
GOVERNANÇA JUDICIÁRIA 

PROJETO DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

Implantação do eSocial 

Implantar sistema por meio do qual os empregadores passarão a comunicar ao 
Governo Federal, de forma unificada, informações previdenciárias e trabalhistas 
relativas aos empregados. Para a Administração Pública, o envio dos dados por 
meio do e-Social será obrigatório a partir de janeiro/2019 

Segesp 

Sistema de Gestão da Qualidade no 
Plantão  

Judiciário do 2º Grau 

Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade no Plantão Judiciário do 2º Grau, 
obtendo a certificação com base na norma NBR ISO 9001:2015. 1ª Vice Presidência 

Institucionalização da Instrutoria 
Interna 

Iniciativa para viabilizar as ações de educação corporativa premiando a 
disseminação do conhecimento, muitos dos quais produzidos na própria 
instituição, nos processos de aprendizagem, pelos magistrados e servidores.  

AEP II 
(Unicorp) 

Consolidação e Expansão  
do Núcleo Extrajudicial 

Consolidar no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia  PJBA, núcleo 
responsável pela orientação, normatização, ampla fiscalização (contábil, financeira, 
trabalhista e tributária) e apuração de possíveis inconformidades relativos aos 
Cartórios Extrajudiciais. 

CGJ 

Implantação de Unidade de 
Acompanhamento de Gestão 

Implantar a Unidade de Acompanhamento de Gestão para atuar nas atividades de 
controle preventivo-orientador a partir do acompanhamento dos atos de gestão 
com ações que visem certificar a conformidade dos atos com as normas vigentes, 
boas práticas de Governança e princípios que regem a Administração Pública. 

CTJud 

Modernização do Sistema  
de Arrecadação 

Implementação de nova funcionalidade nos sistemas judiciais que permita a 
vinculação dos DAJEs aos processos judiciais. NAF 

Programa de Construção e 
Modernização das Instalações Físicas do 

PJBA 
 

- Construção do prédio anexo II 

Realizar construção/ reforma da unidade em conformidade com as disposições do 
Projeto Básico, buscando, através da melhoria na infraestrutura, proporcionar 
melhores condições de atendimento a toda sociedade que utiliza os serviços da 
Justiça. 

Sead 

Implantação do Sistema de Segurança e 
Controle de Acesso 

 

Implantação de sistemática para garantir a segurança e controlar o acesso do 
público interno e externo às dependências físicas dos principais Fóruns do PJBA. 
 

Sead 

Sistema de Gestão 
 de Compliance 

Implantar o Sistema de Gestão de Compliance - SGC na administração e na gestão 
do TJBA até junho de 2020. Seplan 

Programa de Governança Colaborativa 
em Execuções Fiscais 

 

. Implementar medidas de gestão e controle dos estoques processuais, voltadas 
para a redução da taxa de congestionamento dos processos relativos às ações de 
execução fiscal, a desjudicialização, a entrega da prestação jurisdicional em 
matéria fiscal e a melhoria da eficiência da Fazenda Pública do Estado da Bahia. 

Sejud  
(DPG) 

Implantação da Gestão de Processos, 
priorizando os finalísticos 

Elaborar, implantar e gerir Portfólio contendo 07 Processos, priorizando os 
finalísticos Seplan 

Populus  Aaquisição e implantação do novo sistema de Gestão de Pessoas do TJBA. Segesp 


