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ORDEM DOS Ai 'OGADOS DO BRASIL f•LP-r-T 
Seção do Estado da Bahia 

GA1?,iNETE DA PRESiDÊNCIA, 

Salvador-Ba, 17 de Julho de 2018. 

GP/OF/0453/2018 

Senhor Corregedor, 

Cumprimentando Vossa Excelência, cordialmente, considerando as recorrentes 

queixas trazidas ao conhecimento desta Seccional pelos(as) advogados(as) que militam 

perante a Justiça Comum da Comarca da Capital, os quais noticiam a precária qualidade dos 

serviços jurisdicionais prestados à população e aos advogados(as) nos chamados "Cartórios 

Integrados", foi realizada no dia 11 de junho do corrente ano, na sede desta Seccional, 

audiência pública que tratou do funcionamento dos referidos cartórios, com a presença de 

representantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Advogados(as) e a Defensoria 

Pública do Estado da Bahia. 

Durante o debate, cuja ata segue anexa, foram pontuados como problemas 

crônicos enfrentados pela classe: (i) atendimento insatisfatório realizado, exclusivamente, por 

menores aprendizes que não receberam treinamento adequado das práticas cartorárias e 

nem possuem conhecimento técnico para solucionar problemas simples; (ii) insuficiência de 

servidores nos cartórios de 10  Grau; (iii)_ ausência de contato direto com servidores e _ 
magistrados, especialmente quando da realização de pedidos de urgência; (iv) necessidade 

de deslocamento aos cartórios para impulsionar atos ordinatórios, incluindo nestes a juntada 

de petições protocolizadas eletronicamente; (v) necessidade de maior capacitação dos 

atendentes e dos servidores; (vi) ausência de visibilidade da área interna dos cartórios e 

proibição de ingresso dos advogados (portas de acesso trancadas); (vii) ausência de 

divulgação da ordem cronológica dos processos, impedindo transparência no gerenciamento 

de processos; (viii) ausência de divulgação da forma de distribuição das atividades 

cartorárias entre os servidores e dos instrumentos de controle/supervisão dessas atividades; 

(ix) inexistência de canal direto de comunicação entre os advogados e os servidores e/ou 'k 
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magistrados, impedindo o reporte dos problemas enfrentados no atendimento cartorário e/ou 

na tramitação de processos. 

Ao final da audiência, foram colhidas as sugestões abaixo indicadas, visando a 

melhoria da prestação jurisdicional e melhor atendimento aos advogados(as): 

substituição dos menores aprendizes por estagiários de direito, como forma de 
garantir uma melhoria imediata do atendimento aos advogados e as partes; 

intensificação dos treinamentos aos estagiários/menores aprendizes 
responsáveis pelo atendimento aos advogados; 
treinamento dos servidores dos cartórios sobre as atividades por eles 

desempenhadas; 
possibilidade de ingresso dos advogados no interior das instalações do 
cartório, com autorização prévia, possibilitando acesso direito aos 

servidores; 
divulgação dos meios de contato com os juizes corregedores e 
especificação das funções por eles desempenhadas; 
maior transparência quanto a divisão de atribuições entre os servidores dos 
cartórios e quanto aos controles das atividades executadas; 
divulgação da ordem cronológica dos processos - necessidade de 
publicização das etapas e interfaces do sistema interno dos cartórios para 
melhor prestação/compreensão das informações acerca dos procedimentos 
cartorários nos processos virtuais (posição real do processo na fila para 

movimentações); 
conclusão automática de petições, sem a necessidade de requerimento 

pelo(a) advogado(a); 
maior eficiência na prática dos atos processuais ordinatórios. 

Cumpre registrar que a ata da referida audiência, assim como o anexo relatório 

elaborado pela Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB/BA, demonstram todo o "caos" 

instalado no 1° Grau do Judiciário Baiano. 

Não obstante o quadro acima exposto, o Tribunal de Justiça do Estado da 

Bahia inaugurou em 09 de julho do corrente o l° Cartório integrado de Sucessões, o qual, 

apenas na sua primeira semana de funcionamento, traduziu toda a precariedade e debilidade 

do serviço jurisdicional atualmente dispensado à população e à advocacia, conforme se 

depreende das fotos e relato anexo. 
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Formalizadas tais considerações, requeremos a Vossa Excelência a adoção 

das providências cabíveis, no intuito de solucionar as questões acima expostas. 

Colhemos a oportunidade para renovar os protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

Utãiaii,NiQleiró 4  
Presidente da OAB/BA 

Excelentíssimo Senhor Doutor 
João Otávio de Noronha 
DD. Corregedor Nacional de Justiça — Conselho Nacional de Justiça. 

Brasília/DF. 
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