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JUSTIÇA EFETIVA 

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), assim como os demais segmentos institucionais da socie-
dade, vem sofrendo exponenciais mudanças em sua história mais recente, em face do empoderamento das 
minorias, das inovações tecnológicas da informação e da comunicação e de novas demandas dos seus glo-
balizados cidadãos. Um cenário que traz fortes questionamentos e enormes desafios às estruturas tradicio-
nais de gestão, o que vem obrigando o repensar e o ajustar da organização e do funcionamento dos órgãos 
públicos na oferta de seus serviços e no perfil de seu atendimento, com vistas ao desenvolvimento de uma 
governança responsável e compartilhada, o que denota e enseja a construção de uma nova gestão pública, 
inserida no contexto democrático e no contínuo exercício da cidadania, com irrestritas transparência, partici-
pação e colaboração.

A Emenda Constitucional nº 45, promulgada em 30 de dezembro de 2004, também conhecida como Refor-
ma do Judiciário, de forma responsável e observante da segurança jurídica, impõe ao TJBA a necessidade de 
se possuir uma dinâmica mais célere, eficiente, eficaz e efetiva em sua operacionalidade, vez que envolve a 
gestão das ações e os seus resultados, onde a cada mudança no ambiente interno ou no externo, novo diag-
nóstico pode vir a ser necessário e, em consequência disso, novas decisões devem ser tomadas, num ciclo 
contínuo de ajustes e melhorias.

O TJBA tem hodiernamente como desafio o enfretamento à entrada de cerca de 1,3 milhão de casos novos 
anuais, num crescimento médio de 10% a.a. desde 2014, com uma taxa de congestionamento de 66,1%, ou 
seja, 8,4 p.p. abaixo de média nacional da Justiça Estadual, em um cenário que ainda é possível atender de for-
ma plena aos jurisdicionados e operadores do direito, estando presente em 203 Comarcas (Municípios-Sede) 
do Estado da Bahia, com um total de 728 Unidades Judiciárias. Entretanto, projeções deste cenário indicam 
que para os próximos 4 (quatro) anos, mantendo-se o ritmo de crescimento de sua demanda, o TJBA poderá 
ter que arrostar 1,7 milhões de casos novos, o que corresponderia ao dobro do que ocorreu em 2014, o que 
poderá comprometer o tempo e a qualidade do atendimento à população, mesmo que sejam crescentes os 
indicadores de produtividade de magistrados e servidores.

A evolução da sua gestão estratégica se apresentará quando observada a incorporação na execução da-
quilo quanto planejado no cenário de implantação das iniciativas determinadas ao alcance de metas es-
tabelecidas para o próximo quadriênio, o qual ilustrará não apenas o contexto de avanços, mas também a 
necessidade de mudanças de rumos e, neste ínterim, o processo de amadurecimento institucional, e, ainda 
mais importante, quando aferida, a manutenção da plena satisfação daqueles que utilizam ou consomem 
seus produtos e/ou serviços.
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Projeto de Lei

Programa Justiça Efetiva

Ementa

Assegurar o acesso ao sistema de justiça, atendendo aos preceitos constitucionais pelo
aprimoramento da prestação jurisdicional e de seus serviços auxiliares, tornando-os mais
eficientes, eficazes e efetivos pelo uso massivo de tecnologia da informação e
comunicação e pelo desenvolvimento da governança corporativa aberta, responsável e
compartilhada com a sociedade.

Indicador Unidade de
Medida Ano Valor

Referência
Polaridade

un - IC-PJBA - Índice de Confiança no Poder Judiciário
do Estado da Bahia

2017 4,90Positiva

Recursos do Programa R$ 8.473.800.000

Compromisso Assegurar o acesso à justiça, à cidadania e à responsabilidade Socioambiental

Órgão Responsável Tribunal de Justiça

Meta

Ampliar o número de beneficiados pelas ações sociais, de inclusão e de cidadania no
acesso ao sistema de justiça

Órgão Responsável TJ

Valor de Alcance

1002018
Referência

Ano Valor
130,00 %

Estado 130,00 %
Território de Identidade Valor de Alcance

Meta

Expandir o número de atendimentos realizados por meios alternativos de acesso à justiça

Órgão Responsável TJ

Valor de Alcance

1002018
Referência

Ano Valor
130,00 %

Estado 130,00 %
Território de Identidade Valor de Alcance

Meta

Implantar as ações do Plano de Logística Sustentável (PLS)

Órgão Responsável TJ

Valor de Alcance

502018
Referência

Ano Valor
100,00 %

Estado 100,00 %
Território de Identidade Valor de Alcance

Iniciativa
- Realizar ações de reconhecimento de paternidade TJ
- Prover as condições de acessibilidade e inclusão exigidas legalmente TJ
- Apoiar entidade social TJ
- Apoiar o serviço de justiça TJ
- Promover ações de inclusão social TJ

Órgão Responsável
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Projeto de Lei

Programa Justiça Efetiva

- Implantar as ações do Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário TJ
- Ofertar sistemas virtuais de atendimento aos jurisdicionados e operadores do direito TJ
- Aprimorar o atendimento à Política de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar TJ
- Promover evento institucional TJ
- Assegurar os serviços de justiça itinerante TJ
- Promover o serviço de perícias gratuitas TJ

Compromisso Aprimorar a eficiência da prestação jurisdicional

Órgão Responsável Tribunal de Justiça

Meta

Aperfeiçoar a eficiência na prestação jurisdicional

Órgão Responsável TJ

Valor de Alcance

982018
Referência

Ano Valor
100,00 %

Estado 100,00 %
Território de Identidade Valor de Alcance

Iniciativa
- Desenvolver as atividades correicionais e de ficalização em unidades judiciárias TJ
- Implementar o Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJE TJ
- Implementar o Plano Diretor das Unidades Judiciárias do 1º Grau TJ

Órgão Responsável

Compromisso Desenvolver a governança corporativa

Órgão Responsável Tribunal de Justiça

Meta

Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas

Órgão Responsável TJ

Valor de Alcance

752017
Referência

Ano Valor
80,00 %

Estado 80,00 %
Território de Identidade Valor de Alcance

Meta

Aprimorar a comunicação institucional e social do Poder Judiciário

Órgão Responsável TJ

Valor de Alcance

60,00 %2018
Referência

Ano Valor
100,00 %

Estado 100,00 %
Território de Identidade Valor de Alcance
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Projeto de Lei

Programa Justiça Efetiva

Meta

Implantar a política institucional de governança do Poder Judiciário

Órgão Responsável TJ

Valor de Alcance

0,00 %2018
Referência

Ano Valor
100,00 %

Estado 100,00 %
Território de Identidade Valor de Alcance

Meta

Implementar o plano de execução e monitoramento de obras

Órgão Responsável TJ

Valor de Alcance

502018
Referência

Ano Valor
100,00 %

Irecê 6,00 %

Chapada Diamantina 4,00 %

Sisal 2,00 %

Litoral Sul 2,00 %

Baixo Sul 4,00 %

Extremo Sul 6,00 %

Sertão do São Francisco 4,00 %

Bacia do Rio Grande 4,00 %

Bacia do Paramirim 2,00 %

Sertão Produtivo 4,00 %

Piemonte do Paraguaçu 4,00 %

Piemonte da Diamantina 6,00 %

Semiárido Nordeste II 2,00 %

Litoral Norte e Agreste Baiano 2,00 %

Portal do Sertão 8,00 %

Sudoeste Baiano 4,00 %

Recôncavo 10,00 %

Médio Rio de Contas 4,00 %

Metropolitano de Salvador 20,00 %

Costa do Descobrimento 2,00 %

Território de Identidade Valor de Alcance

Meta

Implementar o Projeto Político Pedagógico (PPP) da Universidade Corporativa

Órgão Responsável TJ

Valor de Alcance

352018
Referência

Ano Valor
100,00 %
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Projeto de Lei

Programa Justiça Efetiva

Estado 100,00 %
Território de Identidade Valor de Alcance

Meta

Implementar o Plano Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicação (PDTIC)

Órgão Responsável TJ

Valor de Alcance

602018
Referência

Ano Valor
90,00 %

Estado 90,00 %
Território de Identidade Valor de Alcance

Iniciativa
- Prover a infraestrutura das unidades judiciárias TJ
- Implantar programa de gestão de competências TJ
- Realizar concurso público TJ
- Implementar o programa de modernização e aparelhamento das unidades judiciárias TJ
- Implantar a TV Justiça TJ
- Implantar o Sistema de Gestão de Pessoas - Projeto Populus TJ
- Modernizar os serviços da tecnologia da informação e comunicação TJ
- Realizar campanha de publicidade institucional TJ
- Implantar Programa de Governança Corporativa TJ
- Promover a capacitação de Magistrados e Servidores TJ
- Aperfeiçoar o serviço de segurança de Magistrados e Servidores TJ

Órgão Responsável

Compromisso Assegurar o cumprimento dos serviços de justiça prestados pelos Magistrados e
Servidores

Órgão Responsável Tribunal de Justiça

Iniciativa
- Assegurar o cumprimento dos serviços do sistema de justiça TJ

Órgão Responsável


