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Apresentação
O Plano de Gestão da Corregedoria Geral da Justiça do Poder 
Judiciário da Bahia elenca, de forma concisa, a composição, as 
atribuições dos Juízes assessores da CGJ, apresentando aos 
magistrados, servidores e jurisdicionados, as metas e objetivos 
estratégicos delineados nessa gestão, com foco no alcance das 
metas nacionais, traçadas pela Corregedoria Nacional de Justiça, 
e dos macrodesafios estratégicos do Poder Judiciário da Bahia.



Carta de Intenções
Desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano. 



Carta de Intenções

Caros Juízes e Servidores,  

Inicialmente, compartilho com todos a gratidão pela confiança depositada no meu trabalho ao ser 
eleito Corregedor-Geral da Justiça. Reafirmo, como fiz na sessão solene de posse, que estarei sempre 
em alinhamento com a Presidência para que, juntos, possamos transformar o Tribunal de Justiça da 
Bahia em um dos melhores desse país.

Tenho consciência que a missão é árdua, especialmente porque ainda vivemos um ciclo pandêmico 
persistente. Se, de um lado, temos uma comunidade enlutada e sob forte estresse psicológico, 
devemos, também, observar a capacidade que o Poder Judiciário demonstrou de se reinventar para 
garantir a prestação do serviço à população.

A Justiça 4.0 nasceu em meio a esses tempos difíceis e é um legado benéfico a todos os atores 
processuais, razão pela qual será um dos pilares da nossa gestão.

Outrossim, enxergo a Corregedoria como o órgão da Administração que tem o contato mais direto 
com os usuários finais do serviço. Reputo central, portanto, o seu papel de interlocução e orientação. 
Empenharei esforços para estreitar esses laços.



Carta de Intenções
Muito mais que um censor, me colocarei como parceiro dos magistrados e servidores, realizando o 
mapeamento dos problemas enfrentadas pelos setores, fornecendo instrumentos de trabalho eficazes ao 
alcance dos resultados almejados.

A valorização do primeiro grau, tão difundida nos últimos anos, é um consenso. O desafio posto é o de 
dar-lhe efetividade por meio de ações concretas.

Pretendo, de outro lado, fortalecer a ideia de que os nossos juízes e servidores necessitam aprofundar o 
conhecimento sobre gestão. A demanda atual não permite que trilhemos outro caminho. As pessoas, os 
fluxos de trabalho e o conhecimento devem ser geridos de modo a extrair o máximo de resultados com os 
recursos dispostos.

Por fim, buscarei valorizar as boas práticas. O Tribunal de Justiça da Bahia é composto de magistrados e 
servidores de excelência. Isso precisa ser reconhecido, publicizado e premiado.

Considero essencial resgatar o sentimento de pertencimento e orgulho daqueles que fazem parte dessa 
instituição.

Conto com o apoio de todos nessa caminhada.

Muito obrigado. 



Juízes Corregedores

Anderson de
Sousa Bastos

Juiz

Márcia Gottschald
Ferreira

Juíza

Indira Fábia dos
Santos Meireles

Juíza

Patrícia Didier de
Morais Pereira

Juíza



Chefes de Unidade/ Coordenadores

Yuri Bezerra
Chefe de gabinete

Txapuã Menezes
Chefe da assessoria 

jurídica

Clarissa Perazzo
Secretária das 
corregedorias



Organograma da CGJ



Cadeia de Liderança



Metas da Corregedoria Nacional de Justiça



Metas do CNJ para o Poder Judiciário

• Meta 1 – Julgar mais processos que os 

distribuídos;

• Meta 2 – Julgar processos mais antigos- pelo 

menos, 80% dos processos distribuídos até 

31/12/2018 no 1º grau, 80% dos processos 

distribuídos até 31/12/2019 no 2º grau, e 90% dos 

processos distribuídos até 31/12/2019 nos 

Juizados Especiais e Turmas Recursais;

• Meta 3 – Estimular a conciliação;

• Meta 4 – Priorizar o julgamento dos processos 

relativos aos crimes contra a Administração 

Pública, à improbidade administrativa e aos 

ilícitos eleitorais;

No 15º Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado nos dias 02 e 03 de dezembro de 2021, foram aprovadas 
as metas nacionais, que deverão ser alcançadas pelo Poder Judiciário Brasileiro em 2022. 

• Meta 5 – Reduzir a taxa de congestionamento;

• Meta 8 – Priorizar o julgamento dos processos 
relacionados ao feminicídio e à violência 
doméstica e familiar contra as mulheres;

• Meta 9 – Estimular a Inovação no Poder 
Judiciário;

• Meta 10 – Promover a Transformação Digital – 
Justiça 4.0;

• Meta 11 – Promover os Direitos da Criança e do 
Adolescente;

• Meta 12 – Impulsionar os processos de ações 
ambientais.

Julgar mais processos 

que os distribuídos; Julgar processos mais antigos- pelo 

menos 80% dos processos distribuídos 

até 31/12/2018 no 1º grau, 80% dos 

processos distribuídos até 31/12/2019 no 

2º grau, e 90% dos processos 

distribuídos até 31/12/2019 nos Juizados 

Especiais e Turmas Recursais;

Estimular 

a conciliação;
Priorizar o julgamento dos 

processos relativos aos 

crimes contra a 

administração pública, à 

improbidade administrativa 

e aos ilícitos eleitorais;

Reduzir a taxa de 

congestionamento;

Priorizar o julgamento dos processos 

relacionados ao feminicídio e à 

violência doméstica e familiar contra 

as mulheres;

Estimular a inovação no 

Poder Judiciário;

Promover a transformação 

digital – Justiça 4.0;
Promover os direitos da 

criança e do adolescente;

Impulsionar os processos de 

ações ambientais.



Metas do CNJ para as Corregedorias



Consolidar programa 
de acompanhamento 
e de aperfeiçoamento 
das unidades 
jurisdicionais com 
maior dificuldade no 
cumprimento dos
prazos dos atos 
judiciais.

AGENTE REGULADOR ONR
Assegurar a implementação do 
Sistema de Registro Eletrônico 
de Imóveis (SREI) em todas as 
unidades de serviços do 
território nacional, pelo 
Operador Nacional do Registro 
Eletrônico de Imóveis (ONR), e 
o seu funcionamento em 
plataforma única, com acesso 
universal, em conformidade 
com as diretrizes legais e 
normativas.

APRIMORAMENTO
Regulamentar e promover 
a adequação dos serviços 
notariais e de registro às 
disposições contidas na Lei 
Geral de Proteção de 
Dados (LGPD) e 
supervisioná-los nesta 
seara, inclusive, mediante 
verificação nas inspeções 
ordinárias.

RENDA MÍNIMA
Conferir efetividade ao comando emergente 
do Provimento 81/2018, da Corregedoria 
Nacional do Conselho Nacional de Justiça, 
garantindo a renda mínima para os 
registradores de pessoas naturais, com a 
finalidade de promover o equilíbrio 
econômico-financeiro das pequenas 
serventias, de modo a assegurar a 
capilaridade, em âmbito nacional, dos ofícios 

da cidadania. 

SUB-REGISTRO CIVIL
 Proceder ao incremento das unidades 
interligadas no Estado, programar e 
realizar ações visando a erradicação do 
sub-registro civil, nas localidades 
identificadas com maior concentração 
potencial do número de ocorrências, bem 
como conferir tramitação prioritária aos 
processos judiciais concernentes ao 
registro tardio.

Diretrizes do CNJ para as Corregedorias



Mapa Estratégico 
do TJBA





Macrodesafios do PJBA
• M1 - Garantia dos direitos fundamentais;

• M2 - Fortalecimento da relação institucional do Poder Judiciário com a sociedade;

• M3 - Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional;

• M4 - Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais;

• M5 - Prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais para os conflitos;

• M6 - Consolidação dos sistemas de precedentes obrigatórios;

• M7 - Promoção da sustentabilidade;

• M8 - Aperfeiçoamento da gestão da justiça criminal;

• M9 - Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária;

• M10 - Aperfeiçoamento da gestão de pessoas;

• M11 - Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e de proteção de dados; 

• M12 - Aperfeiçoamento da gestão orçamentária.



Desdobramento 
Estratégico
Corregedorias





Missão CGJ

Assegurar o acesso à 
justiça, visando
a paz social



Visão CGJ
O Poder Judiciário do Estado da Bahia 

é modelo de excelência na prestação 
jurisdicional



Princípios CGJ

• Acessibilidade

• Agilidade

• Credibilidade

• Eficiência

• Ética

• Imparcialidade

• Inovação

• Integridade

• Segurança Jurídica

• Sustentabilidade

• Transparência

• Responsabilidade



Eixos
Estratégicos
da Gestão



01

Objetivo 

Normatizar, apoiar a 
execução e 

aperfeiçoar o 
serviço.

02

Visão

Ser reconhecida 
como órgão de 

referência na 
orientação e auxílio 

aos magistrados, 
servidores e 

delegatários do 
sistema 

extrajudicial, pela 
promoção da 

excelência de sua 
atuação em favor da 

sociedade.

03

Estratégia

- Gestão orientada 
por dados;

- Padronização de 
rotinas e fluxos de 

trabalho;

- Fomento à 
capacitação 
contínua de 
magistrados, 
servidores e 
delegatários.

04

Diretriz estratégica

- Aproximação da 
administração com 

os magistrados, 
servidores e 
delegatários, 
objetivando a 

gestão participativa.

05

Equipe

- Reestruturação da 
equipe da CGJ, 

tendo como foco o 
fornecimento de 
instrumentos às 

unidades de 1º grau 
em prol da melhoria 
contínua do serviço.

06

 Inovação

- Fortalecimento do 
Escritório de Projetos 

(EDEP);

- Aprimoramento da 
ciência de dados;

- Promoção da 
cooperação 
judiciária.



Bússola
da Gestão



      Processos internos

     - Agilidade e produtividade
    na prestação jurisdicional;

- Apontar oportunidades de 
modernização da infraestrutura 
tecnológica utilizada.

   Sociedade

- Fortalecimento da relação 
institucional do Poder 
Judiciário com a sociedade.

         Aprendizado e crescimento

          - Disseminação da cultura
           de gestão de dados;

     - Implementação do banco de 
     boas práticas;

- Incentivar a capacitação continuada 
dos servidores, magistrados e delegatários.

Estratégias

01 02 03



Princípios

norteadores

da gestão

Reformular o portal das Corregedorias, 
com habilitação do sistema VLibras e 
alto contraste, separando os serviços 

por cliente.

Promover semanas 
temáticas de julgamento.

Tornar a CGJ referência na orientação e 
auxílio aos magistrados, servidores e 

delegatários do sistema extrajudicial.

Aprimorar a gestão do 
conhecimento, de pessoas e fluxos 

de trabalho.

Priorizar a função disciplinar, com o 
objetivo de, adequadamente, 

individualizar conduta incompatível 
aos deveres funcionais.

Buscar  soluções de inteligência 
artificial para automação do serviço 

cartorário.

Promover ações que 
racionalizem  os gastos públicos.

Criar informativo mensal da CGJ, 
contendo as principais ações 
adotadas para consecução dos 
objetivos do órgão.

Consolidar a virtualização do 
serviço judicial e extrajudicial, 
reduzindo o uso de insumos.

Fomentar ações que visem à 
utilização de precedentes 
obrigatórios.

Otimizar as atividade correicional, por meio da priorização de 
ações de planejamento colaborativo e intervenções orientativas, 
reservando-se as atividades fiscalizatórias para as unidades com 
indicativo de anormalidade.



PLANO DE
100 DIAS



- Elaborar, de forma participativa, o código 
de normas judicial e extrajudicial; e o 
Plano Diretor da CGJ; 
 
- Instituir o informativo mensal da CGJ; 
 
- Atualizar o ato normativo do PJE COR; 
 
- Atualizar o regimento interno das 
Corregedorias; 
 
- Centralizar os procedimentos e 
processos administrativos de competência 
das Corregedorias no PJE COR, 
implementando ações que visem 
à capacitação dos servidores e 
magistrados das unidades de  
1º grau; 
 
 

PLANO DE
100 DIAS



- Implantar o sistema de gestão de 
qualidade na CGJ, com foco no 
mapeamento de fluxos de trabalho e de 
rotinas; o sistema informatizado de 
serventias extrajudiciais; o balcão virtual 
no extrajudicial; e a gestão à vista; 
 
- Implementar melhorias 
no sistema Exaudi (BI), com foco  
na gestão da unidade judiciária; 
 
- Confeccionar o portfólio contendo 
os eixos estratégicos da gestão;

PLANO DE
100 DIAS



- Fomentar ações de capacitação do PJE 
judicial; e a cooperação judiciária entres os 
tribunais, objetivando o 
compartilhamento de boas práticas 
(Resolução 350/2020 do CNJ); 
 
- Promover encontros do corregedor com 
magistrados e servidores; 
 
- Estruturar o organograma  
e a cadeia de liderança da CGJ; 
 
- Reformular o portal  
da Corregedoria; 
 

PLANO DE
100 DIAS



- Monitorar o balcão virtual; 
 
- Reestruturar o Escritório de Projetos e 
Processos Departamentais (EDEP); 
 
- Acompanhar a execução da 2ª fase 
do projeto piloto do Inventário Estatístico 
dos Registros Imobiliários (IERI); 
 
- Promover ações que visem ampliar a 
adesão dos cartórios extrajudiciais ao 
SREI; 
 
- Padronizar os procedimentos  
dos cartórios extrajudiciais; 
 
- Implementar medidas para promover a 
higienização da base de dados do PJBA, 
especialmente, no âmbito do protocolo de 
1º grau; 

PLANO DE
100 DIAS



Obrigado!
5ª Avenida do Centro Administrativo (CAB), nº 560, 

Salvador | BA -  CEP 41745-971 | Brasil
Sala 312, Anexo I -

Recepção: 55 71 3372 5088
Fax: 55 71 3372 5095

Email: corregedoriageral@tjba.jus.br




