Bradesco.  

É de observar que o segundo aditivo ao contrato entre o Tribunal e o 

Bradesco foi causado pela despesa com o ar condicionado do prédio erigido 
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como objeto do contrato. Soa estranho que edifício construído recentemente 

em Salvador não tenha em seu custo original a previsão do sistema de 

refrigeração.  

Mesmo tendo o contrato e seus aditamentos celebrados em gestão 

anterior, e tendo o CNJ alertado das irregularidades, fato é que os sindicados 

deram prosseguimento a essa contratação, mesmo quando tinham, à sua 

disposição, na condição de administradores, a medida extrema da rescisão 

unilateral.  

O estranho, o incomum, o desviante da rotina, dá azo a dúvidas que 

devem ser resolvidas em benefício da sociedade, a quem as pessoas investidas 

de deveres públicos devem reverência e explicações. 

 

Assimetria entre o valor do aditivo e da refrigeração do prédio -  

no processo 5.080/2009, que tratou do ar condicionado, constatou-se que a 

aquisição e o serviço foram aditados ao contrato entre o Bradesco e a empresa 

Racional Engenharia pelo valor de R$ 2.681.528,74, no qual inexiste memória 

de cálculo. Ressalte-se que o valor do aditivo foi de R$ 3.600.000,00. Não há 

demonstração da forma de execução dessa contratação e da destinação da 

sobra de recursos, a serem depositados em favor do Tribunal, nos termos da 

cláusula primeira (1.1.1) do segundo aditivo. 

A Corregedoria determinou que o TJBA, na pessoa dos sindicados, 

explicasse a diferença entre o valor de execução dos serviços e o do aditivo. A 

determinação (determinação contida no relatório de inspeção disponibilizado 

em agosto de 201217) não foi atendida e não houve comprovação da entrega 

de R$ 918.471,26 (novecentos e dezoito mil, quatrocentos e setenta e um reais 

e vinte e seis centavos) aos cofres públicos. 
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Contrato entre o Tribunal e o Banco do Brasil (descumprimento 

das determinações para regularização) - O Tribunal de Justiça da Bahia e o 

Banco do Brasil assinaram, em 14/1/2010, contrato com vigência de cinco 

anos a partir de 15/1/2010, tendo por objeto: 

I. Estipular o apoio do Banco ao Tribunal, 

para modernização e melhoria da prestação 

jurisdicional; 

 

II. Manutenção do Banco como agente 

EXCLUSIVO dentre as instituições 

financeiras, como captador de depósitos 

judiciais, em toda a jurisdição do 

Tribunal, na forma das disposições do 

Anexo l; 

 

III. Manutenção dos depósitos judiciais já 

existentes no Banco até o seu normal 

levantamento; 

Migração dos valores em depósitos 

judiciais, atualmente depositados em outra 

instituição financeira, para o Banco; 

Processamento dos créditos provenientes 

da folha de pagamento gerada pelo 

Tribunal, por intermédio do IPRAJ, 

lançados em contas correntes do 

funcionalismo público no Banco, 

abrangendo servidores ativos e inativos, 

pensionistas e estagiários, ou seja, 

qualquer pessoa que mantenha vinculo de 

remuneração com o Tribunal, seja 

recebendo vencimento, salário, subsídio ou 

proventos e pensões, em contrapartida da 

efetivação de débito em conta corrente do 

Tribunal, na forma das disposições do 

Anexo II a este Contrato, e desde que o 

Banco represente a opção de instituição 

financeira dos servidores, estagiários ou 

pessoas vinculadas referidos 

anteriormente, excetuando-se, ainda, os 

casos em que haja previsão legal ou 

contratual para processamento em outras 

instituições financeiras; 

 

VI. Processamento da movimentação 

financeira das contas correntes do 

Tribunal, excetuando-se os casos em que 

haja previsão legal ou contratual para 

manutenção dos recursos decorrentes de 

contratos ou convênios em outras 

 VII. Disponibilização de acesso ao Tribunal 

e ao IPRAJ para a utilização do sistema de 

licitações eletrônicas do Banco, na forma 

das disposições do Anexo III; 

 

VIII. Disponibilização de acesso ao Tribunal 

para consulta via internet, de saldos/extratos 

de contas judiciais existentes à sua ordem. 

 

Obrigações do Banco: 

• repassar ao Tribunal, mensalmente, 

0,12% sobre a média de saldos diários  

dos  depósitos judiciais apurada  no  mês 

anterior ao pagamento;  

 

• o índice de remuneração foi atrelado à 

taxa SELIC de dez/09 (8,75%) e deveria 

sofrer alteração conforme sua variação (a 

cada um ponto percentual majorado ou 

reduzido na SELIC, o  índice   seria  

majorado   ou  reduzido  em   0,005  ponto 

percentual); 

 

• o índice também seria modificado 

conforme o montante de depósitos judiciais, 

ou seja, quando a média de saldos diários 

atingisse um bilhão de reais o percentual 

seria acrescido de 0,01 ponto percentual e 

posteriormente sucessivamente acrescido de 

mais 0,01 ponto percentual a cada 

quinhentos milhões de reais; 

 

• dar apoio logístico e operacional para que 

o TJ utilize o sistema de licitações 

Eletrônicas do Banco do Brasil; 

 

• disponibilizar, via internet, acessos e 

consultas de depósitos judiciais; 

 

• dar cumprimento aos alvarás e ofícios de 

levantamento ; remunerar os depósitos 

judiciais com base  na Taxa Referencial – 

TR acrescida de 0,5 % a.m. pró-rata dia, 

entre outros.” 
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instituições financeiras; 

 

  

Foram utilizados como fundamento legal para a contratação direta do 

Banco do Brasil o artigo 59, VI, da Lei Estadual 9.433/05 e o artigo 24, VIII 

da Lei Federal 8.666/93 que versam sobre dispensa de licitação: 

VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, 

de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a 

Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em 

data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja 

compatível com o praticado no mercado. 

 

No entanto essa hipótese deve ser afastada, na medida em que é 

reservada à contratação entre órgãos ou entidades da administração pública 

que possuam personalidade jurídica de direito público, como se infere da 

interpretação exegética do preceito legal. O Banco do Brasil não foi criado 

para o fim específico de captar depósitos judiciais, estando fora da hipótese de 

dispensa de licitação. O CNJ já decidiu o tema no PCA 4164-23 de 2009. 

Portanto, a contratação em questão deveria ter sido precedida de 

procedimento licitatório, em respeito aos princípios da legalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, conforme artigo 37 da Constituição Federal. 

Determinou-se, em agosto de 2012, que o TJBA realizasse 

procedimento licitatório para contratar os serviços prestados por instituições 

bancárias, referentes à gestão da folha de pagamento e das custas e depósitos 

judiciais, em cumprimento aos normativos supracitados. A determinação não 

foi atendida18. 

A alegação dos sindicados de que os Bancos estariam inviabilizando a 

licitação não se sustenta porque a Caixa Econômica Federal e o Banco do 

Brasil participaram de licitações com esse objeto em vários locais do país, 
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como é notório. 

Deixar de cumprir a lei sob o argumento de que não haveria 

interessados é futurologia astrológica, prática vedada ao administrador 

público. A licitação só é deserta ao fim do itinerário burocrático. 

 

Equilíbrio econômico-financeiro – não houve demonstração do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, dada a ausência de composição e 

projeção dos ganhos do Banco do Brasil em cada uma das partes do objeto em 

relação à remuneração a ser paga ao Tribunal de Justiça. Além disso, o objeto 

do contrato englobou o direito de processamento dos créditos provenientes da 

folha de pagamento gerada pelo Tribunal e o processamento da movimentação 

financeira do Tribunal, excetuando-se os casos em que havia previsão legal ou 

contratual para prestação desses serviços por outras instituições financeiras. 

Ocorre que ambos os direitos foram previstos, com exclusividade, no 

contrato realizado com o Banco Bradesco, vigente por 5 anos a partir de 

12/06/07, tendo como exceção as localidades em que o Bradesco não estivesse 

presente. 

No entanto, não restou comprovado no Processo Administrativo qual 

seria o potencial econômico desses direitos para o Banco do Brasil, tampouco 

se ao término do contrato do Bradesco, em 12/9/2012, o Banco do Brasil 

passaria ou não a ter o direito de processar a folha de pagamento do Tribunal 

até que fosse realizada nova licitação. 

Assim, não houve como aferir o potencial econômico dos direitos do 

Tribunal que eram negociados com a instituição financeira e, 

consequentemente, concluir se esses recursos estavam sendo bem explorados. 

O TJBA informou que considerava vantajoso o valor que receberia do 

Banco do Brasil durante os cinco anos de vigência do contrato, entretanto não 
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houve qualquer comparativo entre o valor ofertado pelo Banco com possíveis 

propostas das demais instituições oficiais; não houve nem mesmo 

especificação de valores pagos em contratos análogos ao ora em estudo, não 

sendo possível concluir se os valores pagos pelo Banco do Brasil estão em 

conformidade com os preços praticados pelo mercado. 

A Lei de Licitações e Contratos especifica que deverá ser contratada a 

proposta mais vantajosa para a Administração, sempre atendendo aos 

princípios básicos que regem o processo de contratação, principalmente os 

princípios da isonomia e da impessoalidade, que impedem a contratação pelo 

simples desejo do administrador sem possibilitar a participação dos demais 

interessados. 

O Tribunal informou que faria a licitação determinada pelo CNJ, 

contudo não houve comprovação da realização. 

 

 II - DA SINDICÂNCIA 0002206-60.2013.2.00.0000: 

 Os serviços de notas e de registro no Estado da Bahia permaneceram 

oficializados, com prestação direta pelo Tribunal de Justiça, até a vigência da 

Lei Estadual 12.352/11 que: I) previu a delegação a particulares aprovados em 

concurso público (artigos 1º e 5º); II) facultou aos titulares das serventias 

oficializadas a migração para a prestação do serviço em caráter privado (artigo 

2º, § 4º); III) manteve a condição de servidores públicos dos substitutos e 

escreventes que permaneceram à disposição do Tribunal de Justiça (art. 2º, § 

2º); IV) instituiu o Fundo Especial de Compensação – FECOM para 

reembolso dos atos gratuitos e garantia de renda mínima dos delegatários (art. 

16); V) instituiu o selo de autenticidade (art. 23). 

 Para a remuneração do serviço extrajudicial o TJBA editou tabelas de 

emolumentos por via do Decreto Judiciário 944/12. Prestando diretamente o 
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serviço extrajudicial de notas e de registro, a parcela correspondente aos 

emolumentos, distinta da taxa de fiscalização, também pertence ao Tribunal. 

 Embora renda aos cofres do Tribunal, a prestação dos serviços 

extrajudiciais não atende aos requisitos de rapidez, qualidade satisfatória e 

modo eficiente (artigo 38 da Lei nº 8.935/94). A rigor, constatou-se que a 

prestação do serviço é feita em prazos que extrapolam a lei, com qualidade 

insatisfatória e modo ineficiente, havendo casos concretos de negativa da 

prestação à população. 

  

ACHADOS DA CORREIÇÃO DE 2013 REALIZADA NAS SERVENTIAS 

EXTRAJUDICIAIS 

 

Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais da Sede da Comarca de 

Camaçari:  

 Embora o horário de trabalho seja de segunda à sexta-feira, das 8h às 

14h, sem intervalo para almoço, o atendimento ao público externo é feito até 

às 12h, com previsão para o plantão para o registro de óbito das 12h às 18h. 

Porém, no período de 8 a 18 de abril de 2013 o funcionamento do plantão de 

registros de óbitos estava suspenso em razão do gozo de licença médica pela 

servidora Maria da Conceição H. Macedo. 

 Eram distribuídas senhas aos usuários do serviço do Registro Civil de 

Pessoas Naturais apenas quando pretendiam a expedição de segundas vias de 

certidões, mas com limitação diária do número de pessoas quando manifestam 

a pretensão de obter essas certidões. 

  A designação de data para a formulação de pedido de agendamento 

de data para a apresentação dos documentos para o início do processo de 

habilitação de casamento estava suspenso até o dia 14 de agosto de 2013. 
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Assim, ao menos entre 08 de abril e 14 de agosto de 2013 não foram 

aceitos novos pedidos de habilitação para casamento e, portanto, novos 

pedidos de celebração de casamento civil. 

 No mesmo prédio funciona o 1º Tabelião de Notas da Comarca de 

Camaçari, mas não há atraso na prestação desse serviço, possivelmente por se 

tratar de serventia privatizada. 

 

Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais do Subdistrito de Pirajá, Ofício 

de Registro Civil das Pessoas Naturais do Subdistrito de Vitória e 2º Ofício de 

Registro de Imóveis, todos da Comarca de Salvador: 

 Encontraram-se grandes filas de pessoas na porta do prédio onde 

situados, praticamente dobrando o quarteirão, que aguardavam a abertura do 

prédio para retirar senhas de atendimento. Eram formadas, separadamente, 

três filas, uma para atendimento no Registro Civil das Pessoas Naturais do 

Subdistrito de Pirajá e outras serventias de RCPN, outra para atendimento no 

2º Ofício de Registro de Imóveis de Salvador e outra, menor, para 

atendimento nos Tabelionatos de Notas, sendo que as filas eram organizadas 

pelos próprios usuários. Foi constatado pelo assessor da Corregedoria 

Nacional que um rapaz que estava na fila, retirou senha, e depois passou a 

oferecê-la para venda por R$ 20,00. Constatou-se que em algumas serventias 

eram fixados números máximos de pessoas a serem atendidas por dia, como 

no 2º Registro de Imóveis de Salvador e no Registro Civil das Pessoas 

Naturais do Subdistrito de Pirajá. 

  No Registro Civil das Pessoas Naturais do Subdistrito de Vitória eram 

distribuídas senhas, com número limitado, para o atendimento de pessoas que 

pretendiam a lavratura de assento de nascimento, o que prejudicava os 

usuários e o combate ao sub-registro de nascimento. 
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  Apurou-se em relação ao 2º Ofício de Registro de Imóveis, ao Registro 

Civil das Pessoas Naturais do Subdistrito de Pirajá e ao Registro Civil das 

Pessoas Naturais do Subdistrito de Vitória, todos da Comarca de Salvador, que 

as senhas distribuídas eram de número limitado, obrigando os usuários que 

não obtiveram senha a voltar em outro dia para tentar conseguir a senha de 

atendimento. 

  No 2º Registro de Imóveis de Salvador há grande atraso e falha na 

prestação do serviço. Foi esclarecido por funcionário do TJBA, presente 

durante a correição, que foram encontrados na serventia mais de 1.000 (mil) 

títulos (instrumentos de contratos) sem protocolo e sem regular processamento 

visando seu registro. 

 

ACHADOS DA REVISÃO DE INSPEÇÃO DE 2012 REALIZADA NAS 

SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS 

 

2º Registro de Imóveis da Comarca de Salvador/BA: 

 Foi apurado que as instalações eram ruins, as condições de trabalho dos 

funcionários deixavam a desejar, as condições de guarda do acervo eram 

inadequadas e muitos atos ainda eram datilografados com máquinas de 

escrever antigas. 

 

2º Tabelionato de Notas de Salvador/BA: 

 Apurou-se que o serviço de reconhecimento de firmas estava suspenso 

nos termos da Instrução Normativa CGJ 19/2012, de 15 de junho de 2012, em 

razão de “inúmeras inconsistências verificadas no acervo de firmas”. 

 

1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais de Vitória da 
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Conquista/BA19:  

 Às 06h:00 foram encontradas pessoas aguardando a abertura dos 

portões do Fórum (onde localizada a serventia), que ocorre às 09:00hs, 

visando a retirada de senha de atendimento. Pessoas entrevistadas informaram 

que aguardavam desde a noite anterior para a retirada de senha, tendo José 

Raimundo, primeiro da fila, esclarecido que chegou ao local às 19:00 horas da 

noite anterior para conseguir senha para promover o registro do nascimento de 

seu filho. Outras pessoas informaram que chegaram ao local antes das 22:00hs 

da noite anterior e Cleomar Cruz disse que “dormiu na fila” por seis vezes 

para tentar conseguir a certidão de óbito de sua filha. 

  Cleomar Cruz esclareceu, ainda, que sua filha foi sepultada em 

cemitério clandestino porque o serviço funerário somente autoriza o 

sepultamento depois da lavratura do assento de óbito por Oficial de 

Registro Civil das Pessoas Naturais e porque, diante da falta do assento 

de óbito, não queria que o corpo ficasse insepulto e em decomposição. 

 Constatou-se que havia limitação de distribuição de 40 (quarenta) 

senhas por dia, sendo 8 (oito) senhas para cada tipo de ato (registro de 

nascimento, óbito etc.), e que não havia observação de prioridade para idosos 

e portadores de deficiências. 

 A responsável pela serventia informou que sofria agressões verbais e 

físicas dos usuários do serviço e que faltavam servidores e estrutura física 

(computadores etc.). 

 

Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Inhobim, 

Comarca de Vitória da Conquista/BA: 

 Foi transferido para a o Fórum de Vitória da Conquista, não tinha 
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 Sindicância 0002206-60.2013.2.00.0000 – Evento 82. 
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quadro de servidores, e abria somente nas quintas-feiras para expedição de 

segundas vias de certidões. 

 

 Comarca de Vitória da Conquista: 

 Representantes da OAB, em reunião realizada, informaram que os 

Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais descumpriam as normas 

relativas aos reconhecimentos de paternidade, inclusive as relativas ao Projeto 

Pai Presente do Conselho Nacional de Justiça, havendo despreparo dos 

funcionários das serventias extrajudiciais conforme consignado no Relatório 

de Inspeção. 

 

1º, 2º e 3º Tabeliães de Notas de Ilhéus/BA: O atendimento ao público pelos 

três tabeliães de notas existentes na Comarca, todos instalados no Fórum, era 

feito das 13:00 às 18:00 horas. 

  Existia prévia distribuição de senhas ao público, feita pela manhã, pelos 

funcionários da portaria do Fórum (funcionários terceirizados), que 

distribuíam trinta e sete senhas para cada cartório, sendo trinta senhas de 

autenticação e reconhecimento de firmas e sete senhas de escrituras. 

  Na porta do 3º Tabelionato de Notas da Comarca de Ilhéus foi 

encontrado cartaz com os dizeres: “Este Cartório não está lavrando escrituras 

temporariamente”, embora a lavratura de escritura pública seja ato privativo 

de tabelião de notas. 

 

Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito da Sede da Comarca de 

Ilhéus e Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Castelo Novo, da 

Comarca de Ilhéus/BA: 

 A partir de janeiro de 2012 o horário de atendimento ao público foi 
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reduzido para o período das 14:00 às 18:00 horas, por falta de funcionários. 

 

Registro Civil das Pessoas Naturais dos Distritos de Coutos e de Japu, da 

Comarca de Ilhéus/BA: 

 O Oficial de Registro apresentou reclamação no sentido de que: “os 

Cartórios pelos quais responde, desde sua nomeação, permaneceram 

instalados em salas pequenas, insalubres e sem espaço para atender ao 

público. Além disso, não recebe do TJ o material necessário para o 

desenvolvimento do trabalho, sendo que recebeu impressora do TJ há menos 

de um ano, usando antes impressora de sua propriedade, e que já foi 

obrigado a comprar cartucho de tinta para impressão, apesar de formular ao 

Tribunal pedido de materiais”. 

 A serventia, assim como o RCPN do 1º Subdistrito da Sede de Ilhéus, o 

RCPN do Distrito de Castelo Novo e o 3º Tabelião de Notas de Ilhéus não 

contava com máquina copiadora ou scanner, equipamentos essenciais para a 

prestação do serviço de Notas que também abrange a extração e autenticação 

de cópias. 

 

Realização de Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de 

Delegações de Notas e de Registro do Estado da Bahia: 

Durante a Correição, em julho de 2013, apurou-se que a Procuradoria 

Geral da República ajuizou ADIN (4.851/BA) na qual se limitou a impugnar a 

constitucionalidade do art. 2º e seus §§ 1º, 4º e 5º, da Lei Estadual 12.352/12, 

que facultou aos servidores investidos na titularidade das serventias 

oficializadas a opção pela migração para o serviço de notas ou de registro em 

caráter privado. 

  O Exmo. Ministro Dias Toffoli, relator da ação (ADIN 4.851-Bahia), 
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remeteu a apreciação do pedido de liminar ao Plenário do Supremo Tribunal 

Federal, para que a decisão seja prolatada em caráter definitivo. 

  Não há decisão judicial que obste a abertura de Concurso Público para 

outorga das delegações Extrajudiciais do Estado da Bahia. 

 Era dever do Tribunal de Justiça, tanto na gestão do atual Presidente, 

como na gestão da Presidente anterior, zelar para que a prestação desses 

serviços, no regime oficializado ou privatizado, fosse realizada com rapidez, 

qualidade satisfatória e modo eficiente, como preceitua o art. 38 da Lei 

8.935/94.  

 Porém, os fatos apurados na Revisão de Inspeção e na Correição 

realizadas em julho de 2012 e abril de 2013 demonstram que o TJBA, ao 

longo do tempo, com omissão caracterizada desde a gestão da Presidência 

anterior e também na atual, deixou de aparelhar adequadamente as serventias 

extrajudiciais o que acarretou a precariedade da prestação do serviço. Ambos 

os sindicados deixaram de cumprir com seu dever de boa gestão. 

 Verifica-se, nesse sentido, no Relatório da Segunda Revisão de 

Inspeção realizada em 18 e 19 de novembro de 2010, que a prestação do 

Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Salvador era 

insatisfatória, com falta de funcionários, filas e falta de acesso à informática 

nos cartórios de Irajá, Santo Antônio, Brotas e no 1º Registro Civil das 

Pessoas Naturais, todos da Comarca de Salvador20. 

 Essa precariedade teve repercussão direta para os usuários que 

passaram a encontrar dificuldade na obtenção de serviços e, em casos 

específicos, viram negada essa prestação. 

 A título de exemplo, dentre os fatos apurados, a negativa de prestação 

de serviço ficou caracterizada: I) pela distribuição de senhas em número 
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  RELAT635, Evento 414 do processo INSP- inspeção nº 0002387-37.2008.2.00.0000, págs. 14-15. 
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limitado, o que implica o não atendimento das pessoas a quem não forem 

entregues, embora algumas ingressem em fila de espera antes da abertura das 

serventias; II) pela suspensão do plantão para registro de óbito na Comarca de 

Camaçari; III) pela recusa em atendimento, mesmo com distribuição de senha, 

para realização de casamento na Comarca de Camaçari. 

 De forma concomitante, porque não adotadas as medidas necessárias à 

efetiva realização de concurso público para a outorga de delegações de notas e 

de registro a particulares, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia manteve o 

recebimento integral dos emolumentos devidos pelo serviço extrajudicial, 

nesses incluídos a taxa de fiscalização e a parcela dos emolumentos que 

corresponderia à remuneração do tabelião ou do oficial de registro. 

 A recusa na prestação dos serviços extrajudiciais tem grave repercussão 

na esfera de seus usuários, pois, como se verificou nos casos concretos, 

impede o acesso, dentre outros: I) ao serviço de saúde pública por quem não 

tem registro de nascimento; II) ao sepultamento de cadáver por serviço 

funerário municipal sem a apresentação da certidão de óbito; III) ao 

casamento civil; IV) à obtenção de financiamento bancário para a alienação 

de imóvel porque depende da apresentação de certidão da matrícula; V) ao 

direito de propriedade sobre imóvel constituído pelo registro do título 

aquisitivo nas transmissões inter vivos. 

 Recalcitrando ante as reiteradas determinações do CNJ para que as 

serventias extrajudiciais fossem delegadas a particulares, na forma da lei, os 

sindicados chamaram para si a responsabilidade pelos efeitos deletérios da 

péssima qualidade do serviço, frequentemente até negado ao povo baiano. 

  O concurso para outorga de delegações a particulares acabou aberto 

(edital de 18 de julho de 2013), após determinação da Corregedoria Nacional 

de Justiça, sob pena de abertura de processo disciplinar, mas as inscrições 
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foram suspensas por ato do sindicado Mário Hirs, Presidente do Tribunal, em 

13 de agosto p.p. (edital 03). 

 

III - DA SINDICÂNCIA 0002204-90.2013.2.00.0000: 

 Durante a Correição de 2013 foi detectada grave omissão no 

cumprimento do disposto no artigo 13 e §§ da Lei nº. 8.429, de 02/06/1992, e 

no artigo 1º, da Lei nº. 8.730/1993, normas que determinam aos agentes 

públicos a apresentação e atualização anual de declaração de bens e valores 

que integram o seu patrimônio. Verificou-se que grande número de 

magistrados e servidores (1.462) não apresentaram a declaração ou respectiva 

autorização de acesso nos últimos cinco anos, inexistindo ação da Presidência 

do TJBA para que omissão fosse sanada e acionamento dos órgãos 

competentes para apurar eventuais infrações administrativas.  

Conforme dito pelo sindicado Mário Hirs, até 2010 o TJBA “não tinha 

o costume de exigir o cumprimento” do artigo 13 da Lei 8.429/1992. Somente 

dezenove anos após a lei tomou-se alguma atitude (Decreto Judiciário 

58/2012, publicado quinze dias antes do encerramento da gestão da 

Desembargadora Telma na Presidência do TJBA). Os prazos inicialmente 

fixados foram sucessivamente prorrogados, à margem da lei específica, por 

decretos publicados quando já havia inspeção designada. 

Os magistrados e servidores que deveriam apresentar as informações 

desde 1992 puderam adiar a entrega dos dados para 31 de janeiro de 2012 

(Decreto 58, de 13 de janeiro de 2012 – Desembargadora Telma), 23 de julho 

de 2012 (Decreto 235, de 2/4/2012, Desembargador Mário) e 15 de maio de 

2013 (Decreto n. 235, de 02 de abril de 2013, Desembargador Mário). 

Adiaram sucessivamente o inadiável, descumprindo determinações exaradas 

nas sucessivas inspeções/correições e da Lei. 
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Com isso, no mês de abril de 2013, quando foi realizada nova inspeção 

no TJBA pela Corregedoria Nacional de Justiça, constatou-se: 

 

 

MAGISTRADOS E SERVIDORES QUE NÃO ENTREGARAM 

DECLARAÇÃO DE BENS E RENDA 

ANO MAGISTRADOS SERVIDORES TOTAL 

2008 177 1533 1710 

2009 181 1645 1826 

2010 178 1670 1848 

2011 22 447 469 

2012 49 1407 1456 

 

CONCLUSÃO 

Todo esse acervo de irregularidades, revela, a mais não poder, a 

presença de veementes indícios para a instauração de Processo Administrativo 

Disciplinar em face dos Desembargadores Mário Alberto Simões Hirs e Telma 

Laura Silva Britto, nos termos do inciso I do art. 35 da Lei Complementar 

35/1979, visto que deixaram de cumprir e fazer cumprir, com independência, 

serenidade e exatidão, disposições legais e atos de ofício. 

Não houve gestão e acompanhamento do cumprimento das 

determinações do CNJ, cuja origem está na competência constitucional de 

exercer o controle administrativo-financeiro do Poder Judiciário e merecem a 

mais alta relevância por parte dos destinatários.  

Ao magistrado/administrador incumbe representação e gestão da 

instituição que capitaneia. Mutatis mutandis, chefia de Estado e de Governo. 

Priscas eras da presidência de Tribunal como momento de glamour. A 

consciência republicana, fortalecida pela existência do Conselho Nacional de 
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Justiça, faz do biênio administrativo o ápice do labor da magistratura. Se os 

juízes trabalham muito, o magistrado/administrador deve trabalhar mais e, 

sobretudo, trabalhar bem! 

Insta ter em consideração que muito se espera do 

magistrado/administrador. Ao alto valor da investidura das garantias da 

vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos é simétrica a 

expectativa de que a pessoa investida ofereça à sociedade resultados 

relevantes, acima do ordinário, para gerar superávit ético. 

Há expectativas éticas sobre a toga que levam a decidir em prol da 

sociedade. Impoluto é o adjetivo para o magistrado. A sombra de suspeita 

depõe contra a dignidade do Poder Judiciário. 

 Ante o exposto e considerando a intensidade da falta dos sindicados 

na condução das responsabilidades de implementar as políticas nacionais 

do CNJ, expressas inclusive nas determinações decorrentes das 

Inspeções/Correições, voto pela instauração de processo administrativo 

disciplinar em face dos Desembargadores MÁRIO ALBERTO SIMÕES 

HIRS e TELMA LAURA SILVA BRITTO. 

 Diante dos debates ocorridos durante a 179ª Sessão deste Conselho 

Nacional de Justiça, acolho consideração do eminente Conselheiro Gilberto 

Martins, aprovada pelo Plenário, para determinar o encaminhamento de 

cópia integral dos autos do procedimento ao Ministério Público do Estado 

da Bahia e à Procuradoria Geral da República. 

 

 É como voto. 

 

 

MINISTRO FRANCISCO FALCÃO 

CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA 


