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% 
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Consolidação e 

Expansão do Núcleo 

Extrajudicial

Consolidar e expandir a implantação do Núcleo Extrajudicial, objetivando, 

principalmente, aumentar a arrecadação junto aos cartórios extrajudiciais, impedir a 

evasão de receita;

criar procedimentos para a prestação dos serviços oferecidos pelos cartórios 

extrajudiciais; normatizar a prestação dos serviços extrajudiciais; melhorar a 

prestação dos serviços oferecidos pelos Cartórios Extrajudiciais de Salvador e 

qualificar os servidores para que possam ser realizadas auditorias contábeis, 

financeiras, trabalhistas e tributárias junto aos cartórios extrajudiciais.

Corregedoria Geral 

de Justiça
07/05/2018 13/08/2019 91,96%

Coordenação de 

Cumprimento de 

Mandados (CCM)

A Coordenação objetiva aprimorar o cumprimento dos mandados dentro dos 

prazos, aumentar o percentual de êxito no cumprimento das diligências e promover 

o maior reconhecimento e respeitabilidade dos Oficiais de Justiça.

Corregedoria Geral 

de Justiça
12/06/2018 09/03/2021 35,21%

Implantação do 

Sistema de Cálculos 

Judiciais

Implantar Sistema de Cálculos Judiciais objetivando, principalmente, diminuir a taxa 

de congestionamento na fase de Liquidação da sentença;

automatir os cálculos judiciais; conferir uma maior segurança jurídica às partes com 

a padronização dos cálculos jurídicos; diminuir o tempo de processamento na fase 

de liquidação da sentença; economizar recursos financeiros dos usuários, que 

passarão a poder apresentar cálculos sem custos de contratação de perito contábil.

Corregedoria Geral 

de Justiça
07/05/2018 08/11/2019 55,35%

Plantão Virtual 

Integrado (PVI)

Implantar  o Plantão Virtual Integrado (PVI) com a reformulação da atuação do 

Plantão de 1º grau de jurisdição do Estado da Bahia, com a centralização de seus 

serviços físicos na sede do atual plantão da capital, que passará a ter atuação 

remota em todo território baiano.

Corregedoria Geral 

de Justiça
06/06/2018 25/07/2019 74,94%

Todos Juntos contra o 

Feminicídio

Promover programa institucional evidenciando a importância da jurimetria 

processual sob a perspectiva de gênero, os fatores de risco e para fortalecer as 

instituições e uso do protocolo com vista à aplicação das Leis e Tratados 

Internacionais de combate à violência contra as mulheres.

Corregedoria Geral 

de Justiça
12/06/2018 27/08/2019 37,75%

Implantação da 

Queixa Cidadão

Aplicativo de smartphone e portal web para geração de queixa devendo o resultado 

do cadastramento originar o Jus Postulandi.

Coordenação dos 

Juizados Especiais
15/05/2018 28/03/2019 95,79%
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Implantação de 

Unidade de 

Acompanhamento de 

Gestão

Implantar Unidade de acompanhamento de Gestão com objetivo de aprimorar a 

gestão administrativa, com a institucionalização formal do Controle Interno; criar 

uma  padronização nos métodos critérios conceitos e sistemas utilizados no 

controle interno;

minimizar os índices de não conformidade em auditorias e promover a integração 

com as unidades de controle interno do Poder Judiciário e dos três poderes.

Controladoria do 

Judiciário
17/05/2018 07/10/2019 54,19%

Implantação do 

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.

Diretoria de Primeiro 

Grau
18/05/2018 10/09/2019 69,14%

Implantação do 

eSocial no TJBA
Implantar o eSocial no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia até janeiro/2021.

Secretaria de Gestão 

de Pessoas
08/05/2018 21/01/2021 27,35%

Implementação do 

Sistema de 

Segurança e Controle 

de Acesso do PJBA

Realizar a implementação do Sistema de Segurança e Controle de Acesso do 

Poder Judiciário do Estado da Bahia, com instalação de botão de pânico, 

concertinas em Fóruns do interior da Bahia, instalação de cancelas eletrônicas para 

acesso dos veículos de servidores, utilização das catracas nos Fóruns da capital, 

licitação para a compra de detectores de metal, esteiras de raio X, confecção de 

Plano de Evacuação bem como Manual de Condutas para o Controle de Acesso

Secretaria de 

Administração
15/05/2018 10/09/2019 70,74%

Modernização do 

Registro de Sessões

Instalação da solução de captura, edição, automação, transcrição e indexação de 

áudio e vídeo nas sessões de julgamento do 2º grau.
Secretaria Judiciária 22/11/2017 28/06/2019 100,00%

Implantação do 

UNIJUD Digital

Implantação do PJE como sistema judicial único, digitalizando todo acervo 

necessário, em 100% das unidades não criminais do PJBA, até 31 de janeiro de 

2020.

Secretaria Judiciária 30/07/2018 12/02/2020 69,76%
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Estruturação do 

Quadro de Pessoal

Elaborar plano de ação para estruturação do quadro de pessoal do Tribunal de 

Justiça do Estado da Bahia que contemple a equalização / aproveitamento e o 

preenchimento mínimo de pessoal.

Secretaria de 

Planejamento, 

programação e 

Orçamento

09/01/2017 06/12/2019 90,98%

Implantação da 

Gestão de Processos - 

Priorizando os 

Finalísticos

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

finalísticos

Secretaria de 

Planejamento, 

programação e 

Orçamento

27/06/2018 03/09/2020 58,94%

Transformação Digital 

com Uso de Novas 

Tecnologias

Ampliar a oferta de serviços e soluções com o uso de novas tecnologias da 

informação, com no mínimo 3 novas tecnologia até julho de 2019

Secretaria de 

Tecnologia de 

Informação e 

Modernização

05/02/2018 03/03/2020 27,19%

Gestão e Fiscalização 

da Arrecadação

Sistema para o cálculo e cobrança das custas remanescentes; sistema para a 

gestão das fiscalizações da arrecadação das taxas e emolumentos do Poder 

Judiciário da Bahia e

vinculação dos DAJEs aos processos.

Núcleo de 

Arrecadação e 

Fiscalização

07/04/2017 29/01/2020 90,25%

Populus
Projeto de aquisição e implantação do novo sistema de Gestão de Pessoas do 

TJBA.

Secretaria de Gestão 

de Pessoas
03/09/2018 26/11/2021 2,64%


