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A Diretoria Geral da Presidência foi criada através da Resolução nº 05 de 27.03.2013 
(Publicada no DJE de 16/4/13), tratativa do “Regimento dos Órgãos Auxiliares e 
de Apoio Técnico Administrativo da Justiça, para promover a articulação entre as 

unidades que compõem os demais Órgãos de Apoio Técnico Administrativo, observando 
as diretrizes estabelecidas pela Gestão (art. 45, da Resolução supracitada). 

Acrescenta-se, consoante o art. 46 da Resolução que ao Órgão compete: 

• I – Coordenar a interlocução entre a Presidência e as Secretarias no que se refere à 
execução das ações estratégicas e técnico administrativas; 

• II – Elaborar a programação orçamentária e executar o orçamento anual da Diretoria; 
• III – Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos pertinentes à sua área de atuação; 
• IV – Consolidar o Relatório Anual de Atividades do Tribunal de Justiça, a partir das 

informações prestadas pelas demais Unidades Administrativas; e Executar outras 
ações e atividades concernentes à sua natureza ou determinadas pela Presidência.

Ressalvo ainda que a Resolução nº 05, no parágrafo único, do art. 46, vinculou à Pre-
sidência do Tribunal de Justiça, sob a coordenação administrativa da Diretoria Geral os 
seguintes Órgãos: Assessoria de Comunicação e o Cerimonial da Presidência.

Na forma do Art. 47, a coordenação das atividades da Diretoria Geral é exercida, hierarqui-
camente, pelo Diretor Geral, Diretor Adjunto e Assessores. 

Assim, criada há pouco mais de 7 (sete) meses, a Diretoria Geral ainda está sendo implan-
tada, razão pela qual apenas o Cargo de Diretor Geral foi preenchido, iniciando o processo 
de promover a articulação entre as unidades que compõem os demais Órgãos de Apoio 
Técnico Administrativo, observando as diretrizes estabelecidas pela Gestão.

Cabe ressaltar que o Núcleo de Estagiários da Presidência (Decreto Judiciário nº 86, de 31 
de janeiro de 2013) restou vinculado à Diretoria Geral da Presidência.

Destarte, nos termos da Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e, do Decreto 
Judiciário nº 09, de 07 de janeiro de 2011, este subescritor administrou o Programa de 
Estágio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, contratando no período de fevereiro 
de 2012 até 13 de dezembro de 2013, 1.511 (um mil quinhentos e onze) estagiários e 
aditivando outros 3.711 (três mil setecentos e onze) contratos. 

De sorte que, após a implantação parcial da Diretoria Geral da Presidência, no período de 
01/04/2013 até o dia 13/12/2013, data em que foi solicitada a remessa do Relatório à AS-
COM, o Núcleo de Estagiários da Presidência contratou 876 (oitocentos e setenta e seis) 
estagiários, aditivou 637 (seiscentos e trinta e sete) termos de compromissos e cancelou/



15

Diretoria Geral da Presidência  |  DGP

desligou 977 (novecentos e setenta e sete) termos de compromissos de estágio, com a 
prévia checagem de documentos exigidos legalmente (Decreto no 007, de 11 de Janeiro 
de 2011), devendo ser destacado que o Diretor Geral da Presidência acumula o cargo de 
Coordenador do Núcleo de Estagiários da Presidência e que ambos os setores não tive-
ram seus quadros preenchidos.

Outrossim, no período acima citado foram preenchidas 1.800 (um mil e oitocentas) vagas 
disponibilizadas para a contratação de estagiários de nível superior nas áreas de Direito, 
Administração, Comunicação, Tecnologia da Informação, Psicologia, Arquitetura, Enge-
nharia, Economia, Ciências Contábeis, Secretariado, Fisioterapia, Nutrição, Enfermagem, 
Biblioteconomia e Serviço Social, distribuídas para as Comarcas de Abaré, Alagoinhas, 
Alcobaça, Amargosa, Amélia Rodrigues, Anagé, Andaraí, Angical, Antas, Aporá, Araci, Au-
relino Leal, Barra, Barra da Estiva, Barra do Choça, Barra do Mendes, Barreiras, Belmonte, 
Belo Campo, Buerarema, Caetité, Camacã, Camaçari, Camamu, Campo Formoso, Cana-
vieiras, Candeias, Caravelas, Casa Nova, Catu, Coaraci, Conceição do Coité, Conceição 
do Jacuípe, Curaçá, Dias Dávila, Esplanada, Eunápolis, Feira de Santana, Gandu, Ga-
vião, Guanambi, Guaratinga, Ibicaraí, Ibicuí, Ibirapitanga, Ibirapuã, Igaporã, Iguaí, Ilhéus, 
Inhambupe, Ipiaú, Ipirá, Itabela, Itaberaba, Itabuna, Itacaré, Itajuípe, Itamaraju, Itambé, 
Itanhém, Itaparica, Itapetinga, Itapicuru, Itapitanga, Itororó, Ituberá, Jacobina, Jaguarari, 
Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luiz Eduardo Magalhães, Maragojipe, Medeiros Neto, 
Monte Castelo, Morro do Chapéu, Mucuri, Mutuípe, Nazaré, Nova Canaã, Nova Viçosa, 
Palmas de Monte Alto, Paripiranga, Paulo Afonso, Pindaí, Poções, Porto Seguro, Prado, 
Riachão do Jacuípe, Ribeira do Pombal, Rui Barbosa, Salvador, Santa Cruz de Cabrália, 
Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Santo Estevão, São Desidério, São Gonçalo dos 
Campos, Saúde, Senhor do Bonfim, Serra Preta, Serrinha, Simões Filho, Tanque Novo, 
Teixeira de Freitas, Tucano, Ubaitaba, Ubaíra, Una, Urandi, Uruçuca, Valença, Vitória da 
Conquista, Wenceslau Guimarães, bem como as 200 (duzentas) vagas para a contração 
de estagiários de Nível Médio disponibilizadas para os diversos setores da sede do Tribu-
nal de Justiça.

Merece citação que a Diretoria Geral da Presidência – modernizou juntamente com a 
Super Estágios e a Coordenação de Provimento e Desenvolvimento – CPROV o Pai-
nel da Coordenação de Estágios, de sorte, que é possível ao Coordenador do Núcleo 
de Estágios Gerenciar os demais usuários do painel e obter, em tempo real, quaisquer 
informações sobre os estagiários contratados; estagiários desligados; estagiários com 
documentação pendente; supervisores; apólices de seguro; contratar estagiário; aditivar 
estagiário; desligar estagiário; informar recesso; acompanhar recesso; enviar correspon-
dência; redefinir senha; publicar mensagem aos supervisores; informar frequência; ter 
acesso a documentação entregue pelos estagiários; relatórios de atividades de estágio; 
tempo de estágio na empresa; previsão de formatura; recesso de estagiários desligados 
e supervisores.





PROGRAMA DE ESTÁGIO DO TJBA: 
no biênio 2012/2013, a Diretoria Geral
 contratou 1.511 novos colaboradores
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Tais modificações permitem também que se obtenha qualquer informação a respeito da 
folha de pagamento dos estagiários; do saldo do pagamento e possibilitando consultar o 
pagamento dos mesmos.

Além do acesso aos Relatórios Gerenciais: Relatório de Quantitativo de Estagiários por 
Mês; Relatório do Total de Estagiários; Relatório de Quantidade de Estagiários por Polo; 
Relatório de Quantidade de Estagiários por Setor; Relatório de Estagiários por Curso – Nível 
Superior; Relatório de Estagiários por Curso – Nível Médio e Técnico; Relatório de Dispo-
nibilidade de Vagas no mês corrente; Relatório de Estagiários Contratados, Desligados e 
Aditivados por Mês; Relatório de Informativo da Frequência dos Supervisores; Relatório 
de Atividade dos Usuários por Mês, bem como um Relatório Modulável, o qual possibilita 
selecionar as informações que deseja visualizar no relatório, tais como: CPF, Data de Nas-
cimento, Instituição de Ensino, Curso, Ano/Período, Data de Formatura, Endereço, Cidade, 
Estado, Nível escolar, Setor do estágio, Polo do estágio, E-mail do estagiário, Supervisor 
e telefone.

Foi também criado, por sugestão do subescritor deste relatório, o Painel do Supervisor, 
permitindo ao Supervisor do Estágio o acesso aos estagiários sob a sua supervisão, a 
solicitar, on line, o Termo Aditivo, Controlar os Relatórios, Encerrar a Supervisão, Informar o 
Recesso do Estagiário, Acompanhar o Período do Recesso e Informar a Frequência.

Acrescenta-se, por oportuno, que também nesta Diretoria Geral da Presidência foram 
apreciadas, a partir do mês de junho de 2013, todas as Portarias designando servidores 
para substituir nos cartórios extrajudiciais, razão pela qual coube ao Diretor Geral a análise 
minuciosa de 437 (quatrocentos e trinta e sete) processos administrativos, contendo 462 
(quatrocentos e sessenta e dois) Portarias Extrajudiciais, elaborando um quadro constando 
o número do processo, o número da portaria, os dados do servidor (nome, cadastro e fun-
ção), a unidade para a qual estava sendo designado, bem como a função a ser desempe-
nhada, o motivo da designação (férias, licença, vacância...) e a decisão a ser referendada 
ou não referendar pelo Conselho da Magistratura.

Todos os relatórios foram impressos e distribuídos aos senhores Desembargadores inte-
grantes do Conselho da Magistratura, bem como a senhora secretária do Conselho da 
Magistratura.

A Diretoria Geral Geral da Presidência, também se empenhou em apreciar 273 (duzentos 
e setenta e três) processos referentes a pagamento por substituições de servidores que 
foram designados, através de portarias, para exercerem, cargos em substituição. Valendo 
frisar que na análise destes processos a Diretoria Geral da Presidência contou com a va-
liosa colaboração e empenho da servidora Luciana Lemos de Oliveira Figuerêdo, cadastro  
nº 806.988-0, cedida pela AEP I. 
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Relevante é dizer que a Diretoria Geral da Presidência, foi a responsável por todos os 
pedidos de informações referentes a processos interpostos junto ao Superior Tribunal de 
Justiça – STJ e ao Supremo Tribunal Federal – STF. 

Razão pela qual após o recebimento do telegrama/ofício solicitando as informações, vi-
sando adiantar o processo informativo, localizavam-se as peças processuais referentes ao 
pedido de informação, imprimindo-as e encaminhando-as, à autoridade apontada coatora. 
Após a resposta do relator, esta Diretoria encaminhava as informações à respectiva Corte. 
Ressalvando a importante coparticipação da servidora Luciana Scarmagnam Duwel Mel-
chiori, lotada no Gabinete do Desembargador Mario Alberto Simões Hirs.

Por derradeiro, apresentadas estas considerações, disponibilizamos documentação com-
probatória do quanto foi narrado, acrescentando que tudo foi buscado realizar, não medin-
do esforço.

Por último, não poderia deixar de noticiar que tudo foi possível graças a incondicional 
confiança e apoio que o digno Presidente, Desembargador Mario Alberto Simões Hirs  
depositou neste servidor, a quem agradecemos e devotamos estima e grande admiração.



Secretário: 
Igor Caires Machado  



SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO

Secretário: 
Igor Caires Machado  
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N o âmbito do ciclo de planejamento iniciado com o Plano Estratégico 2010/2015 do 
Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), o presente relatório busca traduzir, de forma 
objetiva e suficiente, o resultado das ações empreendidas pela Secretaria de Admi-

nistração do Estado da Bahia (SEAD). O Negócio da SEAD é “INFRAESTRUTURA FÍSICA E 
DE PESSOAL”, cuja missão é prover, através da coordenação das atividades executadas 
por suas diversas diretorias: recursos humanos, engenharia e arquitetura, suprimento e 
patrimônio, serviços gerais, além da arrecadação de receitas e assistência à saúde. 

A Secretaria de Administração foi responsável pela gestão de uma série de reestrutura-
ções nos departamentos do TJBA, bem como nos Fóruns (Capital e Interior), buscando 
sempre o bom atendimento às solicitações dos desembargadores, magistrados, servido-
res e demais usuários dos serviços prestados pelo Tribunal. 

PROCESSOS E DESPACHOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS NO GABINETE DA SEAD

Em 2012

• Processos recebidos no setor   5844
• Processos no setor        33
• Procesos em trâmite e ainda não recebidos     ---
• Processos abertos diretamente para o setor   400
• Processos remanescentes    6568
• Processos expedidos    5882
• Processos arquivados            ---

Em 2013

• Processos recebidos no setor   5558
• Processos no setor      103
• Processos em trâmite e ainda não recebidos     18
• Processos abertos diretamente para o setor   478
• Processos remanescentes   2528
• Processos expedidos    5553
• Processos arquivados         ---

Destaques:

• 99% de processos expedidos em relação aos processos recebidos no setor!
• 70% de redução nos processos administrativos remanescentes!
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NÚCLEO DE PENALIDADES

Benefícios: 

• Garantia da boa prestação de serviços a partir do acompanhamento dos processos 
de penalidades junto a fornecedores e licitantes;

• 32 processos sancionados nos dois últimos anos.

Principal ação realizada:

• Contratação de consultoria especializada, com objetivo de criar normatização dos 
procedimentos para instauração, instrução e conclusão dos processos de penalida-
des promovidos contra os licitantes, que cometam atos ilícitos contra a Administração.

CONTROLE DE ACESSO 

Benefícios: 

• Melhor segurança para magistrados, servidores, patrimônio e ao público em geral 
que frequenta as instalações do Poder Judiciário Baiano.

Principais ações realizadas:

• 1220 câmeras HD instaladas;
• 1143 sensores monitorando salas e ambientes com sistema remoto de eventos;
• 47 centrais de alarmes emitindo SMS e gerenciando entradas e saídas;
• 140 magistrados cobertos por botão de pânico;
• 96 MB de links dedicados ao tráfego de dados e informações entre as comarcas.

PROGRAMA MAIS 

Utilizando como referência o conceito de Sustentabilidade a fim de criar uma sociedade 
que mantém as características necessárias para um sistema social justo, ambientalmente 
equilibrado e economicamente próspero, o Tribunal de Justiça da Bahia oficializou em 20 
de março de 2013 o Programa MAIS. 

O projeto inicial do Programa é o Gerenciamento Matricial de Despesas (GMD), que bus-
ca auxiliar o TJBA, propondo desenvolver e aprimorar diversas ações para trazer uma 
mudança cultural em benefício da própria instituição e seus servidores.
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Benefícios: 

• Economia de R$ 3,42 milhões, até o mês de outubro, resultado 24% acima da meta 
negociada para o período;

• Melhoria quantitativa e qualitativa das despesas (otimização dos recursos);
• Atendimento a meta 6 do CNJ – racionalização no consumo de serviços básicos e a 

criação de procedimentos que reduzam o consumo de insumos e serviços por causa 
de dois aspectos: o ambiental e o financeiro.

Principais ações já realizadas pelo PROGRAMA MAIS

Prestação de Serviço

• Negociados com fornecedores novos valores contratuais;
• Novo padrão para distribuição de água em copos.

Material de Consumo e Permanente

• Definição de política de cota de item por Unidade;
• Desenvolvimento e distribuição de cartilhas e cartazes com boas práticas;
• Divulgação de orientações de uso do papel (frente e verso);
• Nova política de aquisição de Papel A4.

Utilidades

• Criação do manual de manutenção (corretiva e preventiva) hidráulica e elétrica dos prédios;
• Realização de campanhas promovendo o uso racional dos recursos com foco na 

preservação e conservação ambiental;
• Mudança no horário de funcionamento do Sistema de Climatização.

julho agosto setembro outubro

Meta

Economia acima
da Meta

Economia do Plano de Ação

R$ 3,425 
milhões

(acumulado)
=
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CARTILHAS DE BOAS PRÁTICAS: 
uma das ações do Programa MAIS  
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IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA PESSOAL E PATRIMONIAL DO TJBA

Benefícios:
 

• Melhoria na segurança para magistrados, servidores e patrimônio;
• Atendimento às Resoluções do CNJ nº. 104 de 06 de Abril de 2010 que dispõe so-

bre medidas administrativas para a segurança e Resolução nº. 176, de 10 de Junho 
de 2013 do Conselho Nacional de Justiça.

Principais ações:

• Elaboração da Minuta de Resolução da Política de Segurança do TJBA, em parceria 
com a SETIM e Assistência Militar da Presidência;

• Criação do Plano procedimental para ações de Proteção e Assistência a Juízes em 
Situação de Risco, em parceria com a Assistência Militar da Presidência;

• Em elaboração o Plano Diretor de Segurança do TJBA.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO SEAD

Realizada em 2013, a Pesquisa de Ambiência da SEAD, visando subsidiar o planejamento 
de capacitação de recursos humanos e em conseguinte “motivar e comprometer os ser-
vidores com a execução da estratégia, tendo como resultado 95% da Equipe Satisfeita 
com o Trabalho!

DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA – DEA

• Quase 39 milhões investidos em 2013 em Engenharia. Maior investimento dos últi-
mos anos! 

• 41 reformas e construções em 33 diferentes comarcas em 2012 e mais de 61 re-
formas e obras em mais de 44 comarcas em 2013.

• 2013 – Maior quantidade de intervenções dos últimos anos!
• Criação do Sistema de Priorização de Obras, permitindo melhor controle a atendi-

mento às Comarcas do Interior.
• Elaboração do Projeto Básico Padrão para Licitação de Obras, permitindo melhor 

agilidade no processo licitatório e melhoria no acompanhamento dos projetos.
• Contratação de empresa para apoio a fiscalização dos empreendimentos de maior 

porte, com melhor acompanhamento dos projetos, garantindo maior agilidade. 
• Realização de projetos de diversas modalidades e mais de 57 comarcas atendidas 

com projetos e intervenções elétricas.
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• Criação do Grupo de Trabalho de Manutenção Predial o que permitirá melhor manu-
tenção do patrimônio e segurança nas instalações.

• Mapeamento da Sinalização Vertical e Horizontal e criação do Manual de Sinalização 
para o Poder Judiciário Baiano.

Projetos de Engenharia mais relevantes

Revitalização do Fórum Ruy Barbosa

Descrição do Projeto: Pavimento Térreo – reformas para instalar o Protocolo Administrativo, 
SICAPI, Posto Médico, Assistência Militar e Controle de Acesso; 1º pavimento – adaptação 
de sanitários e reforma do espaço para distribuição e controle de acesso; 2º e 3º pavimen-
tos – adaptação e reforma para instalação de Varas Cíveis; 4º pavimento – adaptação e 
reforma para realocação e concentração das Varas de Fazenda Pública; Pintura da facha-
da, restauração de janelas e esquadrias.

Ano Inauguração/Previsão: 2012/2013

Benefícios: Manutenção do patrimônio e melhor organização dos setores. 

Reestruturação da Sede do TJBA

Descrição do Projeto: A sede do Tribunal de Justiça vem sofrendo uma série de inter-
venções para a sua modernização e manutenção, a principal realizada nesta gestão é a 
reforma da fachada. Ainda pouco utilizada no Brasil, mas com eficácia comprovada na 
Europa e EUA há mais de trinta anos, o sistema de fachada ventilada foi implantado. 

O sistema consiste na aplicação de placa de um compósito cerâmico extrudado afas-
tado 15 cm da alvenaria, criando assim um colchão de ar que diminui a condução da 
carga térmica para o interior do edifício. Além do ganho na eficiência energética com a 
menor necessidade de climatização, a rapidez na execução quando comparado com 
técnicas tradicionais também orientou a escolha deste sistema. No total foram reforma-
dos 10.062,37m2 de superfície de fachada. Iniciada com a recuperação das coberturas 
metálicas, as outras intervenções da série no edifício sede são a criação de uma área de 
convívio para os desembargadores, a reforma dos sanitários, recuperação das casas de 
máquinas dos elevadores entre outras.

Ano Inauguração/Previsão: 2012/2013

Benefícios: Mais conforto e segurança aos servidores e magistrados. 





FÓRUM RUY BARBOSA: 
obras de revitalização 

promoveram a melhora 
de todas as áreas 

da edificação 



SISTEMA DE FACHADA VENTILADA: 
modernidade amplamente utilizada 
na Europa e nos EUA 
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Inauguração do Salão de Casamento em 2013

Descrição do Projeto: Adaptação de área interna no Edfício Carlos Souto para implantar o 
Salão de Casamento com climatização do ambiente, amplo auditório, novos sanitários e 
acesso a portadores de necessidades especiais.

Ano Inauguração/Previsão: 2013

Benefícios: Liberar o espaço do Salão Nobre no Fórum Ruy Barbosa, onde os casamentos 
estavam sendo realizados provisoriamente, possibilitando melhor acesso dos usuários, 
espaço amplo e climatizado para realização dos casamentos, com maior segurança e 
melhoria do atendimento. 

Novos fóruns de Itabuna e Vitória da Conquista

Descrição do Projeto: Construção do Fórum de Itabuna, em uma área com 11 mil m2, onde 
funcionarão as unidades judiciais da comarca, e do Fórum de Vitória da Conquista, em uma 
área de 8 mil m2. 

Ano Inauguração/Previsão: 2013/2014

Benefícios: Mais conforto e segurança aos servidores e magistrados possibilitando um 
melhor atendimento ao público.

Nova Central de Juizados

Descrição do Projeto: Adaptação e reforma do imóvel de 10.500 m2 situado na Avenida 
Paralela para instalação da Central de Juizados, complexo que vai reunir todas as uni-
dades dos juizados especiais cíveis, criminais e de defesa do consumidor da Comarca 
da Capital, além da Central de Queixas e das Turmas Recursais. O Ministério Público e a 
Defensoria Pública do Estado da Bahia terão salas próprias na central, que contará ainda 
com um inovador Centro de Conciliação, onde as partes poderão solucionar seus conflitos 
amigavelmente em audiência através do acordo, de maneira rápida e eficaz. 

Ano Inauguração/Previsão: 2013/2014

Benefícios: Concentração dos imóveis das Centrais, melhorando e padronizando suas 
infraestruturas. Por consequência, o objetivo é alcançar uma melhoria na prestação de 
serviços, facilitando também a gestão administrativa.
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SALÃO DE CASAMENTOS: 
novo local no Fórum das Famílias
visa melhorar o acesso e dar mais 
conforto aos nubentes e seus familiares  



NOVO FÓRUM DE VITÓRIA DA CONQUISTA: 
mais conforto para magistrados, servidores e cidadãos 

PROJETO DO FÓRUM DE ITABUNA: 
todas as unidades judiciais em um só lugar





PROJEÇÃO DA NOVA CENTRAL DE JUIZADOS: 
localização estratégica, na Avenida Paralela, para 
otimizar a administração e a prestação jurisdicional 
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Relação de Comarcas do Interior com Intervenções de Engenharia

Em 2012

• Cansanção
• Esplanada
• Euclides da Cunha
• Paulo Afonso
• Ribeira do Pombal
• Andaraí
• Barra
• Morro do Chapeu
• São Gabriel
• Caetité
• Coribe
• Igaporã
• Riacho de Santana
• Coração de Maria
• Itaparica
• Jequié
• Jitauna
• Maragojipe
• São Sebastião do Passé
• Simões Filho
• Ubatã
• Belo Campo
• Camacã

2012

Capital

Interior

Reformas e Construções realizadas

2013

Total

7

34
41

14

47

61
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• Coaraci
• Encruzilhada
• Iguai
• Ilheus
• Itabuna
• Itajuipe
• Itapetinga
• Planalto
• Prado

Em 2013

• Acajutiba
• Alagoinhas
• Conde
• Entre Rios
• Irará
• Itapicurú
• Queimadas
• Remanso
• Riachão do Jacuípe
• Santa Luz
• Serrinha
• Uauá
• Chorrochó
• Santa Bárbara
• Senhor do Bonfim
• Ipirá
• Itaberaba
• Guanambi
• Rio de Contas 
• Santa Maria da Vitória
• São Desidério
• Serra Dourada
• Camaçari
• Conceição do Almeida
• Dias Dávila
• Feira de Santana
• Jaguaquara
• São Francisco do Conde
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• São Gonçalo dos Campos
• Taperoá
• Brumado
• Eunapolis
• Guaratinga
• Ilheus
• Itabuna
• Itapebi
• Porto Seguro
• Santa Luzia
• Teixeira de Freitas
• Uruçuca
• Vitória da Conquista
• Valença
• Muritiba

DIRETORIA FINANCEIRA – DFA

Benefícios:

• Crescimento na Arrecadação; 
• Controle com mais eficácia na emissão dos atos expedidos pelos cartórios e melho-

ria do acompanhamento da arrecadação;
• Crescimento real da receita em 2013 = 77,44%;
• O crescimento real da receita do judiciário baiano no período foi o maior entre todos 

os poderes do Estado da Bahia.

Principais ações realizadas:

• Avanço nos valores cobrados pelos serviços prestados através da revisão da Tabela 
de Custas;

Ranking do TJBA 
– Valores cobrados
pelos serviços

2012 2013

220

120
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• Entrada de arrecadação pelo Bradesco para os cartórios extrajudiciais a partir de ou-
tubro de 2013;

• Implantação do Selo Digital e do Sistema de Arrecadação e Fiscalização;
• Redução dos Valores cobrados pelos Boletos de Arrecadação e investimento em 

Sistemas para agilizar o atendimento.

TJ – Comportamento da receita*

            800.768.805,32
            299.239.011,06
                3.798.582,25
         1.103.806.398,63

         1.189.187.434,54
            322.951.375,77
                       4.317.990,83
         1.516.456.801,14

FAJ – Comportamento da receita própria X Alienação de bens* 

              91.286.308,31
                   678.227,91
              91.964.536,22

              39.289.034,78
                   453.106,03
              39.742.140,81

FAJ + TJ – Comportamento da receita das custas X Repasse X Total* 

              91.964.536,22
         1.103.806.398,63
         1.195.092.706,94

              39.742.140,81
         1.516.456.801,14
         1.476.366.785,35

Secretaria de Administração  |  SEAD

2
0
1
2

2
0
1
3

Receita do TJ

Própria

Custas

Repasse Tesouro

Receita do TJ

Própria

Custas

Repasse Tesouro

FAJ + Receita do TJ

2
0
1
2

Receita do TJ

FAJ – sem repasse de arrecadação 

FAJ + Receita do TJ

2
0
1
3

FAJ – sem repasse de arrecadação 

Receita do TJ

FAJ – sem repasse de arrecadação

2
0
1
2

Alienação de Bens

Própria 

FAJ – sem repasse de arrecadação

2
0
1
3

Própria 

Alienação de Bens

* Dados até novembro de 2013
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2012 2013 (até setembro)

Concorrência
Pública

Tomada
de Preço

Registro 
de Preço

Pregão
Eletrônico

NÚCLEO DE LICITAÇÕES – NCL

Benefícios:

• Melhor controle e agilidade nos processos licitatórios;
• 2013 – Maior quantidade de licitações realizadas dos últimos anos;
• Economia de 27% nos processos licitatórios (previstos x realizados), decorrente da 

padronização dos Termos de Referência e editais de obras e serviços de Engenharia.

Principais ações realizadas:

• Criação do Sistema de Licitação, que está em fase final de elaboração, o que permi-
tirá melhor interface com outros setores;

• Elaboração do novo Sistema de Registro de Preços;
• Elaboração do novo Edital de Contratação para prestação de serviços com mão de 

obra residente nas dependências de unidades deste Judiciário, em conformidade 
com Resolução no 169/2013 do CNJ;

• Identificação dos interessados que baixarem editais de licitação na página do Tribunal 
de Justiça da Bahia;

• Alinhamento e padronização junto à Diretoria de Suprimentos e Patrimônio das exi-
gências nos editais em face de cada tipo de objeto (especificações, exigência de 
amostras, exigência de contrato/AFM, prazo e local de entrega entre outros);

• Apoio técnico e jurídico às áreas demandantes na elaboração dos Termos de Refe-
rência e análise de propostas de preços e qualificações técnicas de licitantes;

• Estabelecimento de prazos para realizar atos administrativos.

Licitações realizadas – valores em R$

         14.357.500,14
         31.058.518,80

           2.688.966,46
           1.156.812,59

         39.281.240,14
         30.091.675,14

         43.110.344,45
         25.121.885,10
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DIRETORIA DE SUPRIMENTO E PATRIMÔNIO – DSP

Benefícios:

• Maior agilidade, melhor distribuição dos materiais e melhor controle das aquisições;
• O melhor recolhimento de bens permitiu a realização de leilões nos anos de 2012 e 2013;
• Melhor controle e atualização dos bens no Sistema de Controle Patrimonial do TJBA 

e maior satisfação dos solicitantes devido à diminuição no tempo de atendimento do 
pedido.

Principais ações realizadas:

• Implementação da sistemática de abastecimento de materiais de consumo para 
as comarcas do interior do Estado, por meio de rotas planejadas pelo serviço de 
Almoxarifado;

• Organização da área de armazenagem;
• Renovação da frota de veículos com a aquisição de dois novos caminhões para 

realização de entrega de bens permanentes e de consumo no interior do Estado;
• No final de 2012, a equipe de inventário passou a processar o levantamento;
• Criação do Sistema de Compras – SISCOMP, que entrará em vigor no próximo ano;
• Alteração da estratégia do Projeto de Recolhimento de Bens que passou a ser reali-

zada pela Coordenação de Controle Patrimonial;
• Ampliação na frota de caminhões para recolhimento no Interior e Capital, conta com 

mais um veículo para deslocamento da equipe de recolhimento e diligências internas 
junto aos Órgãos Públicos e Unidades Judiciárias.

Materiais distribuídos X adquiridos

               18.972.866,97
               18.622.118,39

                 9.321.681,96
                 6.138.836,59

               25.371.773,54
               22.839.858,56

               11.796.287,21
                 4.023.965,16

2
0
1
2

2
0
1
3

Material permanente distribuído

Material permanente adquirido

Material de consumo distribuído

Material de consumo adquirido

Material permanente distribuído

Material permanente adquirido

Material de consumo distribuído

Material de consumo adquirido

Obs: dados até setembro de 2013
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Avaliação X Arrecadação nos leilões de bens – valores em R$

          357.825,00
          591.945,00

          152.850,01
          338.250,00

DIRETORIA DE SERVIÇOS GERAIS – DSG

Benefício:

• Melhoria e ampliação da Prestação de Serviços.

Principais ações realizadas:

• Acompanhamento preventivo dos processos firmados entre as empresas terceiri-
zadas e o TJBA, objetivando verificar a conformidade da despesa a ser executada, 
mediante empenhos, processos, solicitações de provisão, sistema SICOF/SGF;

• Recebimento, movimentação e acompanhamento de processos referentes à Coor-
denação de Serviços Auxiliares;

• Contratação de Prestação de Serviços no Núcleo de Atendimento DSG e CSERV;
• Centralização das contas de água da capital e interior;
• Contrato de Prestação de Serviços de Portaria e recepção na capital e Interior, con-

trato de segurança para o Almoxarifado;
• Ampliação de núcleos de atendimento para diversos setores;
• Contratação de atendentes para Central de Monitoramento;
• 46 milhões de impressões e 99 mil livros confeccionados pela Gráfica do TJBA;
• Contratação através de pregão eletrônico de empresa para prestação de serviços 

especializado e continuado de locação de veículos automotores para atender às ne-
cessidades do Poder Judiciário;

• Renovação de contrato de locação de veículos automotores para atender à magis-
trados com renovação de frota;

• Renovação de contrato de entrega e retirada de documento e processos em unida-
des do Poder Judiciário através de motocicletas;

• Contratação através de pregão eletrônico de empresa para prestação de serviços espe-
cializado e continuado de locação de condutores de veículos para atender transportes 
de servidor, documentos e cargas para atender às necessidades do Poder Judiciário.

2013

2012

Avaliado Arrecadado
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PARQUE GRÁFICO: 
espaço compartilhado 
com o Almoxarifado do 
TJBA facilita sinergias
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DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS – DRH

Benefícios:

• Capacitação dos servidores;
• Modernização administrativa com informações atualizadas sobre servidores e magistrados;
• Maior agilidade nas informações.

Principais ações realizadas:

• Recadastramento de servidores ativos e inativos, bem como manutenção da con-
cessão dos benefícios aos servidores aposentados;

• Implantação de recepção na Coordenação de Registros e Concessões, a fim de via-
bilizar as informações à clientela (servidores e públicos em geral), evitando inclusive 
o acesso livre de pessoas estranhas ao Poder Judiciário;

• Implantação na Comarca de Lauro de Freitas, na condição de projeto piloto, do novo 
sistema de ponto eletrônico, o GEFRE, Gestão de Frequência. O sistema de registro de 
frequência utiliza leitor biométrico no computador do usuário, integrado ao SRH – Siste-
ma de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça, exclusivamente em ambiente WEB;

• Mais de dois mil servidores participaram do Programa de Capacitação dos Servido-
res do Poder Judiciário nos anos de 2012 e 2013.

Despesas realizadas com pessoal

               1.107.482,00
                  122.272,00

               1.302.783,00
                    81.658,00

Obs: 1 outras despesas com pessoal tais como: indenizações de licenças-prêmio e férias, pagamento da parcela 

autônoma de equivalência e outros; *considera gastos reais até setembro e estimado de outubro a dezembro.

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE – DAS

Benefícios:

• Melhor controle, organização e acesso aos prontuários médicos;
• Melhoria nas instalações.

2013*

2012

Despesa com pessoal Outras despesas1
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Principais ações realizadas:

• Implantação do sistema GESTÃO EM SAÚDE, referente aos prontuários médicos, que 
passaram a ser integrados entre todos os postos da Coordenação Médica, via intranet;

• Implantação do sistema de informática específico para a Coordenação Odontológica;
• Reforma do Centro de Material Estéril (CME) e Centro Cirúrgico do Centro Médico 

SPJ, com a aquisição de uma autoclave automática nova, substituindo a antiga que 
tinha mais de 20 anos de uso;

• Contratação de empresa responsável pelo destino final dos resíduos de saúde, con-
forme legislação da ANVISA;

• Aumento no número de exames de DNA, que poderão ser realizados através do 
convênio com o GAAC, cujo contrato é administrado pela DAS, a fim de atender às 
solicitações crescentes das Varas de Família e Projeto Pai Presente.

CONCLUSÃO

O trabalho desenvolvido pela Secretaria Administrativa da SEAD vem sendo marcado por 
muitos desafios e conquistas, sempre visando o atendimento às necessidades dos magis-
trados e servidores, com foco na qualidade e aprimoramento dos serviços prestados ao 
cidadão bem como modernização e empreendedorismo do serviço. 

Com o intuito de aprimorar as técnicas de gestão, a SEAD tem como foco o atendimento 
com presteza e manutenção do nível de serviço exigido, além de desenvolver e consolidar 
inovações de melhorias com a adoção de práticas ligadas à Responsabilidade Social e 
sustentabilidade do Judiciário Baiano, no âmbito ambiental e socioeconômico a partir da 
divulgação de conceitos de conscientização das pessoas no que tange a otimização de 
despesas do Tribunal.

Impende salientar que o êxito dos trabalhos é decorrente, principalmente, de uma gestão 
efetiva e participativa, atuante, com propósito de alinhar os objetivos propostos pelo Poder 
Judiciário do Estado da Bahia e necessidades das unidades ao longo dos períodos.





SECRETARIA DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E 
MODERNIZAÇÃO

Secretário: 
Rafael Pinto Cohim Gomes  
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A Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização (SETIM) tem como missão 
prover soluções tecnológicas de alta qualidade, interoperáveis, portáveis e de fácil uso 
para os públicos interno e externo do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA). 

Baseado nos atributos de Valor Judiciário para a Sociedade: credibilidade, acessibilidade, cele-
ridade, ética, imparcialidade, modernidade, probidade, responsabilidade social e ambiental e 
transparência a SETIM desenvolveu seu Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Co-
municação (PETIC), alinhado ao Plano Estratégico do TJBA, cuja finalidade é formular, promo-
ver e orientar as politicas e ações na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

De acordo com o mapa estratégico desenvolvido, o ambiente de tecnologia foi segmentado 
em duas áreas de atuação: Processos Internos e Recursos, que embasaram o desenvolvi-
mento dos projetos desta secretaria buscando alcançar os índices estabelecidos.
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Dessa forma, a SETIM apresenta os projetos implementados nesta gestão.

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO

Sistema de Automação da Justiça (SAJ)

O SAJ é um sistema que incorpora facilidades para a automatização das rotinas jurisdi-
cionais que asseguram excepcionais ganhos de produtividade e otimização dos recursos 
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 

Além de mais agilidade na tramitação de processos, o SAJ permite a redução do tempo 
de atendimento trazendo celeridade e qualidade. Outros benefícios do SAJ são a econo-
mia em recursos materiais, a modernização do ambiente de trabalho, a transparência e a 
democratização.

Implantado em mais de 220 unidades judiciais e com mais de 3.000 usuários capacita-
dos, atualmente, o SAJ possui aproximadamente 360.000 processos eletrônicos ativos 
no Primeiro Grau. Além disso, o sistema contempla o acompanhamento de 45.762 pro-
cessos físicos do Segundo Grau e 1.309.592 do Primeiro Grau.

Com o objetivo de adequar a estrutura tecnológica ao crescimento exponencial do número 
de processos eletrônicos que tramitam diariamente no SAJ, a SETIM: 

• Criou equipes descentralizadas para atendimentos especializados de dúvidas na utiliza-
ção do sistema, manutenção, monitoramento, prevenção de serviços de infraestrutura;

• Capacitou magistrados e servidores através de workshops;
• Criou o Portal de Informações como canal direto de comunicação entre os usuários 

que utilizam o sistema;
• Criou o Comitê Gestor entre os Tribunais Estaduais que utilizam o SAJ, presidido 

pelo TJBA, promovendo reuniões presencias e videoconferências para traçar es-
tratégias de atuação conjunta;

• Adquiriu solução de banco de dados com alto desempenho;
• Acrescentou 30 novos servidores (físicos e virtuais) com pretensão de duplicar 

esse número para melhor gestão;
• Adotou melhores práticas de mercado para implantações de novas versões do 

sistema;
• Reformulou o parque tecnológico, redes física e lógica, através do investimento em 

tecnologia de ponta com a substituição dos Cores e Switches;
• Adicionou a Virtual Private Network (VPN) como mais uma alternativa de acesso 

remoto ao sistema.
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Voto Provisório 

Com o objetivo de tornar ainda mais céleres as sessões, a Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação desenvolveu o módulo de Voto Provisório para o SAJ. Com 
ele, os desembargadores que compõem a Turma Julgadora antecipam o voto proferido, 
disponibilizando-o para os outros membros do órgão internamente. Restando para as ses-
sões de julgamento, apenas a leitura das decisões. Depois de proclamado o resultado na 
sessão, o voto fica disponível para as partes envolvidas no processo e para os advogados, 
que ganham em praticidade e celeridade. 

Além das funcionalidades já mencionadas, o sistema traz ainda um chat interno através do 
qual os magistrados podem discutir assuntos relacionados ao processo. 

Um dos benefícios mais evidentes é o ganho de tempo nas sessões de julgamento. Em 
uma sessão realizada foram julgado 194 processos em apenas 24 minutos, tendo sido 
observado um ganho de 90% de tempo na realização de sessões na unidade, ratificando 
o benefício do ganho em agilidade.

Comarca 100% Digital 

Com a chegada do SAJ em Amélia Rodrigues, foi implantada, de forma pioneira, uma co-
marca 100% digital. Além da modernização dos novos processos, o arquivo processual do 
Fórum, com cerca de 7.000 processos, foi totalmente digitalizado. 

Apenas com o click o juiz titular da Comarca de Amélia Rodrigues, despachou 576 proces-
sos em um único dia. Uma audiência que durava cerca de quatro horas para ser concluída 
agora dura em torno de vinte minutos. O funcionamento do SAJ no município está servindo 
de modelo para a implantação em outras comarcas. 

Gravação de Audiências 

Outra forma de dar maior agilidade aos procedimentos do Poder Judiciário foi a implantação 
do sistema de gravação de audiência. O sistema digital foi implantado este ano em 13 Jui-
zados de Salvador, além de Lauro de Freitas e Feira de Santana. 

Foram instalados microfones nas salas de audiências e um software livre de gravação nos 
computadores, os quais permitem a captura do áudio do depoimento das partes.

Uma iniciativa que possui baixo custo, uma vez que o software utilizado é gratuito e os téc-
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nicos são servidores do próprio Tribunal, o sistema de gravação de audiências também é 
uma alternativa para minimizar os riscos ergonômicos ocasionados pela digitação contínua 
durante as sessões. 

A modernização das audiências e a digitalização dos processos judiciários são ações que 
geram celeridade no trâmite processual, reduz a duração das sessões para os jurisdicio-
nados e traz maior conforto e comodidade à população. Além disso, esses procedimentos 
contribuem para a manutenção do meio ambiente, pois a cada 100 processos eletrônicos, 
uma árvore é poupada no planeta. 

Processo Judicial Digital (PROJUDI)

O Processo Judicial Digital (PROJUDI) é o sistema de informática que reproduz todo o 
procedimento judicial em meio eletrônico, nos Juizados Especiais de todas as comarcas 
do Estado e nas Turmas Recursais, substituindo o registro dos autos dos processos reali-
zados no papel por armazenamento e manipulação dos autos em meio digital. 

Acesso integral das partes aos processos pela internet e gravações de audiências são 
alguns dos reflexos da implementação do PROJUDI nos Juizados Especiais e Turmas Re-
cursais para modernizar e dar maior agilidade no atendimento ao cidadão. 

Após a implantação do PROJUDI, o cidadão, através de uma senha, pode buscar informa-
ções na tela do computador e não precisa mais se deslocar para a sede do juizado, a fim 
de obter as informações dos seus processos. O Poder Judiciário baiano já não utiliza mais 
os processos físicos nos Juizados Especiais e Turmas Recursais. 

Em outubro de 2013 foram implantados novos layout e funcionalidades no PROJUDI. O 
sistema foi totalmente repaginado, garantindo mais interação entre servidores, advogados 
e cidadãos e mais segurança às ações judiciais eletrônicas.

O sistema criptografa todo o trânsito de dados trafegados, autentica os usuários e permite 
um acesso unificado, padronizando as informações acessadas pelos públicos externo e 
interno. Outra importante modificação que foi feita fica por conta do novo layout que adapta 
sua exibição de acordo com o disposito pelo qual o sistema está sendo acessado, além 
de trazer um cabeçalho mais moderno. Na parte interna, foi utilizado um novo esquema de 
cores e botões em vermelho.

Um novo assinador também foi implantado deixando de ser necessária a instalação do 
JAVA. Como o certificado encontra-se salvo no servidor, não precisa mais abrir o arquivo e 
torna possível a assinatura de vários arquivos simultaneamente.

Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização  |  SETIM



SESSÃO DO TRIBUNAL PLENO: as facilidades oferecidas pelo SAJ, 
como a virtualização dos processos e o voto provisório, têm 
agilizado os trabalhos nos órgaõs julgadores do 2o Grau. 
Nos Juizados Especiais e Turmas Recursais, o Projudi 
e a gravação de audiências estão tornando 
os julgamentos mais céleres





56

Relatório de Gestão  |  2012-2014

SISTEMAS

A SETIM tem sob sua responsabilidade o desenvolvimento e manutenção de sistemas 
judiciais e extrajudiciais aportando soluções inovadoras ao cenário da Justiça baiana. É 
mantenedora dos três sistemas jurídicos responsáveis pela automatização dos processos 
judiciários: SAJ, PROJUDI E SAIPRO.  

Implementou uma metodologia de desenvolvimento de software baseada nas melhores 
práticas de mercado e frameworks de gestão de projetos, alinhadas às diretrizes do Con-
selho Nacional de Justiça – CNJ, que serve atualmente como modelo para outros órgãos 
da administração pública. 

Com um portfólio de aproximadamente 100 sistemas administrativos, destacamos:

Sistema de Gestão de Saúde (SGS)

O sistema foi concebido para realizar o gerenciamento e controle das atividades da Junta e 
da Clínica Médica do TJBA com o objetivo de informatizar o atendimento aos seus pacien-
tes e servidores.

Com o novo sistema ficou mais ágil e fácil a execução de tarefas que antes gerava um tem-
po maior e um gerenciamento mais custoso, sendo elas: 

• Agendamento e marcação de consultas e perícias; 
• Registro do procedimento junto ao paciente; 
• Emissão de receituários médicos e de atestados de comparecimento/afastamento; 
• Emissão de laudos médico e periciais; 
• Consulta ao histórico de atendimento do paciente; 
• Obtenção das informações básica dos servidores automatizada através de integração 

com o RH Net; 
• Cadastramento de novo paciente para atendimento de não servidores e emissão de 

relatórios gerenciais como atendimentos por mês, laudos emitidos por período, etc.

Além da já celebrada celeridade no atendimento, com a implantação do SGS,o paciente 
pode utilizar o serviço de qualquer local a qualquer hora dando muito mais comodidade 
aos seus usuários. Um outro ganho significativo é o registro centralizado de todas as infor-
mações relativas a seu prontuário, mantendo um histórico atualizado e maior controle do 
processo, uma vez que todas as informações estão em dado estruturado o que permite 
diversas análises a qualquer tempo, possibilitando o TJBA fazer uma gestão proativa redu-
zindo gastos relacionados a questão da saúde.
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Sistema Odontológico

Sistema completo de fácil utilização que serve para apoiar a Clínica Odontológica do TJBA 
nas tarefas do dia a dia e na prática de suas especialidades.

Com o sistema ficou mais fácil realizar agendamentos, é possível fazer o agendamento 
eletrônico a qualquer tempo de qualquer localização. Além de celeridade no atendimen-
to, uma vez que todas as informações relativas ao paciente/servidor estão centralizadas 
em um único local e de fácil acesso. O que também possibilita um maior controle do 
processo. O sistema também oferece questionários de anamnese, prontuário clínico do 
paciente/servidor com visualização gráfica e interativa do odontograma, captura e arma-
zenamento de imagens clínicas fotográficas e radiográficas e possibilidade de análises 
estatísticas e gerenciais.

Sistema de Compras

Entendendo que a área de compras é uma área que demanda um controle e transparên-
cia, a SETIM desenvolveu o sistema de compras para aperfeiçoar sua gestão gerando 
controle, maior agilidade, tornando o processo mais célere, porém sem abrir mão da 
segurança necessária. Dentre os benefícios já citados podemos ainda destacar: auto-
matização de todo o processo de compras desde a requisição até o recebimento do 
material físico, acompanhamento do andamento da solicitação de requisição de compra, 
acompanhamento do processo de compra e controle dos prazos de fornecedores, bem 
como, acompanhamento de multas.

Sistema de Licitação

Sistema responsável por automatizar a execução do processo licitatório nas modalidades 
tradicionais – concorrência pública, tomada de preço e carta convite – e pregão presen-
cial. Com o sistema é possível acompanhar todo o processo de licitação de um produto 
ou serviço pelo judiciário baiano. A aplicação é responsável por realizar as tarefas de 
cadastro das informações da licitação – desde o momento do recebimento do processo 
administrativo, publicação de informações no DJE e no Portal do TJBA, agendamento de 
sessões, credenciamento e cadastro de propostas dos licitantes, classificação e habi-
litação dos licitantes, homologação das licitações, cadastro e publicações de recursos, 
além da emissão dos respectivos relatórios gerenciais. O principal ganho, além daqueles 
já conhecidos quando da informatização de qualquer processo, o TJBA ganha com a 
manutenção de uma base histórica de licitações ocorridas e em andamento, o que irá 
permitir ao Tribunal realizar consultas para aferição a qualquer tempo.
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Sistema de Controle de Certidão (SCC)

O Sistema de Controle de Certidão (SCC) tem uma grande importância por tratar-se de 
um produto que tem uma ação efetiva junto à sociedade. Com o SCC foi possível ao 
TJBA implantar o “Projeto Minha Certidão” iniciativa que permite a todas as crianças nas-
cidas nas maternidades atendidas pelo projeto a já sairem da unidade com sua certidão 
de nascimento.

O sistema é responsável por automatizar os processos de Registro Civil do Estado, que não 
está restrito apenas ao Registro do Nascimento, já citado anteriormente. Ele também é res-
ponsável, entre outras coisas, por Registro de Casamento, Registro de Edital de Proclamas 
de Fora, Registro de Óbito Nascido Vivo, Registro de Óbito Fetal, Acervo de Nascimento, 
Acervo de Casamento, Acervo de Óbito Nascido Vivo, Acervo de Óbito Fetal, Cadastro Pai 
Presente, Maternidade Virtual, geração de relatórios estatísticos para os órgãos: IBGE e 
INSS, cadastro de profissões, cadastro de médicos, cadastro de municípios, cadastro de 
países, cadastro de cartórios, cadastro do papel moeda, geração do arquivo para envio à 
Casa da Moeda e selagem das certidões.

Selo Digital

Sistema responsável pelo controle financeiro e operacional de selagem eletrônica dos atos 
praticados nas serventias extrajudiciais, com ele a segurança jurídica foi aprimorada dando 
mais garantia aos atos.

Dentre as transações que utilizam o selo eletrônico estão a emissão e consulta de Docu-
mento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial (DAJE), além de atos sem o DAJE, como re-
conhecimento de firma, autenticação, confecção e guarda do primeiro cartão de autógrafo, 
dentre outros. Para confirmar a veracidade do ato praticado, basta acessar o link do DAJE 
Eletrônico no portal do TJBA.

Tendo como público alvo os oficiais e tabeliães de cartórios e funcionários do cartório hoje 
já utilizam o Selo Digital o 1º, 2º, 4º e 5º ofícios de Imóveis, o 1º Ofício de Títulos e Docu-
mentos, bem como os cartórios de Registro Civil de Pilar, de Santana, de Conceição da 
Praia e de São Pedro, todos na capital baiana. 

Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA

O sistema é um passo a mais no caminho que este Tribunal tem perseguido, buscando 
sempre a automatização de todos os seus processos. Como aconteceu com os proces-
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sos judiciais, acontece agora com os demais processos de trabalho. O SIGA permite oti-
mizar e sistematizar os processos de trabalho. Ele permite a tramitação de ofícios, comuni-
cações internas, despachos e correspondências e outros expedientes, eletronicamente. O 
SIGA também oferece mais eficiência na busca de documentos, sendo possível o acesso 
direto através da digitação da numeração do documento buscado. 

Além disso, o processo com o sistema é mais seguro. Nos fluxos de tramitação dos 
documentos essa segurança é garantida pela identificação dos usuários, autenticidade, 
preservação e integridade dos dados, bem como a realização de cópia de segurança de 
todas as informações armazenadas. 

Dentre os vários benefícios que qualquer automatização de processo traz, com o SIGA o 
TJBA além de reduzir substancialmente a utilização de papel, terá facilitado seu acesso a 
estas informações, garantia de agilidade e maior controle dos processos administrativos. 
Implantado e gerenciado por esta Secretaria, o Sistema Eletrônico de Gestão Administrati-
va vem para ratificar o avanço do Judiciário baiano na Era Digital.

Sistema de Biblioteca

O sistema de biblioteca do Judiciário – Bibliojud foi desenvolvido pela SETIM para permitir 
que magistrados e servidores façam pesquisa de livros e o empréstimo de forma mais efi-
ciente e rápida com uma navegação bastante intuitiva. O Bibliojud disponibiliza virtualmente 
as obras em destaque das duas bibliotecas do Judiciário baiano, a do Fórum Ruy Barbosa e 
da sede do Tribunal. E com o objetivo de facilitar ainda mais a busca, traz também a imagem 
da capa e a sinopse dos livros. 

Além de poder acessar virtualmente a lista desse acervo, magistrados e servidores tem 
acesso ainda a notícias, serviços de renovação e reserva com maior agilidade, além de 
gráficos, manuais e as informações do funcionamento e os procedimentos das bibliotecas. 
O sistema gerencia um acervo de mais de 40 mil obras, dentre elas raridades como a Cole-
ção das Leis do Império e coleção das obras de Ruy Barbosa, as bibliotecas recebem cerca 
de 500 pessoas por mês e realiza pelo menos 300 empréstimos no período. 

SERVICE DESK

O Service Desk, atendimento de informática oferecido aos usuários do Poder Judiciário de 
todo o estado, agrega em um único canal de acesso todos os serviços judiciários da área 
de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), tais quais instalação e manutenção de 
computadores, impressoras e scanners, implantação e gerenciamento de rede, gestão do 
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acesso à internet, à sistemas e às pastas na rede, criação e manutenção de contas de 
usuários e de e-mail, instalação e remanejamento de pontos de rede e ramais telefônicos, 
além de suporte técnico à sistemas judiciais, extrajudiciais e administrativos.

O atendimento é oferecido a todos os usuários dos serviços de TIC do TJBA. Atualmente 
20 mil usuários utilizam o novo serviço de atendimento, incluindo servidores do Poder Ju-
diciário, advogados, defensores públicos, além do público externo.

Para facilitar o acesso ao serviço, foram implantados a central de atendimento online, 
através do www.tjba.jus.br/servicedesk, e o número 0800 071 8522 que permite o rece-
bimento de ligações gratuitas gerando outro indicador bastante expressivo: 94.219 cha-
mados resolvidos.

Com a implantação do Service Desk, o TJBA deu um salto de qualidade no atendimento, 
número evidenciado pela pesquisa de qualidade que atingiu o índice de 97% de satisfação 
dos usuários que fizeram uso deste serviço. Com este índice a SETIM superou a meta 
estabelecida no PETIC que era alcançar 70% de usuários satisfeitos.

APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS

TJBA Mobile

Com o crescimento significativo do uso de smartphones no Brasil e pesquisas realizadas no 
Portal do TJBA e redes sociais, a SETIM desenvolveu o TJBA Mobile – um aplicativo gratuito 
para dispositivos móveis no qual é possível obter toda e qualquer informação referente aos 
processos e sua movimentação, consultar jurisprudências, acessar pautas de julgamento, 
bem como ouvir as sessões, ler o Diário da Justiça Eletrônico, entre outras atividades.

O aplicativo está disponível nas versões para Android e IOS podendo ser baixado através 
de suas lojas online. Desde o seu lançamento, foram realizados mais de 5.000 downloads 
comprovando a necessidade do investimento em novas tecnologias.

Os cerca de 100.000 acessos realizados refletem a adesão e aceitação do público, interno 
e externo. Dentre outros benefícios, o aplicativo dá maior transparência aos atos judiciais. 
Impulsionado pelo acesso fácil e, sobretudo, ágil à Justiça, 13.828 consultas processuais 
foram realizadas no TJBA Mobile desde o seu lançamento. A base de dados foi unificada 
gerando celeridade no acesso à informação. 

Com uma média de 683 acessos diários o aplicativo leva as informações a um maior nú-
mero de cidadãos ampliando o acesso à Justiça.
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SER Mobile

O SER Mobile é o aplicativo do Programa SER para dispositivos móveis onde os servido-
res e magistrados podem buscar os parceiros conforme a localização e o tipo de serviço 
prestado, além de possibilitar que vejam no mapa como chegar ao estabelecimento. O 
aplicativo também permite que o usuário entre em contato com os parceiros por e-mail ou 
fazendo uma ligação. 

NOVO TJBA MAIL

O novo TJBA Mail é o ambiente interativo do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que 
mantém 13.827 caixas de e-mail ativas e, além de enviar e receber e-mails, oferece aces-
so à uma série de funcionalidades que facilitam bastante o dia a dia dos magistrados e 
servidores.

Nessa nova ferramenta, 21.760 mensagens de e-mail são enviadas e 24.581 são recebi-
das por dia. Isso tudo devido à facilidade que o ambiente oferece, pois pode ser acessa-
do de qualquer lugar, através do endereço www.tjba.jus.br/tjbamail. Além disso, oferece 
agenda de compromissos integrada aos e-mails, localizador de endereços, chat, geren-
ciador de tarefas, porta-arquivos onde pode ser feito upload de arquivos pré-existentes ou 
criação e edição de documentos que já contabiliza 2.2 Tb de dados armazenados.

Moderna, ágil e inteligente, a ferramenta oferece uma página de boas-vindas elegante e fá-
cil de usar que traz informações voltadas para os servidores e magistrados como mural de 
avisos, lista de aniversariantes do dia, lista de sistemas internos e vídeos-tutoriais, promo-
vendo um ambiente de trabalho colaborativo, onde a troca de informações e experiências 
é a palavra de ordem. 

Outro benefício é a redução nos custos com meios de comunicação e equipamentos con-
vencionais, como o fax, a fotocópia e o telefone. 

TJBA WIFI

Na modernidade, o tempo se tornou a moeda mais valiosa do ser humano. A internet, 
modificando a equação espaço-tempo, possibilita que se desenvolva diversas atividades 
simultaneamente, visitar novos lugares sem sair de casa ou do trabalho. Hoje em dia, quem 
não se conecta, não se movimenta e foi pensando nisso que foi implantado o TJBA WiFi.

O TJBA WiFi é a rede sem fio que possibilita o acesso à internet de forma gratuita aos ser-
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vidores, magistrados e cidadãos que transitam pelas instalações da sede do TJBA, em 
seus dispositivos móveis.

Com 14.000 conexões por mês em aproximadamente 800 conexões simultâneas, a rede 
WiFi possibilita a navegação web de qualquer lugar do prédio sede do Tribunal, através de 
70 Access Points instalados. Em breve, o serviço também chegará ao Prédio Anexo do TJ, 
ao Fórum Ruy Barbosa, ao Fórum Criminal e aos Fóruns Orlando Gomes e Carlos Souto 
com o mesmo nível de serviço e velocidade.

Para os mais de 500 visitantes conectados diariamente, é solicitado um pequeno cadas-
tro por razões de segurança, e depois do preenchimento é oferecido o acesso à Rede. 
Enquanto isso, aproximadamente 550 servidores logados dividem os 20Mb disponíveis na 
rede sem fio do Tribunal nesse mesmo tempo.

INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS

2013 foi, sem dúvida, um ano de inovações tecnológicas e, para manter a acessibilidade 
aos dados da Justiça, a SETIM atendeu os seus usuários internos e externos com um au-
mento de 100% da sua velocidade de Internet.

1.863 novos pontos de rede foram instalados na capital e interior, possibilitando um melhor 
arranjo físico e adequação dos seus colaboradores às tecnologias implantadas.

A obsolescência vivida pela tecnologia atrelada aos requisitos mínimos das aplicações 
desenvolvidas e instaladas no ambiente do TJBA, exigiram a substituição de 2.700 
computadores de mesa por equipamentos de ponta e com ciclo de vida de pelo menos 
3 anos.

Foram distribuídos 700 novos notebooks para atender, sobretudo, os juízes empossados 
nas Comarcas do Interior, além de garantir acesso às novas funcionalidades e sistemas 
mais robustos.

Solução de armazenamento e gerenciamento de banco de dados

Em decorrência da expansão no consumo dos recursos de banco de dados proveniente 
do aumento no uso dos sistemas judiciais, extrajudiciais, administrativos e novas ferra-
mentas em implantação, o TJBA adquiriu uma solução integrada de servidores, armaze-
namento e software que atendem e garantem a escalabilidade, segurança e redundância 
requeridas para o funcionamento deste Órgão.
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A infraestrutura do Datacenter recebeu novos equipamentos e um novo ambiente foi mo-
delado para atender ao negócio do Tribunal de Justiça de forma proativa e eficiente.

A solução consiste em um conjunto integrado de servidores que contempla numa mesma 
plataforma o armazenamento, o sistema operacional, os servidores de aplicação, a rede 
para comunicação em alta velocidade e os softwares. Este equipamento é capaz de con-
centrar todos os bancos de dados desta autarquia num único local, facilitando significati-
vamente a sua administração. 

Equipes capacitadas e um grupo específico para transferência de tecnologia foi preparado 
de forma que um novo fluxo de trabalho e um novo ritmo foi impresso no atendimento dos 
chamados de suporte, principalmente do SAJ, que apresentou o cenário mais propício à 
mudanças. Resultado dessa implantação vê-se a redução significativa no tempo de res-
posta do sistema mantendo em fila de execução 0,27 requisições de usuários contra 6,2 
requisições anteriores. Outro indicador importante trata da quantidade de transações por 
segundo, passando de 30 para 156.

Google Search Appliance (GSA) 

Com a modernização dos serviços prestados pelo TJBA e a necessidade de acesso às 
informações disponibilizadas no Portal, as consultas foram pulverizadas em pontos distin-
tos deste sítio, de acordo com o sistema utilizado. O repositório do Tribunal de Justiça da 
Bahia garante, hoje, o acesso aos dados de processos, diários de justiça, jurisprudência, 
protocolos e todas as informações pertinentes à advogados, magistrados, administração 
interna e ao cidadão que acessam o Portal do TJBA.

A fim de implementar uma melhoria no acesso aos dados do TJBA publicados no Portal, 
foi adquirido o Google Search Appliance (GSA), uma solução de buscador web, que alia 
hardware e software, permitindo melhor organização das pesquisas, estruturação das infor-
mações e agilidade no acesso aos bancos de dados deste Tribunal.

Os buscadores internet são ferramentas que utilizam métodos diferenciados de classifica-
ção do conteúdo de um sítio, com melhor aproveitamento dos recursos e dados disponíveis 
nas organizações, com segurança e níveis de acesso atribuídos previamente na solução, de 
forma que os conteúdos acessados sejam pertinentes ao perfil de cada usuário habilitado.

Além das consultas de jurisprudência, consultas processuais e o Portal de serviços do e-
SAJ, com o GSA é possível buscar áudio, imagens, manuais, documentos e notícias no 
Portal do TJBA. Para os conteúdos privados, é solicitado login e senha de usuário garantin-
do o acesso apenas a contas de rede autorizadas.
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MONITORAMENTO

Nos últimos anos do TJBA, mais comarcas foram informatizadas o que propiciou, além do 
crescimento interno esperado, um crescimento significativo de usuários na rede. Isso acar-
retou em um aumento efetivo no uso de sistemas e na utilização dos serviços de correio 
eletrônico, internet, e arquivos corporativos.

A migração dos processos em papel para o uso dos processos digitais foi possível graças 
a aquisição do SAJ e, com isso, exigiu-se uma reestruturação nos serviços de armaze-
namento, acesso e segurança, garantindo a todos esses usuários e ao público externo a 
disponibilidade dos dados, seja por acesso aos sistemas pela rede interna, quando cou-
ber, ou via Web.

Outro serviço agregado que passou a fazer parte do escopo de serviços da Coordenação 
de Suporte Técnico foi o acesso remoto à rede de computadores pelos magistrados, ser-
vidores, fornecedores e equipes de suporte. 

Com o objetivo de melhorar a gestão da sua complexa estrutura tecnológica, o TJBA ad-
quiriu uma solução de monitoramento, que aprimora os processos de gerenciamento e 
monitoramento da rede de computadores, possibilitando a prevenção e resolução prévia 
de problemas, checagem de serviços e aplicativos, planejamento, otimização, documen-
tação e auditoria do ambiente de TIC.

Monitorando os 200 servidores físicos e virtuais instalados e que atendem aos serviços e 
aplicações do Tribunal, é possível prestar um atendimento imediato a qualquer não confor-
midade observada.

São 3.000 usuários logados simultaneamente no SAJ e que não podem, por qualquer hi-
pótese, ficar sem acessibilidade ao sistema. Para tanto, os 405 links e os recursos de rede 
estão sendo monitorados, garantindo a execução com sucesso das 216.000 requisições 
feitas por hora ao Portal SAJ. 

SITES E PORTAIS

Nesses 2 anos, a SETIM desenvolveu e/ou mantém 6 sites e 3 portais utilizando a mais 
atual tecnologia de programação para a web. Sempre acompanhando os novos conceitos 
relacionados à internet, as soluções seguem os padrões de desenvolvimento W3C, Web 
2.0 e Web Semântica.

Com criatividade, os sites e portais oferecem acesso instantâneo e organizado às infor-
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mações da instituição. Desta forma, a interação com o usuário se torna mais rápida e as 
informações mais completas e detalhadas, oferecendo ainda, serviços que antes eram 
prestados somente de forma presencial.

Desde os seus lançamentos, os nossos sites e portais já receberam 9.865.601 visitas, 
uma média de 50.700 visitas por dia, e 15.762.922 páginas já foram visitadas. 34,69% 
de novos visitantes chegam aos nossos sites e portais todos os dias o que demonstra 
que se tornaram canais de acesso à informações eficientes e com credibilidade para os 
servidores, cidadãos e magistrados.

Portal TJBA (www.tjba.jus.br) 

Com design moderno, o atual Portal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) conta 
com navegabilidade otimizada graças aos recursos de interatividade digital. Com a grande 
quantidade de conteúdo disponibilizada de informações de maneira intuitiva e de acordo 
com as necessidades de cada perfil de usuário, o portal facilita o acesso das partes, advo-
gados, magistrados e servidores, prezando sempre pela transparência no Judiciário.

Com mais de 9 milhões de acesso desde o seu lançamento, o Portal do TJBA vem se des-
tacando como a principal fonte de informações do judiciário baiano. 

O portal oferece uma área exclusiva para vídeos institucionais, uma Agência de Notícias 
que contempla todo conteúdo jornalístico, produzido a partir de ações e eventos do TJBA, 
o que faz com que as informações cheguem com muito mais rapidez e segurança para os 
veículos de comunicação, e uma interface com as redes sociais. A maioria do conteúdo 
disponibilizado pode ser compartilhado pelo Facebook e Twitter, por meio de rápidos cli-
ques em links diretos.

Portal de Informações do SAJ (www.tjba.jus.br/sajinformacoes) 

O Portal de Informações do SAJ é uma plataforma de comunicação para cidadãos, ad-
vogados, magistrados e servidores com diversos dados e novidades sobre o Sistema de 
Automação da Justiça – SAJ.

No portal, além de entender melhor o que é o SAJ, pode-se conferir em que Unidades 
Judiciais ele já está funcionando e o cronograma de implantação nas comarcas da capital 
e do interior, tanto no 1º quanto no 2º grau.

Outra importante contribuição do Portal de Informações é a disponibilização de cartilhas 



PORTAIS DO TJBA: a SETIM mantém uma equipe dedicada exclusivamente
à manutenção e atualização dos sites institucionais do Tribunal de Justiça 
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para download que auxiliam os magistrados e servidores na utilização do SAJ. O Portal 
oferece também um blog, através do qual os usuários podem se manter atualizados 
sobre medidas que vêm sendo tomadas e melhores formas de realizar procedimentos 
no SAJ.

Portal da Corregedoria Geral da Justiça e da Corregedoria das Comarcas do Interior 
(www.tjba.jus.br/corregedoria) 

O novo portal das Corregedorias Geral da Justiça (CGJ) e das Comarcas do Interior (CCI) 
foi redesenhado pela SETIM e está alinhado com a identidade visual do portal do TJBA. 

Além de um layout mais moderno, de melhor acesso e com conteúdo atualizado, a página 
eletrônica das corregedorias oferece um espaço para vídeos. Dentre os serviços que de 
mais destaque no site da CGJ/CCI estão o Boletim de Publicação mensal da Corregedoria 
das Comarcas do Interior e os Atos e Provimentos. Atualmente, os relatórios de visitas 
regimentais, a escala de plantão do 1° Grau e a lista de telefones das unidades judiciais e 
extrajudiciais são os mais acessados.

Magistrados e servidores tem acesso mais facilitado às informações por meio da fer-
ramenta de ‘busca’ e encontra informações atualizadas de maneira rápida pois, o novo 
portal tem uma ferramenta de atualização de dados mais rápida e eficiente. 

Outros sites desenvolvidos e/ou mantidos pela SETIM são:

• Núcleo Integrado da Conciliação (www.tjba.jus.br/conciliacao)
• Infância e Juventude (www.tjba.jus.br/infanciaejuventude)
• Programa SER (www.tjba.jus.br/programaser)
• Unicorp (www.tjba.jus.br/unicorp)
• Começar de Novo (www.tjba.jus.br/comecardenovo)
• Programa Mais (www.tjba.jus.br/programamais)

EVOLUÇÃO DO NIVELAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
NO RANKING DO CNJ

No relatório de avaliação do porte dos 27 Tribunais Estaduais do país nas áreas de Tecno-
logia da Informação e Comunicação (TIC) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Tribu-
nal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) foi classificado entre os 10 melhores do país. De 
acordo com o CNJ, a estrutura tecnológica do TJBA é mais satisfatória que as unidades 
do poder Judiciário de São Paulo, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, por exemplo.
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A avaliação do CNJ coloca o TJBA em destaque no ranking dos melhores portes em 
Tecnologia da Informação e Comunicação, que, em comparação ao ano de 2012, obteve 
avanço do 20° para o 10° lugar em 2013.

Os resultados divulgados no relatório tiveram como suporte e diretriz a Resolução n° 90 do 
CNJ. Dentre as atividades estratégicas avaliadas estão governança de TIC, gerenciamento 
de projetos de TIC, análise de negócio, segurança da informação, gerenciamento de infra-
estrutura e gestão dos serviços terceirizados de TIC.

Além de avaliar o porte dos tribunais nessa área, o questionário, respondido pelos gestores 
de TIC das unidades judiciárias de todas as esferas, também fornece informações impor-
tantes para ajudar a uniformizar as atuações dos tribunais. O desenvolvimento tecnológico 
é fundamental para a melhoria da prestação jurisdicional, sobretudo com a implantação do 
Processo Judicial Eletrônico.

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização (Setim) tem seus projetos ali-
nhados ao planejamento estratégico do TJBA, o que vem conferindo grandes evoluções 
na automação do serviço. 

E é assim que a SETIM é reconhecida pela qualidade e eficiência dos seus serviços e 
soluções de TIC.

Posição do TJBA no ranking do CNJ sobre 
Tecnologia da Informação e Comunicação
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P reambularmente, necessário se faz uma apresentação da Secretaria Judiciária – 
SEJUD. Com a extinção do IPRAJ em razão do advento da Lei nº 11.918/2010 
que alterou o artigo 201 da LOJ – Lei de Organização Judiciária nº 10.845/2007, 

foi criada a Secretaria Judiciária para promover e coordenar as Ações de Apoio Técnico 
aos Órgãos Colegiados, as atividades de Gestão Documental, distribuição de processos 
judiciais e ações correlatas, Serviços de Estatística e gestão estratégica e Biblioteca, tudo 
em acatamento ao § 1º, do artigo 201, já supracitado.

Na forma do Artigo 9º, § 2º, da Lei no 11.918/2010, o Cargo Comissionado de Diretor 
Geral, símbolo TJ-FC-1, foi transformado no Cargo de Secretário Judiciário. 

Acrescenta-se que restou aprovada a Resolução nº 05 de 27.03.2013 (Publicada no DJE de 
16.04.13), tratativa do “Regimento dos Órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico Administrativo 
da Justiça”, constando nos artigos 48/63 as atribuições da SEJUD, bem assim das Unidades 
Administrativas a ela correlatas: Assessoria Técnica da SEJUD, NDI (Núcleo de Documen-
tação e Informação), CPROT (Coordenação de Protocolo e Controle de Correspondência), 
COAQ (Coordenação de Gestão de Arquivo), COBIT (Coordenação de Biblioteca – Tribunal 
e Fórum), Serviço de Taquigrafia e Operação de SOM e Assessoria de Estatística.

Também, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia faz referência à existência 
da Secretaria Judiciária, à exemplo, dos artigos 5º e 61.
 
Assim, após quase quatro anos desde a sua criação, a SEJUD continuou a envidar esfor-
ços no sentido de fortalecer seu papel Institucional, bem como nortear estrategicamente 
as diversas Unidades a esta subordinadas, ainda, àquelas atribuições, determinadas por 
sua Excelência, o Presidente do Tribunal de Justiça, conforme previsão do inciso IX, do 
artigo 49, da Resolução 05/2013, a exemplo do Núcleo de Pagamento de Diárias – SEO 
– Serviço de Execução Orçamentária.

Internamente, algumas rotinas foram modernizadas como procedimentos de posse de 
Cargos Efetivos e Comissionados diversos, que passaram a ser disponibilizados digital-
mente através de rede interna.

Os Livros de Posse de Servidores (efetivos ou comissionados) e Magistrados que estão, 
alguns deles, sob nossa guarda (SEJUD), foram digitalizados e encadernados objetivando 
facilitar a consulta de forma célere (rede interna), bem assim evitar que tais livros fossem 
avariados (manuseio), quando consultados. 

A Secretaria Judiciária confeccionou até o dia 10/12/2013, data em que foi solicitada a 
remessa do Relatório à Assessoria de Comunicação, 880 (oitocentos e oitenta) posses 
(cargos comissionados, magistrados substitutos, servidores efetivos, juízes leigos e conci-
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liadores) com a prévia checagem de documentos exigidos legalmente (Resoluções/orien-
tações do Conselho Nacional de Justiça e/ou do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia), 
merecendo destaque, neste item, a posse, de uma só vez, de 97 (noventa e sete) novos 
magistrados (2013).

Também, nesta matéria, a SEJUD empenhou-se em realizar, a contento, as posses de De-
sembargadores, totalizando 14 (catorze), com a promoção de mais 2 (dois) Desembargado-
res, haja vista previsão de uma Sessão Administrativa Ordinária, para apreciação da matéria, 
no dia 18 de Dezembro, totalizando, neste biênio, 16 (dezesseis) Desembargadores. 

Conforme informação trazida pela Chefia de Gabinete, neste biênio, relativo aos Cargos 
Comissionados, foram exonerados 530 (quinhentos e trinta) e nomeados 558 (quinhentos 
e cinquenta e oito).

Merece citação que a Secretaria Judiciária, junto a sua Unidade – NDI – viabilizou a realiza-
ção de Convênio entre o Tribunal de Justiça da Bahia e o respeitado Mosteiro de São Ben-
to, objetivando a Restauração dos Livros Cartorários, atendendo a uma antiga demanda 
das Corregedorias (Geral e Interior) e do CNJ, cujo resultado pode ser verificado, concre-
tamente, através da entrega de livros restaurados e digitalizados às unidades de origem.

Acrescenta-se, por oportuno, que também nesta Secretaria Judiciária foram realizados es-
tudos para elaborar uma rotina eficaz (célere) e segura no pagamento das diárias devidas 
aos servidores, culminando com a alteração no Decreto no 136/2013 (que estabeleceu, 
dentre outros requisitos, a distância mínima de 50 km para tal pagamento); o advento da 
Resolução no 14, de 07 de agosto de 2013 (disponibilizada no DJE de 16 de agosto de 
2013) que dispõe sobre o pagamento de indenização de transporte aos Oficiais de Jus-
tiça e Agentes de Proteção ao Menor, em cumprimento de mandados e a publicação do 
Decreto Judiciário nº 832, de 27 de Setembro de 2013, estabelecendo que os servidores 
do Poder Judiciário do Estado da Bahia não farão jus ao recebimento de diárias nos des-
locamentos destinados à indenização de diligências para cumprimento de mandados de 
citação, de intimação e de notificação.

Ainda, com base nos princípios reitores da Administração Pública, em especial aos inscul-
pidos no artigo 37, da Carta Magna, foi implementado em parceria com a SETIM – Secre-
taria de Tecnologia da Informação e Modernização, um Sistema Eletrônico de Solicitação e 
Pagamento de Diárias (SISDIÁRIAS), em que o servidor requerente faz seu pedido eletro-
nicamente no site do RHNET, do TJBA, enviando a documentação a Unidade competente 
(com a autorização da autoridade imediatamente superior ao requerente – artigo 4º, do 
Decreto Judiciário nº 136/2013), tornando mais célere a tramitação do requerimento, o 
que futuramente, com a certificação digital, pretende-se eliminar o envio físico da docu-
mentação acima aludida (utilização mínima do papel).





NOVOS JUÍZES DO TJBA: 
em 2012 e 2013, a SEJUD
participou de 880 posses
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Firma-se que o Sistema Eletrônico (SISDIÁRIAS) não permite que servidores com pendência 
de comprovação façam novas solicitações, atendendo ao quanto previsto no § 3º (a falta de 
apresentação dos documentos mencionados nos incisos I a V deste artigo configurará a 
não comprovação da viagem, o que obriga o magistrado ou o servidor a devolver imediata-
mente aos cofres públicos os valores referentes às diárias recebidas e não comprovadas, 
ficando impedido de receber novo benefício de idêntica natureza, enquanto não for regu-
larizada a situação), do artigo 11, do Decreto Judiciário no 136/2013, obstáculo a reforçar 
a segurança no pagamento e fiscalização efetivos de diárias.

Após uma triagem do quadro permanente de servidores lotados no SEO – Serviço de Exe-
cução Orçamentário – e sempre buscando viabilizar uma prestação célere e segura relativa 
à tramitação de solicitação e pagamento de Diárias, atento, ainda, à falta de servidores 
do quadro efetivo, solicitamos à SEAD o incremento de terceirizados – ABADEF para fins 
específicos de atendimento ao público, telefonia e triagem de diárias (documento anexo), 
também, solicitamos ao Senhor Chefe de Gabinete, em sendo possível, que fossem lota-
dos servidores efetivos ou comissionados com formação em ciências exatas dispostos a 
trabalhar no referido setor – SEO.

Solicitamos, também, à SEAD – Secretaria de Administração, um projeto (layout) para as 
instalações do SEO – Serviço de Execução Orçamentário e novos computadores à SE-
TIM, o que foi prontamente atendido por ambas as Secretarias, permitindo, com isso, aos 
colegas servidores daquela Unidade (SEO) maior conforto e condições operacionais, sem 
contar com a melhora da autoestima dos mesmos. 

Por derradeiro no que concerne à diárias, esta Secretaria Judiciária enviou inúmeros Ofí-
cios à servidores com pendências de comprovação, além de oficiar à Assessoria Especial 
I – Magistrados, para que, também, o fizesse em relação à pendências com magistrados 
(AEP I – responsável por questões relativas à magistrados), tudo no objetivo de equacionar 
tais demandas, havendo resultado profícuo, seja na devolução de tais diárias, no montante 
de R$ 152.436,00 (cento e cinquenta e dois mil e quatrocentos e trinta e seis reais) ao 
Erário (informação do SEO – Serviço de Execução Orçamentário), seja no envio de docu-
mentação comprobatória das diárias.

A SEJUD também se empenhou em atender as demandas da COBIT – Bibliotecas do 
Fórum Ruy Barbosa e do TJBA, no concernente à autorização de aquisições de livros e 
assinaturas de periódicos, e no conserto dos móveis da Biblioteca do Fórum Ruy Barbosa, 
restando ainda pendente a reforma nas cadeiras, que por serem antigas requer um cuida-
do especial, solicitação feita à SEAD – Secretaria de Administração. 

Atento para o aumento do número de Desembargadores na Composição Plenária, a SE-
JUD, em provocação da Secretaria do Pleno, imediatamente, solicitou providências à 
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SEAD – Secretaria de Administração – a fim de que o espaço físico fosse adequado à 
acomodação das cadeiras na rotunda principal e adjacente.

A Secretaria Judiciária, atendendo a uma demanda da 16ª Vara Cível, mesmo não sendo 
atribuição daquela, mobilizou o NDI que através de prepostos, higienizou os documentos 
solicitados (processos, etc.,), buscando, contribuir para a melhoria na prestação jurisdicio-
nal daquela unidade.  

Relevante é dizer que a SEJUD em vários momentos, atendendo a orientação do Presi-
dente Mário Alberto Simões Hirs e atenta às determinações do CNJ envidou esforços para 
que servidores das Câmaras pudessem realizar mutirões, inclusive, em finais de semana, 
para equacionar demandas naqueles setores.

A Secretaria Judiciária, ainda é Unidade Gestora relativa aos Contratos dos Correios (Em-
presa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correspondências e Malote); EGBA – Empresa 
Gráfica da Bahia; PA Arquivos LTDA; DELTA Locação de Serviços e Empreendimentos 
LTDA – 43/09-S E 54/12-S); MS Comércio de Máquinas e Serviços LTDA; Qualycopy Co-
mércio de Serviços LTDA; MR Computer e Parceiro Empreendimentos LTDA., e, por fim, 
Convênio com o Mosteiro de São Bento (restauração dos Livros Cartorários). 

No que se refere, especificamente, a cada Unidade atrelada à SEJUD, coube à Assessoria 
de Estatística (artigo 63, da Resolução nº 05/2013) proceder a coleta, análise e mapea-
mento dos dados estatísticos oriundos das Comarcas de 1º Grau da capital e do interior, 
de 2º Grau, das Turmas Recursais e dos Juizados Especiais para envio ao Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ, de acordo com a Resolução Nº 76/2009, além de relatórios 
semestrais e anuais dos dados estatísticos para eventuais estudos analítico e comparativo 
– Justiça em Números.

Atualiza, ainda, nesta Unidade, periodicamente o Sistema Estatístico do Poder Judiciário, 
instituído pelo CNJ, mantendo ainda, regularmente, o envio de dados atualizados ao Con-
selho, a fim de instruir ações de política judiciária nacional.

No âmbito interno, a Assessoria de Estatística auxiliou no cálculo do índice de merecimento 
para promoção de magistrados e acesso aos Tribunais de 2º Grau (Resolução Nº 106/2010 
do CNJ) e na atualização da composição do quadro de juízes e desembargadores, assim 
como a criação e/ou extinção de Varas e/ou Comarcas além de ter participado do pro-
jeto de seleção, distribuição e movimentação da força de trabalho nos órgãos da justiça 
estadual de primeiro e segundo graus, bem como realizações de testes (Ato Normativo 
nº 5389-73.2012.2000000 do CNJ) além da prestação das informações abrangendo as 
Varas de 1º Grau e Juizados Especiais Criminais para realização da pesquisa “Reincidência 
Criminal no Brasil” (Ofício Circular nº 57/GP – DPJ/2012 do CNJ).





ESTATÍSTICAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA: 
a SEJUD, por meio da Assessoria de Estatística, tem a 

responsabilidade de manter atualizado o Sistema 
Estatístico do Poder Judiciário, instituído pelo CNJ 
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Por sua vez a Taquigrafia se fez presente na elaboração de notas e tradução das mesmas, 
oriundas das Sessões Isoladas e Reunidas do Tribunal de Justiça; tradução das referidas 
notas para entrega (contabilizadas novecentos e setenta e sete ao longo de período), 
quando solicitadas pelas Câmaras, eminentes Desembargadores, Senhores Advogados e 
partes interessadas nos processos julgados nas sessões.

Também em 2013, foi realizado o apanhamento taquigráfico do Concurso para Juiz de Di-
reito Substituto (prova escrita, prova oral, recursos e audiências, bem como a degravação 
de audiências da Comissão Permanente de Segurança do Magistrado).
 
O Núcleo de Documentação e Informação (NDI) através das 03 (três) Coordenações exe-
cutou atividades inerentes à Gestão Documental e da Informação, tais como a Gestão de 
Arquivo, Protocolo e Biblioteca.

No âmbito da Coordenação de Biblioteca (que abrange as atividades da Biblioteca Cen-
tral do Fórum Ruy Barbosa e Seção Especial – CAB) são realizados, diariamente, o pro-
cesso de seleção, alimentação na base de dados, registro, tombamento, catalogação, 
classificação, indexação, notação de autor de livros e periódicos, bem como indexação 
de atos, decretos, portarias do Diário da Justiça Eletrônico, DOE e analítica de artigos 
dos periódicos.
 
Ao longo do biênio foram processados 22.242 (vinte e dois mil, duzentos e quarenta e 
dois) livros e periódicos, escaneadas mais de 1.200 (um mil e duzentas) fotos, capas de 
livros e periódicos em geral.

Os empréstimos e renovações de livros e periódicos corresponderam a 12.581 (doze mil, 
quinhentos e oitenta e um) num total de 21.030 (vinte e um mil e trinta) usuários que fre-
quentaram tais Bibliotecas. 

Foram realizadas diversas pesquisas em livros, periódicos e Diários Oficiais, buscas de Atos, 
Decretos, Portarias, Resoluções, Regulamentos, Editais, Resultados de Concursos, Nomea-
ções, etc., com a finalidade de atender às solicitações do Tribunal de Justiça, bem assim de 
Advogados, Estudantes de Direito e demais estudantes de outras áreas, dados demonstrati-
vos concretos da importância necessária em investir, cada vez mais, em tais setores. 

Sobre o acervo bibliográfico, foram adquiridos 2.172 (dois mil, cento e setenta e dois) 
exemplares de periódicos enquanto que cerca de 1.700 (um mil e setecentos) exemplares 
de livros e periódicos foram recebidos por doação.

Nessa direção, a Biblioteca Seção Especial CAB, adquiriu por compra direta nas Editoras, 
com desconto entre 30% e 35%, através da prática de inexigibilidade de licitação, median-



85

Secretaria Judiciária  |  SEJUD

te apresentação da carta de exclusividade e prejulgados 1.124 – decisão 448/02 da As-
sembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, perfazendo um total de 898 (oitocentos 
e noventa e oito) livros para atender as Bibliotecas do TJ/Ba, como também as solicitações 
dos Desembargadores e Magistrados. 

Obras raras foram selecionadas pela Biblioteca do TJBA e disponibilizadas para a imprensa 
que exibiu a matéria, no programa em canal local, sobre a história do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia aproximando a história do Judiciário Baiano com a população.

Após contato com várias Instituições, a Biblioteca Pública do Estado da Bahia, se ma-
nifestou em abrigar os Diários Oficiais da União, referentes ao período de 1916 a 1952, 
os quais já foram encaminhados, ficando os encadernados do período de 1973 a 1986 
aguardando novos contatos para possível doação, permitindo que espaços na Biblioteca 
do Fórum Ruy Barbosa, antes ocupados com tais periódicos, fossem preenchidos com 
livros e periódicos mais recentes.

Com frequência são ainda elaboradas listagens para aquisição de livros para Biblioteca 
Central Fórum Ruy Barbosa, Biblioteca Seção Especial - CAB e demais setores do TJBA, 
aquisição e renovação de periódicos diários, jornais e revistas para as bibliotecas e diver-
sos setores.

Por derradeiro, relevante é dizer que as Bibliotecas possuem serviços de consultas em 
sites diversos, a exemplo do GOVERNET. 

No âmbito do COARQ – Coordenação de Gestão de Arquivo (artigos 57/58 da Resolução 
no 05/2013), o TJBA, Membro efetivo do Programa Nacional de Gestão Documental e Me-
mória do Poder Judiciário – PRONAME, através da Coordenação de Arquivos, desenvol-
veu, em conjunto com representantes de outros Tribunais Estaduais e Federal (Eleitorais, 
Militar e do Trabalho), os instrumentos que norteiam a Gestão Documental, seguindo as 
diretrizes alçadas pelo CNJ (através da Recomendação nº 37/11).

Estes instrumentos como o Plano de Classificação Documental, a Tabela de Tempora-
lidade de Documentos e o Manual de Aplicação da Tabela são fundamentais para uma 
eficiente Gestão Documental e já estão em uso no âmbito do TJBA desde que este com 
a aprovação e publicação da Resolução nº 02/13, estabeleceu o Programa de Gestão 
Documental do TJBA e aderiu à citada Recomendação.

Subsequentemente, foi criada, através do Decreto Judiciário nº 162/13, a Comissão Per-
manente de Avaliação Documental do TJBA, responsável pelo esclarecimento das dúvidas 
inerentes à Gestão Documental no TJBA e pela destinação final dos documentos passíveis 
de eliminação, de acordo com a Tabela de Temporalidade. 



COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA: 
ao longo do biênio 2012/2013, 
foram processados 22.242 
livros e periódicos 





88

Relatório de Gestão  |  2012-2014

A Comissão é atualmente presidida pela Desa. Maria da Purificação da Silva, também 
presidente da Comissão de Memória do TJBA, e conta com historiadores, bibliotecários, 
arquivistas, bacharéis em direito e sociólogos em sua constituição, emprestando a ela o 
caráter multidisciplinar necessário para a melhor avaliação do acervo.

Por ainda não dispor de galpão próprio para abrigar o seu acervo permanente, o TJBA 
terceiriza, junto a Empresa Gráfica da Bahia – EGBA, os serviços relacionados à Gestão 
Documental como Guarda em Arquivo, Coleta e Consulta de Documentos, dentre outros. 

A partir da adesão à Recomendação nº 37 do CNJ, a COARQ/NDI passou a exigir da 
EGBA o atendimento dos serviços estabelecidos pelo PRONAME e tem atuado de for-
ma incisiva no sentido de treinar e elucidar esclarecimentos por parte da terceirizada, 
envolvendo, inclusive, representantes de outras unidades do TJBA como a COJE e o 
SECOMGE.

Pensando ainda em facilitar as rotinas das Unidades Judiciárias, a COARQ/NDI desenvol-
veu e disponibilizou no website do TJBA os diversos instrumentos de gestão documental 
assim como dicas de preservação e conservação de documentos, orientações para ar-
quivamento e desarquivamento de processos e para a cobrança das taxas de desarquiva-
mento, instituídas pela Tabela de Emolumentos de 2012.

Membro do Subcomitê de multiplicadores do PRONAME, cabe ainda à COARQ/NDI, jun-
tamente com outros Tribunais, replicar nos demais Tribunais Estaduais não participantes do 
Comitê as orientações definidas no Programa.

Sobre a restauração de livros e documentos cartorários, diante da demanda de restaura-
ção de cerca de 1,7 mil livros cartorários, em uso em cartórios extrajudiciais de Comarcas 
do Interior do estado e de Salvador, a COARQ, via autorização da SEJUD, desenvolveu, 
juntamente com o Mosteiro de São Bento da Bahia, o Termo de Cooperação Técnica nº 
03/13-TC, destinado a atender solicitações desta natureza.

A parceria prevê a coleta mensal de livros cartorários e remessa ao laboratório do livro 
raro do Mosteiro de São Bento da Bahia, instituição sem fins lucrativos e de competência 
reconhecida no segmento de preservação e restauração documental.

No citado laboratório, os livros são higienizados e restaurados, tendo assim preservadas 
suas informações e devolvendo, com isso, à sociedade a possibilidade de restituição de 
seus registros e resgate de memória.

Ao retornar para o TJBA, os livros ainda passam pelo procedimento de digitalização, ga-
rantindo a manutenção das informações e o seu rápido acesso.
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Seguindo orientação da Administração do TJBA, as coletas e consequentes restaurações 
de livros cartorários obedecem a um rodízio entre unidades judiciárias da Capital e do Interior.

Com frequência, a Coordenação recebe solicitações de higienização de livros e documen-
tos cartorários por parte de unidades judiciárias que necessitam melhorar a condição e seu 
acervo e torná-lo acessível.

Através de uma adaptação de uma contratação já existente, funcionários terceirizados 
realizam, protegidos com aventais, máscaras e luvas, a higienização mecânica do acervo 
através do uso de trinchas, pincéis, aspiradores e álcool gel.

Visando ampliar o serviço e atender às unidades de forma mais eficiente e célere, está em 
desenvolvimento  um projeto básico para a contratação de empresa especializada no ramo. 

Seguindo os exemplos de outros Convênios já vigentes com a Universidade do Recônca-
vo da Bahia (UFRB), Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e Universidade do 
Estado da Bahia (UNEB), foi viabilizada a assinatura de mais três instrumentos com esta 
última instituição para o atendimento de outras comarcas.

Tais convênios, que preveem a transferência para os centros de documentações das 
Universidades da documentação histórica, transitada em julgado, dos fóruns e unidades 
judiciárias abrangidas por cada instrumento, têm o objetivo de promover a preservação, 
através da higienização, catalogação, digitalização e armazenamento adequado da massa 
documental.

Destarte a documentação continue, conforme previsto em lei, de posse do TJBA, seu aces-
so à pesquisa por parte de docentes, discentes e historiadores é bastante facilitado em 
decorrência da ação direta do corpo técnico de cada Universidade, sempre composto de 
arquivistas, bibliotecários, historiadores e pesquisadores, sob a orientação de professores.

A COARQ/NDI mantém o acompanhamento das atividades de cada um dos convênios assi-
nados através de visitas às Comarcas e dos Relatórios encaminhados por cada convenente.

Cientes de que tais Convênios, sempre celebrados com instituições públicas, notada-
mente interessadas na preservação documental e na disseminação da história através do 
acesso à pesquisa, a COARQ recebe, frequentemente, contatos da UNEB e de outras 
Universidades Públicas interessadas na assinatura de outros instrumentos, para atendi-
mento de outras Comarcas.

Através de contatos feitos com a Justiça Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro, o TJBA 
assinou convênio com aquela instituição com o objetivo de adotar em suas rotinas o Sistema 



90

Relatório de Gestão  |  2012-2014

RESTAURAÇÃO DE 
DOCUMENTOS: 

a SEJUD autorizou a 
recuperação de 1,7 mil 

livros cartorários



91

Secretaria Judiciária  |  SEJUD

Integrado de Gestão Administrativa – SIGA-DOC, ferramenta destinada a tramitar e controlar 
a movimentação de documentos e processos administrativos físicos, eletrônicos e híbridos.

Indicada pela Presidência do TJBA, a COARQ/NDI foi convidada a integrar a Comissão 
Especial para Desenvolvimento do Sistema Estadual de Arquivos do Estado da Bahia.

Contando com a participação de representantes do Arquivo Público da Bahia, da As-
sociação de Arquivistas da Bahia, da Assembleia Legislativa da Bahia, da Secretaria de 
Administração da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, dentre outras instituições, a 
Coordenação de Arquivos tem contribuído, com sua experiência adquirida junto ao PRO-
NAME e ao PROGED – TJBA para o desenvolvimento do Sistema Estadual de Arquivos, 
que regerá a matéria no âmbito do Poder Executivo.

Com o objetivo de agilizar o atendimento às pesquisas de processos e documentos mi-
crofilmados, a COARQ/NDI desenvolveu, junto à Coordenação de Sistemas do TJBA, o 
Sistema de Consulta de Índices de Microfilmes.

Os índices dos microfilmes, que indicam o conteúdo de cada rolo, apresentavam-se, ori-
ginalmente, apenas manuscritos, fazendo com que o servidor responsável pela pesquisa 
localizasse, manualmente, em cada uma das mais de 9 mil folhas de índices em qual mi-
crofilme encontrava-se o processo procurado.

Desta forma, através de pregão eletrônico, a COARQ/NDI contratou, através do instru-
mento nº 27/12-S, a PA Arquivos Ltda., para a indexação, no sistema do TJBA, de todo o 
acervo existente em nosso Arquivo de Segurança, automatizando a pesquisa, reduzindo o 
tempo de atendimento às consultas e otimizando a força de trabalho dos servidores lota-
dos no Núcleo de Microfilmagem.

Ciente de que a reciclagem teórica acompanha o sucesso prático das atividades desen-
volvidas, a COARQ/NDI buscou inscrever servidores de seu quadro em Cursos e Con-
gressos realizados em Salvador, favorecendo assim a troca de experiências e incremento 
dos resultados obtidos.

Nessa direção trouxe, ainda, para Salvador, a Profª. Maria Rosângela da Cunha, espe-
cialista em gestão documental, para ministrar uma palestra no auditório do TJBA para 
servidores e magistrados, através da qual enfatiza a gestão documental como requisito 
da gestão eletrônica de documentos.

Com o objetivo de analisar os contratos vigentes e reduzir os custos, gerando economia 
e melhor aplicação dos recursos financeiros, a COARQ participa, com a consultoria da 
Falconi, do Programa MAIS, instituído pelo TJBA .



92

Relatório de Gestão  |  2012-2014

Estatisticamente, a Coordenação de Arquivos realizou: Indexação de microfilmes – 9 mil 
rolos de microfilmes desde jan/2012; digitalização – 2,5 mil caixas-box desde jan/2012; 
digitalização de microfilmes – 11 rolos de microfilmes; coleta em comarcas do interior 
do estado: 11.500 caixas-box desde jan/2012; guarda: 245.845 caixas-box no arqui-
vo da EGBA (evolução de 23% desde janeiro/12); arquivo de Segurança de Microfilmes: 
29 armários/mês; consulta/desarquivamento: 2.500 processos/mês; coleta/arquivamento 
(Juizados e Administrativo): 1.500 caixas-box/mês (Salvador e Região Metropolitana); in-
dexação de processos em sistema: 45.000 processos/mês.

Referente à Coordenação de Protocolo e Controle de Correspondência – CPROT (artigos 
55/56 da Resolução nº 05/2013) foram feitas melhorias e implantação de novas ferra-
mentas junto ao Protocolo WEB, sistema usado atualmente no TJBA, disponibilizadas sob 
nossa demanda, pela SETIM, a exemplo dos processos de remoção e promoção, de 
magistrados que foram unificados para habilitação de magistrado. Possibilitando cadastrar 
os processos por tipo de assunto de maneira padronizada, contribuindo para a melhoria 
inclusive para a classificação da tabela de temporalidade.

Como parte do processo de implantação do Sistema Integrado de Gestão Administrativa- 
SIGA DOC, está sendo feita qualificação de pessoal quanto ao uso do sistema.

Um das principais atribuições é a tramitação de malotes entre as comarcas/setores que 
somaram 40.000 unidades. Quase 80.000 Processos Administrativos foram autuados em 
2013 e mais de 70.000 documentos tramitados nos diversos setores do Judiciário. 

As ações para distribuição de material impresso em parceria com a UNICORP totalizaram 
50.000 objetos. 

Atualmente há centralização de recebimento das correspondências expedidas para o Ju-
diciário – um dos pontos de triagem fica situado no Fórum Ruy Barbosa (concentrando 
as correspondências expedidas para as unidades do Fórum Ruy Barbosa e Anexo), outro 
ponto fica instalado no Edifício Anexo ao Tribunal de Justiça (concentrando as correspon-
dências expedidas para as unidades do prédio do TJ e Anexo) e  o mais recente instalado 
após a mudança do Fórum Criminal para o bairro da Sussuarana, ali concentram-se todas 
as correspondências criminais judiciais além das solicitações dos servidores ali lotados. 

Encontra-se em fase de ajustes para informatização, o Sistema de Controle de Correspon-
dências com entrada e saída de documentos realizado manualmente.
 
A Coordenação participa da Comissão Permanente de Avaliação Documental do TJBA 
e das reuniões de trabalho com a Consultoria Falconi para análise de contratos, visando 
redução de custos principalmente da ECT.
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Visando a otimização no uso do material de escritório, as capas de processos são reapro-
veitadas na abertura de novos outros processos, com a coleta diária do setor de arquivo, 
dentre outros do prédio do TJBA de volume superior a 100.00 capas/ano.

Também foi feita a adequação, a orientação/determinação do CNJ, quanto às normas para 
autuação de processos administrativos.

Com a atualização da cartilha do NDI, foram multiplicadas as boas práticas para uso do 
serviço do malote, a exemplo de procedimentos usados na Coordenação, para a Comarca 
de Feira de Santana/Ba.

Para fins de organização e segurança na rotina de tramitação e gestão documental foi 
concluído o trabalho de digitalização, facilitando a localização de guias de tramitação e 
principalmente de expedientes que não geram número junto ao sistema Protweb. 

Destacam-se ainda, dentre as atribuições da CPROT, promover estudos e pesquisas, 
visando implantação de novas técnicas dentro do protocolo e suas ramificações: malote 
recebimento, malote expedição e o protocolo, expedir declarações e atestados inerentes 
à sua área de competências, estudar e propor alteração e atualização de rotinas inerentes 
ao trâmite de correspondências e viabilizar a tramitação de processos e efetuar levanta-
mento e padronização dos assuntos e requerentes/interessados no sistema de protocolo 
(protweb), além de elaborar procedimentos para as rotinas de trabalho (triagem e distribui-
ção de correspondências) e analisar necessidade de melhorias no Sistema de Protocolo. 
(Expedientes Procedimentos Administrativos e Virtualização).  
 
Por derradeiro, apresentadas estas considerações, fazemos acompanhar documentação 
comprobatória do quanto foi narrado, acrescentando que tudo foi buscado realizar, não 
medindo esforço a equipe da SEJUD – Secretaria Judiciária e demais colegas das unida-
des integrantes desta Secretaria, sempre imbuídos em contribuir e servir, na mais profunda 
significação da palavra Servidor.

Por último, não poderia deixar de noticiar que tudo foi possível graças a incondicional con-
fiança e apoio que o digno  Presidente, Desembargador Mario Alberto Simões Hirs  deposi-
tou na nossa Equipe – SEJUD e Unidades Integrantes, a quem agradecemos e devotamos 
estima e grande admiração.



SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO



SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO

Secretário: 
Antônio Meirelles Neto  
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Compete à Secretaria de Planejamento e Orçamento – SEPLAN a formulação de 
políticas e diretrizes de planejamento, orçamento e gestão, assim como a norma-
tização de procedimentos administrativos do Poder Judiciário do Estado da Bahia.

Para o desenvolvimento de suas funções, a SEPLAN é composta pela Diretoria de Progra-
mação e Acompanhamento, Coordenação de Orçamento e Coordenação de Programa-
ção e Acompanhamento, com uma equipe de 11 membros, incluindo o Secretário. 

No desenvolvimento de suas competências regimentais a SEPLAN deu cumprimento ao 
seu Programa de Trabalho, realizando, no biênio 2012/2013, as atividades listadas neste 
documento.

NORMATIZAÇÃO, PROCEDIMENTOS E MODERNIZAÇÃO

Regimento

• Elaboração da proposta do Regimento dos Órgãos Auxiliares e de Apoio Técni-
co Administrativo da Justiça, posteriormente apreciada pela Comissão de Reforma 
Judiciária Administrativa e Regimento Interno e encaminhada para aprovação pelo 
Tribunal Pleno; 

• Publicação do Regimento dos Órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico Administrativo da 
Justiça a partir da Resolução nº 5 de 27/3/2013 que aprovou o referido documento. 

Processos de Trabalho 

• Elaboração de processos de trabalhos e fluxogramas demandados por diferentes 
áreas, incluindo recodificação e modificação de formulários impressos;

• Atualização de normativos em conformidade com demandas específicas de cada 
área;

• Análise e codificação de formulários e impressos.

Escritório de Projetos

• Sob a Coordenação da Assessoria Especial da Presidência II, a Secretaria de Plane-
jamento e Orçamento integra o grupo encarregado da implantação do Escritório de 
Projetos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia cuja função é sistematizar a ela-
boração e priorizar a execução de projetos relevantes, focados no acesso, eficiência 
e qualidade dos serviços judiciários.
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PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

• Consolidação e encaminhamento à Secretaria de Planejamento do Executivo, após 
aprovação pelo Tribunal Pleno, das propostas relativas à Lei Orçamentária Anual, 
para os exercícios de 2013 e 2014, utilizando a recente metodologia adotada pelo 
Estado, tendo como base o FIPLAN, novo sistema informatizado que integra as fun-
ções de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade;  

• Consolidação das prioridades e demais informações do Poder Judiciário, mediante 
articulação com todas as unidades deste Poder, com vistas à composição das Leis 
de Diretrizes Orçamentárias para os exercícios de 2013 e 2014;

• Assessoramento à Presidência do Tribunal e às demais unidades administrativas 
deste poder em matéria de programação orçamentária; 

• Capacitação da equipe técnica da SEPLAN em planejamento e orçamento público, 
mediante a participação em cursos específicos promovidos dentro e fora do Estado; 

• Capacitação dos servidores das unidades gestoras descentralizadas pela equipe 
técnica desta SEPLAN.

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 

• Identificação da necessidade de suplementação orçamentária para o cumprimento 
do programa de trabalho;

• Negociação com a Secretaria de Planejamento do Poder Executivo com vistas à 
suplementação do Orçamento com Recursos Próprios do Tesouro (Fonte 100), para 
dar coberturas às despesas de pessoal;

• Disponibilização de informações referentes à receita e à despesa orçamentária, com 
vistas a oferecer subsídios à Presidência quanto à alocação e remanejamento de 
recursos orçamentários;

• Materialização das alterações orçamentárias dos exercícios de 2012 e 2013 median-
te elaboração das propostas de crédito suplementar por excesso de arrecadação, 
superávit financeiro ou reprogramação orçamentária, nos termos da lei;

• Acompanhamento físico/financeiro dos orçamentos do biênio com vistas à obser-
vância dos princípios legais e à garantia da otimização dos recursos alocados e/ou 
remanejados;

• Elaboração de relatórios gerenciais de acompanhamento orçamentário; 
• Orientação técnica às diversas unidades gestoras no que se refere aos procedimen-

tos orçamentários;
• Articulação permanente com as unidades gestoras objetivando a otimização dos re-

cursos alocados no orçamento;
• Descentralização das dotações orçamentárias necessárias ao desenvolvimento do 

programa de trabalho das unidades gestoras do Poder Judiciário;



INFORMAÇÕES SOBRE RECEITA E DESPESAS: 
cabe à SEPLAN oferecer subsídios à Presidência do TJBA 
sobre alocação e remanejamento de recursos orçamentários
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• Disponibilização de informações às diversas unidades sobre a viabilidade orçamen-
tária para a reprogramação de despesas; 

• Acompanhamento mensal, juntamente com a área financeira, do limite prudencial 
relativo às despesas com pessoal em relação à receita corrente líquida, objetivando 
o cumprimento do disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os Orçamentos do Poder Judiciário para os exercícios de 2012 e 2013, somando re-
cursos de todas as fontes, foram acrescidos mediante créditos suplementares, inclusive 
aqueles por superávit financeiro e excesso de arrecadação. 

A execução foi superior a 97% nos dois exercícios, considerando os valores liquidados, 
conforme Quadro I a seguir: 

Quadro I – Evolução do Orçamento

Exercício                           2012                         2013   
• Orçado Inicial  1.371.203.492 1.477.978.194    
• Suplementação        326.231.214    357.528.613   
• Orçado Final  1.697.434.706 1.835.506.807      
• Liquidado  1.651.397.870 1.791.180.142      
• Execução             97,29%            97,29%

O Orçamento, concentrado em três Unidades Orçamentárias, tem sua execução refletida 
nos Quadros II e III, a seguir:

Quadro II – Execução da Despesa por Unidade Orçamentária em 2012

Total Tribunal de Justiça
• Dotação Atual (A)        1.697.434.706
• Empenhado (B)           1.669.233.141
• % Execução (B/A)                  98,34%
• Liquidado (D)              1.651.397.869
• % Execução (D/A)                  97,29%

Fundo de Aparelhamento Judiciário
• Dotação Atual (A)           187.991.629
• Empenhado (B)              177.100.997
• % Execução (B/A)                  94,21%
• Liquidado (D)                 163.429.352
• % Execução (D/A)                  86,93%
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Secretaria do Tribunal de Justiça – STJ
• Dotação Atual (A)        1.507.039.158
• Empenhado (B)           1.490.671.288
• % Execução (B/A)                  98,91%
• Liquidado (D)              1.486.507.661
• % Execução (D/A)                  98,64%

Corregedoria Geral de Justiça – CGJ
• Dotação Atual (A)               2.403.919
• Empenhado (B)                  1.460.856
• % Execução (B/A)                  60,77%
• Liquidado (D)                     1.460.856
• % Execução (D/A)                  60,77%

Quadro III – Execução da Despesa por Unidade Orçamentária em 2013

Total Tribunal de Justiça
• Orçado Inicial (A)         1.477.978.194
• Orçado Atual (B)        1.835.828.807
• Empenhado (C)          1.812.292.345
• % Execução (C/B)                  98,72%
• Liquidado (E)              1.793.122.760
• % Execução (E/B)                  97,67%

Fundo de Aparelhamento Judiciário
• Orçado Inicial (A)            128.130.000
• Orçado Atual (B)            183.457.561
• Empenhado (C)             180.576.700
• % Execução (C/B)                  98,43%
• Liquidado (E)                 168.583.710
• % Execução (E/B)                  91,89%

Secretaria do Tribunal de Justiça – STJ
• Orçado Inicial (A)         1.347.470.194
• Orçado Atual (B)         1.649.842.837
• Empenhado (C)          1.629.774.210
• % Execução (C/B)                  98,78%
• Liquidado (E)               1.622.597.615
• % Execução (E/B)                  98,35%
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Corregedoria Geral de Justiça – CGJ
• Orçado Inicial (A)                2.378.000
• Orçado Atual (B)                2.528.409
• Empenhado (C)                  1.941.435
• % Execução (C/B)                  76,78%
• Liquidado (E)                      1.941.435
• % Execução (E/B)                  76,78%

Os Quadros IV e V demonstram a execução das ações orçamentárias agregadas por classifi-
cação programática: Ações do PPA (Projetos e Atividades Finalísticas), Pessoal e Manutenção.

Quadro IV – Execução do Orçamento por Tipo de Despesa (recursos de todas as fontes) 
em 2012

Total Tribunal de Justiça
• Dotação Atual (A)        1.697.434.706
• Empenhado (B)           1.669.233.141
• % Execução (B/A)                  98,34%
• Liquidado (D)              1.651.397.870
• % Execução (D/A)                  97,29%

Ações Finalísticas do PPA
• Dotação Atual (A)           108.885.340
• Empenhado (B)                96.696.925
• % Execução (B/A)                  88,81%
• Liquidado (D)                   92.659.699
• % Execução (D/A)                  85,10%

Despesas com pessoal
• Dotação Atual (A)        1.299.185.539
• Empenhado (B)           1.296.133.492
• % Execução (B/A)                  99,77%
• Liquidado (D)              1.295.915.956
• % Execução (D/A)                  99,83%

Atividades de Manutenção
• Dotação Atual (A)           289.363.827
• Empenhado (B)              276.402.724
• % Execução (B/A)                  95,52%
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• Liquidado (D)                 262.822.215
• % Execução (D/A)                  90,83%

Quadro V – Execução do Orçamento por Tipo de Despesa (recursos de todas as fontes) 
em 2013

Total Tribunal de Justiça
• Orçado Inicial (A)         1.477.978.194
• Orçado Atual (B)        1.835.828.807
• Empenhado (C)          1.812.292.345
• % Execução (C/B)                  98,72%
• Liquidado (E)              1.793.122.760
• % Execução (E/B)                  97,67%

Ações Finalísticas do PPA
• Orçado Inicial (A)              86.728.000
• Orçado Atual (B)            132.013.709
• Empenhado (C)             127.928.942
• % Execução (C/B)                  96,91%
• Liquidado (E)                  119.579.714
• % Execução (E/B)                  90,58%

Despesas com Pessoal
• Orçado Inicial (A)         1.156.253.194
• Orçado Atual (B)         1.383.994.062
• Empenhado (C)           1.382.654.451
• % Execução (C/B)                  99,90%
• Liquidado (E)               1.382.654.451
• % Execução (E/B)                  99,90%

Atividades de Manutenção
• Orçado Inicial (A)            233.584.000
• Orçado Atual (B)            319.499.036
• Empenhado (C)             301.466.527
• % Execução (C/B)                  94,36%
• Liquidado (E)                  290.646.171
• % Execução (E/B)                  90,97%

Operação Especial
• Orçado Inicial (A)                1.413.000
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• Orçado Atual (B)                   322.000
• Empenhado (C)                    242.424
• % Execução (C/B)                  75,29%
• Liquidado (E)                        242.424
• % Execução (E/B)                  75,29%

Importante salientar que houve um crescimento percentual da ordem de 29% das despesas 
com o desenvolvimento de Ações Finalísticas em relação ao exercício de 2012, demonstran-
do o foco da administração na ampliação dos serviços de acesso à justiça.

As despesas com pessoal, por sua vez, tiveram um crescimento percentual de 6,7%.

As ações de manutenção tiveram um crescimento percentual de 10,59% o que, consideran-
do os aspectos inflacionários, evidencia o esforço da administração no controle de despesas 
com essas atividades.

PLANO PLURIANUAL

Ações Finalísticas

As ações finalísticas integrantes do Programa 163 – Justiça Presente, constante do Plano 
Plurianual 2012/2015, têm sua execução físico-financeira demonstradas nos Quadro VI e VII.

Esse Programa é composto por quinze ações orçamentárias, sendo onze projetos e quatro 
atividades finalísticas direcionadas a ampliar a qualidade e eficiência na prestação jurisdicional 
fortalecendo os mecanismos de acesso da população à justiça.

Quadro VI – Programa 163/2012

4391 – Correição e Fiscalização dos Serviços Judiciários 
• Previsto Atualizado    50
• Executado     50
• Orçado Atualizado ($)      563.000
• Liquidado ($)       315.870

4519 – Publicidade Institucional: Ações do TJ 
• Previsto Atualizado    10
• Executado     20
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• Orçado Atualizado ($)   1.000.000
• Liquidado ($)       485.886

4556 – Capacitação de Recursos Humanos 
• Previsto Atualizado                   4.000
• Executado                      1.997
• Orçado Atualizado ($)   7.155.000
• Liquidado ($)    6.467.863

6320 – Apoio às Ações de Inclusão Social 
• Previsto Atualizado      5
• Executado                             2
• Orçado Atualizado ($)   6.061.000
• Liquidado ($)    4.417.338

5333 – Aquisição de Imóveis para Instalação de Unidades Judiciárias 
• Previsto Atualizado       1
• Executado                             1
• Orçado Atualizado ($) 33.000.000
• Liquidado ($)  33.000.000

5335 – Aquisição de Equipamento de Informática para Unidade Judiciária 
• Previsto Atualizado          5.803
• Executado                    170
• Orçado Atualizado ($)   8.070.006
• Liquidado ($)    5.345.009

5336 – Construção de Unidade Judiciária 
• Previsto Atualizado      3
• Executado                           ---
• Orçado Atualizado ($)      571.582
• Liquidado ($)                ---

5337 – Fortalecimento da Tecnologia da Informação do Poder Judiciário 
• Previsto Atualizado      1
• Executado                             1
• Orçado Atualizado ($) 13.671.400
• Liquidado ($)  11.662.769

5339 – Implantação de Unidade Judiciária 
• Previsto Atualizado                 5
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• Executado                       11
• Orçado Atualizado ($)               ---
• Liquidado ($)                ---

5341 – Aquisição de Equipamento para Unidade do Poder Judiciário 
• Previsto Atualizado        20.000
• Executado                    18.770
• Orçado Atualizado ($) 10.326.516
• Liquidado ($)    8.472.327

5342 – Ampliação de Unidade Judiciária  
• Previsto Atualizado       1
• Executado                           ---
• Orçado Atualizado ($)         17.941
• Liquidado ($)                ---

5349 – Realização de Concurso Público do Tribunal de Justiça 
• Previsto Atualizado                  1
• Executado (em curso)                  1
• Orçado Atualizado ($)      400.000
• Liquidado ($)                ---

5350 – Fortalecimento das Práticas de Conciliação 
• Previsto Atualizado          1.000
• Executado                      2.377
• Orçado Atualizado ($)               ---
• Liquidado ($)                ---

5351 – Ampliação dos Serviços de Acesso à Justiça 
• Previsto Atualizado     30
• Executado                             5
• Orçado Atualizado ($) 13.041.910
• Liquidado ($)  11.578.350

5355 – Modernização da Frota de Veículos do Poder judiciário 
• Previsto Atualizado                 8
• Executado                        4
• Orçado Atualizado ($)   1.717.634
• Liquidado ($)       712.300
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7401 – Reforma de Unidade Judiciária 
• Previsto Atualizado    38
• Executado                           18
• Orçado Atualizado ($)  13.289.351
• Liquidado ($)             10.201.986

Quadro VII – Programa 163/2013

2050 – Publicidade Institucional 
• Previsto         1
• Executado        1
• Orçado Inicial ($)               1.000.000
• Orçado Atual ($)                1.015.450
• Liquidado ($)    1.013.950

4391 – Correição e Fiscalização dos Serviços Judiciários 
• Previsto               310
• Executado              310
• Orçado Inicial ($)                  357.000
• Orçado Atual ($)                   457.000
• Liquidado ($)       353.553

4556 – Capacitação de Recursos Humanos 
• Previsto                       2.350
• Executado            6.441
• Orçado Inicial ($)               7.459.000
• Orçado Atual ($)              11.070.168
• Liquidado ($)           10.739.930

6320 – Apoio às Ações de Inclusão Social 
• Previsto                   2
• Executado                  2
• Orçado Inicial ($)               5.078.000
• Orçado Atual ($)                4.531.533
• Liquidado ($)    2.994.869

5333 – Aquisição de Imóveis para Instalação de Unidades Judiciárias 
• Previsto        2
• Executado      ---
• Orçado Inicial ($)               6.000.000
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• Orçado Atual ($)                            ---
• Liquidado ($)                ---

5336 – Construção de Unidade Judiciária 
• Previsto                   3
• Executado                  3
• Orçado Inicial ($)               5.899.000
• Orçado Atual ($)              13.374.892
• Liquidado ($)  12.024.980

5337 – Fortalecimento da Tecnologia da Informação do Poder Judiciário 
• Previsto         1
• Executado        1
• Orçado Inicial ($)             20.075.000
• Orçado Atual ($)              49.346.250
• Liquidado ($)            47.154.078

5339 – Implantação de Unidade Judiciária 
• Previsto                   4
• Executado                ---
• Orçado Inicial ($)               2.500.000
• Orçado Atual ($)                           ---
• Liquidado ($)               ---

5341 – Aparelhamento de Unidade do Poder Judiciário
• Previsto                     10.000
• Executado         15.000
• Orçado Inicial ($)             17.500.000
• Orçado Atual ($)                9.847.338
• Liquidado ($)    7.830.313

5342 – Ampliação de Unidade Judiciária 
• Previsto                   9
• Executado                   1
• Orçado Inicial ($)               1.030.000
• Orçado Atual ($)                      4.930
• Liquidado ($)               ---

5349 – Realização de Concurso Público do Tribunal de Justiça 
• Previsto         1
• Executado        1
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• Orçado Inicial ($)                  289.000
• Orçado Atual ($)                   158.284
• Liquidado ($)               ---

5350 – Fortalecimento das Práticas de Conciliação Judicial 
• Previsto            1.000
• Executado           4.958
• Orçado Inicial ($)               1.000.000
• Orçado Atual ($)                           ---
• Liquidado ($)               ---

5351 – Ampliação dos Serviços de Acesso à Justiça 
• Previsto         4
• Executado        4
• Orçado Inicial ($)               7.241.000
• Orçado Atual ($)              16.925.462
• Liquidado ($)             14.930.477

5355 – Modernização da Frota de Veículos do Poder Judiciário 
• Previsto                   4
• Executado                  2
• Orçado Inicial ($)                  800.000
• Orçado Atual ($)                   336.500
• Liquidado ($)       336.500

7401 – Reforma de Unidade Judiciária 
• Previsto     102
• Executado    122
• Orçado Inicial ($)             10.500.000
• Orçado Atual ($)              24.945.902
• Liquidado ($)   22.201.064

Total 
• Orçado Inicial ($)             86.728.000
• Orçado Atual ($)            132.013.709
• Liquidado ($)           119.579.714

É importante destacar, no biênio 2012/2013, o elevado índice de execução das ações fina-
lísticas que integram o Programa 163, que atingiu um patamar de execução da ordem de 
85,10% em 2012 e de 90,58%, em 2013, considerando os valores liquidados. 
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Em 2013 foi dada prioridade ao desenvolvimento das ações de expansão e aprimoramento 
da tecnologia da informação nas unidades da capital e do interior, objetivando promover 
maior celeridade da ação judicial no Estado da Bahia. Também foi conferida ênfase especial 
à expansão e adequação da rede física, visando proporcionar melhores condições na oferta 
de serviços judiciários. 

A seguir, informações relevantes sobre a execução dos Projetos e Atividades durante o biênio:

Atividade 2050/4519: A publicidade de utilidade pública, em 2012, foi executada através 
da Assessoria de Imprensa (mídia espontânea) não acarretando custo para este Poder. A 
partir de agosto daquele ano e por todo exercício de 2013, a comunicação interna e a di-
vulgação das políticas públicas no âmbito do Poder Judiciário, foram executadas através de 
uma agência de publicidade contratada para tal fim. 

Atividade 4391: Foi cumprida a agenda prevista de visitas correicionais e regimentais às 
Varas, Comarcas e outras unidades judiciárias. 

Atividade 4556: As ações de Capacitação foram desenvolvidas através de dois Progra-
mas, um destinado à formação de magistrados e servidores, a cargo da Universidade Cor-
porativa do Poder Judiciário – UNICORP, atingindo todos os grupos funcionais da capital 
e do interior, incluindo o 1º e 2º Graus e unidades judiciárias e administrativas; e o outro, 
destinado, exclusivamente, à área meio, sob responsabilidade da Diretoria de Recursos 
Humanos.

Capacitações realizadas

          1.534
             463
            
          5.181
          1.260

Observa-se, dentro do biênio, um significativo crescimento na quantidade de capacitações re-
alizadas, o que reflete o compromisso da administração com a qualidade do serviço prestado.

Atividade 6320: O Poder Judiciário, dentro das ações de inclusão social, deu continuidade 
às parcerias firmadas com as Voluntárias Sociais, através do Projeto Jovem Cidadão e com 
a Associação Baiana de Deficientes Físicos – ABADEF, cujo convênio encerrado em novem-
bro/2013, foi substituído por outro com a Associação Amigos de Deficientes Auditivos do 
Estado da Bahia – APADA.

2012

2013

UNICORP DRH
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Projeto 5349: Foi realizado concurso público para provimento do cargo de Juiz Substitu-
to, que resultou na contratação de 99 novos magistrados, tendo os gastos com o certame 
sido cobertos com o valor das inscrições, conforme firmado em contrato com a empresa 
realizadora.

Projeto 5333: Em 2012 foi adquirido um imóvel no valor de R$ 33 milhões, localizado no 
Imbuí, objetivando a instalação de unidades judiciárias. No exercício de 2013 não foram 
adquiridos imóveis, sendo a dotação projetada para esta finalidade utilizada para financiar 
investimentos em unidades judiciárias da capital e do interior.

Projeto 5336: Em fase de conclusão as construções programadas, a saber: Fórum de 
Vitória da Conquista, Fórum de Itabuna e a Central de Juizados, em Salvador. 
 
Projeto 5342: Não foram realizadas ampliações de unidades judiciárias neste biênio, jus-
tificando-se, assim, o remanejamento da dotação deste projeto para construções e refor-
mas de unidades judiciárias em todo o Estado. 

Projeto 5337: Foram realizadas inúmeras ações para promover a expansão e o aprimora-
mento da tecnologia da informação no Poder Judiciário objetivando o fortalecimento dos 
sistemas judiciais, extrajudiciais e administrativos, nas unidades da capital e do interior, 
justificando o elevado grau de investimento neste setor, priorizado pela administração do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. No exercício de 2013 o projeto 5335 foi incorpo-
rado pelo 5337.

Projetos 5339 e 5350: Embora as dotações desses Projetos tenham sido anuladas pelo 
fato das ações não terem acarretado custo finalístico para este Poder, houve realização 
com os custos repartidos entre órgãos parceiros e com a utilização dos recursos de ma-
nutenção, contando com o esforço interno das equipes especializadas do TJ:

• Foram instaladas no biênio: 2ª Câmara Criminal e 2ª Vara de Execuções Penais, em 
Salvador; 1ª Vara da Fazenda Pública, em Itabuna; Vara do Júri e Execuções Penais, 
em Lauro de Freitas, Juazeiro e Teixeira de Freitas; 2ª Vara Criminal, em Simões Filho, 
Valença, Paulo Afonso e Eunápolis; 1ª Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interdi-
tos, em Vitória da Conquista, dentre outras;

• Foram realizados, no período em referência, 22.690 acordos através do evento “Se-
mana Nacional de Conciliação”, dos Balcões de Justiça e Cidadania e dos Núcleos 
de Conciliação do 1º e 2º Graus e das demais unidades. 

Projeto 5341: Destacam-se neste projeto as aquisições de mobiliário e de aparelhos elé-
tricos e eletrônicos para dotar as unidades deste Poder dos equipamentos necessários ao 
seu adequado funcionamento.
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Projeto 5351: Este Projeto é direcionado ao desenvolvimento de serviços que facilitem o 
acesso da população à justiça, a exemplo da contratação de juízes leigos e conciliadores, 
visando celeridade na prestação de serviços judiciários e a contratação de peritos, assim 
como a realização de exames para diagnóstico de vínculo genético e de serviços de apoio 
e orientação familiar.

Projeto 5355: Foram adquiridos caminhões equipados com baú para atender a distribui-
ção de material em unidades do Poder Judiciário da capital e do interior. 
 
Projeto 7401: No período em referência, além da reforma do Edifício Sede do TJ, foram 
realizadas reformas e adaptações em prédios da Capital e do Interior, além de serviços 
elétricos, hidráulicos, vistorias e fiscalizações em obras de diferentes unidades, avaliação 
de imóveis e elaboração de Projetos básicos arquitetônicos e/ou complementares para 
novas reformas.

Manutenção

Os gastos com Despesas Correntes relativos ao Programa 501 – Ações de Apoio Admi-
nistrativo do Poder Judiciário, excluindo as Ações de Pessoal e considerando os valores 
liquidados, totalizaram R$262.822.215 (duzentos e sessenta e dois milhões, oitocentos e 
vinte e dois mil e duzentos e quinze reais), em 2012, e R$290.646.171 (duzentos e noven-
ta milhões, seiscentos e quarenta e seis mil e cento e dezessete reais), em 2013. Estes 
valores foram aplicados em atividades direcionadas ao custeio administrativo e ao suporte 
necessário ao desenvolvimento das ações finalísticas deste Poder, com foco em:

• Racionalização e otimização dos recursos de informática disponíveis;
• Serviços de assistência médica e odontológica;
• Concessão de auxílio transporte e alimentação aos servidores, conforme autorização legal;
• Fornecimento de energia elétrica, água, telefonia e correios. 
• Gestão de contratos da manutenção;
• Descentralização de recursos para unidades gestoras do interior;
• Divulgação dos atos oficiais;
• Reparos nos imóveis;
• Aquisição e controle de materiais; 
• Produção gráfica e de impressos;
• Manutenção de equipamentos;
• Serviço de zeladoria, 
• Locação de imóveis, 
• Serviços de transporte; 
• Outros serviços auxiliares.
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Pessoal

Por se tratar de um Poder que trabalha exclusivamente com prestação de serviços à 
sociedade, os gastos com a disponibilização de recursos humanos para a prestação de 
serviços judiciários representam percentual significativo no seu Orçamento. 

A SEPLAN, em articulação com a Diretoria de Recursos Humanos e com base em informa-
ções fornecidas pela Secretaria da Fazenda, acompanha e monitora mensalmente a evo-
lução da despesa com pessoal, objetivando o pleno cumprimento da legislação vigente.

A despesa de Pessoal do Poder Judiciário em 2012 representou 5,41% da Receita Cor-
rente Líquida – RCL, do Estado, respeitando o limite prudencial, conforme critério estabele-
cido pela LRF. No que se refere ao exercício de 2013, o montante apurado da RCL não foi 
publicado até a presente data, manter-se-á o acatamento ao supra aludido diploma legal.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESCENTRALIZADA

O Tribunal de Justiça executou seu orçamento de forma descentralizada e as unidades 
orçamentárias existentes provisionaram os recursos para as gestoras da capital e do in-
terior. As despesas controladas pelas Comarcas do interior limitaram-se a pequenos gas-
tos, compras e obras inseridas até o limite de dispensa de licitação. As outras despesas 
ficaram a cargo das gestoras da capital, responsáveis pelo tipo de despesa específico. A 
execução orçamentária das Unidades Gestoras, agrupadas por Secretaria, encontra-se 
demonstrada nos Quadros VIII e IX a seguir, apresentando de forma concentrada a despe-
sa acumulada das comarcas do interior. 

Quadros VIII – Execução Orçamentária por Gestora em 2012

Total
• Dotação Atual (A)  1.697.434.706
• Provisionado (B)   1.689.055.727
• Empenhado (C)   1.669.233.142
• % Execução Empenhado (C/A)  98,34%
• Liquidado (E)   1.651.397.871
• % Execução Liquidado (E/A)  97,29%

Ações de Pessoal
• Dotação Atual (A)  1.299.185.539
• Provisionado (B)   1.299.033.298
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• Empenhado (C)   1.296.133.492
• % Execução Empenhado (C/A)  99,77%
• Liquidado (E)   1.295.915.956
• % Execução Liquidado (E/A)  99,75%

Ações de Custeio e Investimento
• Dotação Atual (A)     398.249.167
• Provisionado (B)      390.022.429
• Empenhado (C)      373.099.650
• % Execução Empenhado (C/A)  93,68%
• Liquidado (E)      355.481.915
• % Execução Liquidado (E/A)  89,26%

SEAD
• Dotação Atual (A)     281.768.594
• Provisionado (B)      275.089.537
• Empenhado (C)      265.682.161
• % Execução Empenhado (C/A)  94,29%
• Liquidado (E)      257.090.133
• % Execução Liquidado (E/A)  91,24%

Diretoria de Engenharia e Arquitetura
• Dotação Atual (A)       20.415.025
• Provisionado (B)        19.696.524
• Empenhado (C)        18.001.983
• % Execução Empenhado (C/A)  88,18%
• Liquidado (E)        15.443.106
• % Execução Liquidado (E/A)  75,65%

2000 – Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos
• Dotação Atual (A)         6.536.151
• Provisionado (B)          6.536.151
• Empenhado (C)          5.735.270
• % Execução Empenhado (C/A)  87,75%
• Liquidado (E)          5.241.120
• % Execução Liquidado (E/A)  80,19%

5336 – Construção de Unidade Judiciária
• Dotação Atual (A)            571.582
• Provisionado (B)     70.582
• Empenhado (C)          581



115

Secretaria de Planejamento e Orçamento  |  SEPLAN

• % Execução Empenhado (C/A)    0,10%
• Liquidado (E)            ---
• % Execução Liquidado (E/A)         0%

5342 – Ampliação de Unidade Judiciária
• Dotação Atual (A)    17.941
• Provisionado (B)     16.883
• Empenhado (C)       1.057
• % Execução Empenhado (C/A)    5,89%
• Liquidado (E)            ---
• % Execução Liquidado (E/A)         0%

7401 – Reforma de Unidade Judiciária
• Dotação Atual (A)       13.289.351
• Provisionado (B)        13.072.908
• Empenhado (C)        12.265.075
• % Execução Empenhado (C/A)  92,29%
• Liquidado (E)        10.201.986
• % Execução Liquidado (E/A)  76,77%

Diretoria de Recursos Humanos
• Dotação Atual (A)     146.587.096
• Provisionado (B)      142.207.975
• Empenhado (C)      139.298.292
• % Execução Empenhado (C/A)  95,03%
• Liquidado (E)      138.011.467
• % Execução Liquidado (E/A)  94,15%

STJ – 006
• Dotação Atual (A)     134.215.936
• Provisionado (B)      130.236.815
• Empenhado (C)      127.359.498
• % Execução Empenhado (C/A)  94,89%
• Liquidado (E)      127.201.735
• % Execução Liquidado (E/A)  94,77%

2000 – Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos
• Dotação Atual (A)       27.172.600
• Provisionado (B)        24.467.098
• Empenhado (C)        23.309.666
• % Execução Empenhado (C/A)  85,78%



116

Relatório de Gestão  |  2012-2014

• Liquidado (E)        23.159.423
• % Execução Liquidado (E/A)  85,23%

2009 – Encargos com Benefícios Especiais
• Dotação Atual (A)            150.000
• Provisionado (B)                                  150.000
• Empenhado (C)                                   140.137
• % Execução Empenhado (C/A)  93,42%
• Liquidado (E)             139.037
• % Execução Liquidado (E/A)   92,69%

2013 – Auxílios Transporte e Alimentação aos Servidores e Empregados Públicos
• Dotação Atual (A)       98.745.336
• Provisionado (B)        97.955.332
• Empenhado (C)        97.569.016
• % Execução Empenhado (C/A)  98,81%
• Liquidado (E)        97.569.016
• % Execução Liquidado (E/A)  98,81%

4556 – Capacitação de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça
• Dotação Atual (A)         2.087.000
• Provisionado (B)          2.059.500
• Empenhado (C)          1.923.341
• % Execução Empenhado (C/A)  92,16%
• Liquidado (E)          1.916.921
• % Execução Liquidado (E/A)  91,85%

6320 – Apoio às Ações de Inclusão Social
• Dotação Atual (A)         6.061.000
• Provisionado (B)          5.604.885
• Empenhado (C)          4.417.338
• % Execução Empenhado (C/A)  72,88%
• Liquidado (E)          4.417.338
• % Execução Liquidado (E/A)  72,88%

FAJ – 293
• Dotação Atual (A)       12.371.160
• Provisionado (B)        11.971.160
• Empenhado (C)        11.938.794
• % Execução Empenhado (C/A)  96,51%
• Liquidado (E)        10.809.732
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• % Execução Liquidado (E/A)  87,38%

5349 – Realização de Concurso Público
• Dotação Atual (A)            400.000
• Provisionado (B)            ---
• Empenhado (C)            ---
• % Execução Empenhado (C/A)                    0%
• Liquidado (E)            ---
• % Execução Liquidado (E/A)         0%

5351 – Ampliação dos Serviços de Acesso à Justiça
• Dotação Atual (A)                 11.971.160
• Provisionado (B)        11.971.160
• Empenhado (C)        11.938.794
• % Execução Empenhado (C/A)  99,73%
• Liquidado (E)        10.809.732
• % Execução Liquidado (E/A)  90,30%

Ação de Pessoal
• Dotação Atual (A)  1.299.185.539
• Provisionado (B)   1.299.033.298
• Empenhado (C)   1.296.133.492
• % Execução Empenhado (C/A)  99,77%
• Liquidado (E)   1.295.915.956
• % Execução Liquidado (E/A)  99,75%

2001 – Administração de Pessoal e Encargos
• Dotação Atual (A)  1.298.204.789
• Provisionado (B)   1.298.102.548
• Empenhado (C)   1.295.485.346
• % Execução Empenhado (C/A)  99,79%
• Liquidado (E)   1.295.333.501
• % Execução Liquidado (E/A)  99,78%

2002 – Manutenção dos Serviços de Informática
• Dotação Atual (A)            450.000
• Provisionado (B)             450.000
• Empenhado (C)             422.293
• % Execução Empenhado (C/A)  93,84%
• Liquidado (E)              356.602
• % Execução Liquidado (E/A)  79,24%
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2005 – Administração de Pessoal sob Regime de Contratação
• Dotação Atual (A)            100.000
• Provisionado (B)     50.000
• Empenhado (C)     16.052
• % Execução Empenhado (C/A)  16,05%
• Liquidado (E)     16.052
• % Execução Liquidado (E/A)  16,05%

2025 – Operação Especial Cimprimento de Decisão Judiciária
• Dotação Atual (A)            430.750
• Provisionado (B)             430.750
• Empenhado (C)             209.801
• % Execução Empenhado (C/A)  48,71%
• Liquidado (E)             209.801
• % Execução Liquidado (E/A)  48,71%

Diretoria de Suprimento e Patrimônio
• Dotação Atual (A)       54.691.982
• Provisionado (B)        53.457.837
• Empenhado (C)        51.278.639
• % Execução Empenhado (C/A)  93,76%
• Liquidado (E)        50.952.538
• % Execução Liquidado (E/A)  93,16%

2000 – Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos
• Dotação Atual (A)         9.659.827
• Provisionado (B)          9.570.077
• Empenhado (C)          9.115.007
• % Execução Empenhado (C/A)  94,36%
• Liquidado (E)          8.788.906
• % Execução Liquidado (E/A)  90,98%

5333 – Aquisição de Imóveis
• Dotação Atual (A)       33.000.000
• Provisionado (B)        33.000.000
• Empenhado (C)        33.000.000
• % Execução Empenhado (C/A)     100%
• Liquidado (E)        33.000.000
• % Execução Liquidado (E/A)     100%
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5341 – Aquisição de Equipamento para Unidade do Poder Judiciário
• Dotação Atual (A)       10.305.521
• Provisionado (B)        10.175.460
• Empenhado (C)          8.451.332
• % Execução Empenhado (C/A)  82,01%
• Liquidado (E)          8.451.332
• % Execução Liquidado (E/A)  82,01%

5351 – Ampliação dos Serviços de Acesso à Justiça
• Dotação Atual (A)     9.000
• Provisionado (B)           ---
• Empenhado (C)            ---
• % Execução Empenhado (C/A)                     ---
• Liquidado (E)            ---
• % Execução Liquidado (E/A)          ---

5355 – Modernização da Frota de Veículos do Poder Judiciário
• Dotação Atual (A)         1.717.634
• Provisionado (B)             712.300
• Empenhado (C)             712.300
• % Execução Empenhado (C/A)  41,47%
• Liquidado (E)             712.300
• % Execução Liquidado (E/A)  41,47%

Diretoria de Serviços Gerais
• Dotação Atual (A)       53.091.537
• Provisionado (B)        53.072.037
• Empenhado (C)        51.386.424
• % Execução Empenhado (C/A)  96,79%
• Liquidado (E)        47.156.591
• % Execução Liquidado (E/A)  88,82%

STJ – 008
• Dotação Atual (A)       37.096.261
• Provisionado (B)        37.076.761
• Empenhado (C)        35.613.567
• % Execução Empenhado (C/A)  96,00%
• Liquidado (E)        32.111.237
• % Execução Liquidado (E/A)  86,56%
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2000 – Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos
• Dotação Atual (A)       37.020.261
• Provisionado (B)        37.020.261
• Empenhado (C)        35.557.067
• % Execução Empenhado (C/A)  96,05%
• Liquidado (E)        32.068.509
• % Execução Liquidado (E/A)  86,62%

2020 – Comunicação Legal
• Dotação Atual (A)    76.000
• Provisionado (B)     56.500
• Empenhado (C)     56.500
• % Execução Empenhado (C/A)  74,34%
• Liquidado (E)     42.728
• % Execução Liquidado (E/A)  56,22%

FAJ – 294
• Dotação Atual (A)        15.995.276
• Provisionado (B)        15.995.276
• Empenhado (C)        15.772.857
• % Execução Empenhado (C/A)  98,61%
• Liquidado (E)        15.045.354
• % Execução Liquidado (E/A)  94,06%

2000 – Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos
• Dotação Atual (A)       15.995.276
• Provisionado (B)        15.772.857
• Empenhado (C)        15.772.857
• % Execução Empenhado (C/A)  98,61%
• Liquidado (E)        15.045.354
• % Execução Liquidado (E/A)  94,06%

Comarcas do Interior
• Dotação Atual (A)         8.146.000
• Provisionado (B)          7.977.642
• Empenhado (C)          7.442.600
• % Execução Empenhado (C/A)  91,37%
• Liquidado (E)          7.438.565
• % Execução Liquidado (E/A)  91,32%
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4557 – Manutenção das Unidades Judiciárias do Interior do Estado
• Dotação Atual (A)         8.146.000
• Provisionado (B)          7.977.642
• Empenhado (C)          7.442.600
• % Execução Empenhado (C/A)  91,37%
• Liquidado (E)          7.438.565
• % Execução Liquidado (E/A)  91,32%

Diretoria de Assistência a Saúde
• Dotação Atual (A)            559.750
• Provisionado (B)             539.460
• Empenhado (C)             535.230
• % Execução Empenhado (C/A)  95,62%
• Liquidado (E)             527.440
• % Execução Liquidado (E/A)  94,23%

STJ – 112
• Dotação Atual (A)            118.000
• Provisionado (B)     97.710
• Empenhado (C)     93.480
• % Execução Empenhado (C/A)  79,22%
• Liquidado (E)     85.690
• % Execução Liquidado (E/A)  72,62%

2012 – Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados Públicos 
e Dependentes
• Dotação Atual (A)            118.000
• Provisionado (B)     97.710
• Empenhado (C)     93.480
• % Execução Empenhado (C/A)  79,22%
• Liquidado (E)     85.690
• % Execução Liquidado (E/A)  72,62%

FAJ – 297
• Dotação Atual (A)            441.750
• Provisionado (B)             441.750
• Empenhado (C)             441.750
• % Execução Empenhado (C/A)     100%
• Liquidado (E)             441.750
• % Execução Liquidado (E/A)     100%
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5351 – Ampliação dos Serviços de Acesso à Justiça
• Dotação Atual (A)            441.750
• Provisionado (B)             441.750
• Empenhado (C)             441.750
• % Execução Empenhado (C/A)     100%
• Liquidado (E)             441.750
• % Execução Liquidado (E/A)     100%

Diretoria de Finanças
• Dotação Atual (A)         6.423.204
• Provisionado (B)          6.115.704
• Empenhado (C)          5.181.593
• % Execução Empenhado (C/A)  80,67%
• Liquidado (E)          4.998.991
• % Execução Liquidado (E/A)  77,83%

STJ – 010
• Dotação Atual (A)         6.044.204
• Provisionado (B)          5.736.704
• Empenhado (C)          4.852.205
• % Execução Empenhado (C/A)  80,28%
• Liquidado (E)          4.672.123
• % Execução Liquidado (E/A)  77,30%

2000 – Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos
• Dotação Atual (A)         5.634.204
• Provisionado (B)          5.634.204
• Empenhado (C)          4.852.205
• % Execução Empenhado (C/A)  86,12%
• Liquidado (E)          4.672.123
• % Execução Liquidado (E/A)  82,92%

2016 – Operação Especial I: Encargos com Obrigações Tributárias
• Dotação Atual (A)            100.000
• Provisionado (B)     25.000
• Empenhado (C)                      ---
• % Execução Empenhado (C/A)         0%
• Liquidado (E)            ---
• % Execução Liquidado (E/A)         0%
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2025 – Operação Especial I: Cumprimento de Decisão Judiciária
• Dotação Atual (A)            310.000
• Provisionado (B)     77.500
• Empenhado (C)            ---
• % Execução Empenhado (C/A)         0%
• Liquidado (E)            ---
• % Execução Liquidado (E/A)         0%

FAJ – 295
• Dotação Atual (A)            379.000
• Provisionado (B)             379.000
• Empenhado (C)             329.388
• % Execução Empenhado (C/A)  86,91%
• Liquidado (E)             326.868
• % Execução Liquidado (E/A)  86,24%

5351 – Ampliação dos Serviços de Acesso à Justiça
• Dotação Atual (A)            379.000
• Provisionado (B)             379.000
• Empenhado (C)             329.388
• % Execução Empenhado (C/A)  86,91%
• Liquidado (E)             326.868
• % Execução Liquidado (E/A)  86,24%

SETIM
• Dotação Atual (A)       61.444.406
• Provisionado (B)        61.231.006
• Empenhado (C)        57.124.886
• % Execução Empenhado (C/A)  92,97%
• Liquidado (E)        50.279.116
• % Execução Liquidado (E/A)  81,83%

2002 – Manutenção dos Serviços Técnicos  e Administrativos
• Dotação Atual (A)       39.462.000
• Provisionado (B)        39.462.000
• Empenhado (C)        39.376.701
• % Execução Empenhado (C/A)  99,78%
• Liquidado (E)        33.271.338
• % Execução Liquidado (E/A)  84,31%
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5335 - Aquisição de Equipamento de Informática para Unidade Judiciária
• Dotação Atual (A)         8.070.006
• Provisionado (B)          7.857.606
• Empenhado (C)          5.345.009
• % Execução Empenhado (C/A)  66,23%
• Liquidado (E)          5.345.009
• % Execução Liquidado (E/A)  66,23%

5337 – Fortalecimento da Tecnologia da Informação do Poder Judiciário
• Dotação Atual (A)       13.671.400
• Provisionado (B)        13.670.400
• Empenhado (C)        12.403.176
• % Execução Empenhado (C/A)  90,72%
• Liquidado (E)        11.662.769
• % Execução Liquidado (E/A)  85,31%

5351 – Ampliação dos Serviços de Acesso à Justiça
• Dotação Atual (A)            241.000
• Provisionado (B)             241.000
• Empenhado (C)            ---
• % Execução Empenhado (C/A)         0%
• Liquidado (E)            ---
• % Execução Liquidado (E/A)         0%

SEJUD
• Dotação Atual (A)       31.579.075
• Provisionado (B)        31.579.075
• Empenhado (C)                  30.588.982
• % Execução Empenhado (C/A)  96,86%
• Liquidado (E)        28.507.170
• % Execução Liquidado (E/A)  90,27%

STJ – 290
• Dotação Atual (A)         9.326.045
• Provisionado (B)          9.326.045
• Empenhado (C)          8.376.283
• % Execução Empenhado (C/A)  89,82%
• Liquidado (E)          8.376.283
• % Execução Liquidado (E/A)  89,82%
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2000 – Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos
• Dotação Atual (A)         9.326.045
• Provisionado (B)          9.326.045
• Empenhado (C)          8.376.283
• % Execução Empenhado (C/A)  89,82%
• Liquidado (E)          8.376.283
• % Execução Liquidado (E/A)  89,82%

FAJ – 296
• Dotação Atual (A)       22.253.030
• Provisionado (B)        22.253.030
• Empenhado (C)        22.212.699
• % Execução Empenhado (C/A)  99,82%
• Liquidado (E)        20.130.887
• % Execução Liquidado (E/A)  90,46%

2000 – Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos
• Dotação Atual (A)       22.232.035
• Provisionado (B)        22.232.035
• Empenhado (C)        22.191.704
• % Execução Empenhado (C/A)  99,82%
• Liquidado (E)        20.109.892
• % Execução Liquidado (E/A)  90,45%

5341 – Aquisição de Equipamento para Unidade do Poder Judiciário
• Dotação Atual (A)    20.995
• Provisionado (B)     20.995
• Empenhado (C)     20.995
• % Execução Empenhado (C/A)     100%
• Liquidado (E)     20.995
• % Execução Liquidado (E/A)     100%

CGP
• Dotação Atual (A)         7.839.173
• Provisionado (B)          6.673.250
• Empenhado (C)          6.155.131
• % Execução Empenhado (C/A)  78,52%
• Liquidado (E)          6.155.131
• % Execução Liquidado (E/A)  78,52%
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2000 – Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos
• Dotação Atual (A)         1.129.923
• Provisionado (B)             691.000
• Empenhado (C)             548.488
• % Execução Empenhado (C/A)  48,54%
• Liquidado (E)             548.488
• % Execução Liquidado (E/A)  48,54%

2013 – Auxílios Transporte e Alimentação aos Servidores e Empregados Públicos
• Dotação Atual (A)         5.544.000
• Provisionado (B)          5.023.500
• Empenhado (C)          5.012.007
• % Execução Empenhado (C/A)  90,40%
• Liquidado (E)          5.012.007
• % Execução Liquidado (E/A)  90,40%

4331 – Operação Especial: Apoio a Entidades Sociais
• Dotação Atual (A)            165.250
• Provisionado (B)             108.750
• Empenhado (C)             108.750
• % Execução Empenhado (C/A)  65,81%
• Liquidado (E)             108.750
• % Execução Liquidado (E/A)  65,81%

4519 – Publicidade Institucional: Ações do Tribunal de Justiça
• Dotação Atual (A)         1.000.000
• Provisionado (B)             850.000
• Empenhado (C)             485.886
• % Execução Empenhado (C/A)  48,59%
• Liquidado (E)             485.886
• % Execução Liquidado (E/A)  48,59%

UNICORP
• Dotação Atual (A)         5.068.000
• Provisionado (B)          5.068.000
• Empenhado (C)          4.645.033
• % Execução Empenhado (C/A)  91,65%
• Liquidado (E)          4.550.943
• % Execução Liquidado (E/A)  89,80%
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4556 – Capacitação de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça
• Dotação Atual (A)         5.068.000
• Provisionado (B)          5.068.000
• Empenhado (C)          4.645.033
• % Execução Empenhado (C/A)  91,65%
• Liquidado (E)          4.550.943
• % Execução Liquidado (E/A)  89,80%

Corregedoria Geral da Justiça
• Dotação Atual (A)         2.403.919
• Provisionado (B)          2.403.919
• Empenhado (C)          1.460.857
• % Execução Empenhado (C/A)  60,77%
• Liquidado (E)          1.460.857
• % Execução Liquidado (E/A)  60,77%

2000 – Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos
• Dotação Atual (A)            460.919
• Provisionado (B)             460.919
• Empenhado (C)               93.937
• % Execução Empenhado (C/A)  20,38%
• Liquidado (E)               93.937
• % Execução Liquidado (E/A)  20,38%

2013 – Auxílios Transporte e Alimentação aos Servidores
• Dotação Atual (A)         1.380.000
• Provisionado (B)          1.380.000
• Empenhado (C)          1.051.050
• % Execução Empenhado (C/A)  76,16%
• Liquidado (E)          1.051.050
• % Execução Liquidado (E/A)  76,16%

4391 – Correição e Fiscalização dos Serviços Judiciários
• Dotação Atual (A)            563.000
• Provisionado (B)             563.000
• Empenhado (C)             315.870
• % Execução Empenhado (C/A)  56,10%
• Liquidado (E)             315.870
• % Execução Liquidado (E/A)  56,10%
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Quadros IX – Execução Orçamentária por Gestora em 2013

Total
• Dotação Atual (A)  1.835.828.807
• Empenhado (B)   1.812.292.345
• % Execução Empenhado (B/A)  98,72%
• Liquidado (D)   1.793.122.760
• % Execução Liquidado (D/A)  97,67%

Ações de Pessoal
• Dotação Atual (A)  1.383.994.062
• Empenhado (B)   1.382.654.451
• % Execução Empenhado (B/A)  99,90%
• Liquidado (D)   1.382.654.451
• % Execução Liquidado (D/A)  99,90%

Ações de Custeio e Investimento
• Dotação Atual (A)     451.834.745
• Empenhado (B)      429.637.895
• % Execução Empenhado (B/A)  95,09%
• Liquidado (D)      410.468.309
• % Execução Liquidado (D/A)  90,84%

SEAD
• Dotação Atual (A)     301.947.967
• Empenhado (B)      281.609.777
• % Execução Empenhado (B/A)  93,26%
• Liquidado (D)      267.414.935
• % Execução Liquidado (D/A)  88,56%

Diretoria de Engenharia e Arquitetura
• Dotação Atual (A)       45.279.872
• Empenhado (B)        44.311.397
• % Execução Empenhado (B/A)  97,86%
• Liquidado (D)        40.248.057
• % Execução Liquidado (D/A)  88,89%

2000 – Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos
• Dotação Atual (A)         6.954.148
• Empenhado (B)          6.823.257
• % Execução Empenhado (B/A)  98,12%
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• Liquidado (D)          6.022.014
• % Execução Liquidado (D/A)  86,60%

5336 – Construção de Unidade Judiciária
• Dotação Atual (A)       13.374.892
• Empenhado (B)        13.154.980
• % Execução Empenhado (B/A)  98,36%
• Liquidado (D)        12.024.980
• % Execução Liquidado (D/A)  89,91%

5342 – Ampliação de Unidade Judiciária
• Dotação Atual (A)      4.930
• Empenhado (B)       4.929
• % Execução Empenhado (B/A)  99,98%
• Liquidado (D)            ---
• % Execução Liquidado (D/A)         0%

7401 – Reforma de Unidade Judiciária
• Dotação Atual (A)       24.945.902
• Empenhado (B)        24.328.232
• % Execução Empenhado (B/A)  97,52%
• Liquidado (D)        22.201.064
• % Execução Liquidado (D/A)       89%

Diretoria de Recursos Humanos
• Dotação Atual (A)     147.141.731
• Empenhado (B)      144.943.049
• % Execução Empenhado (B/A)  95,51%
• Liquidado (D)      143.248.482
• % Execução Liquidado (D/A)  97,35%

STJ – 006
• Dotação Atual (A)     131.126.739
• Empenhado (B)      129.661.304
• % Execução Empenhado (B/A)  98,88%
• Liquidado (D)      129.382.658
• % Execução Liquidado (D/A)  98,67%

2000 – Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos
• Dotação Atual (A)       21.752.340
• Empenhado (B)        21.748.783
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• % Execução Empenhado (B/A)  99,98%
• Liquidado (D)        21.748.783
• % Execução Liquidado (D/A)  99,98%

2009 – Encargos com Benefícios Especiais
• Dotação Atual (A)            209.907
• Empenhado (B)                                   199.155
• % Execução Empenhado (B/A)  94,88%
• Liquidado (D)             197.121
• % Execução Liquidado (D/A)   93,91%

2013 – Auxílios Transporte e Alimentação aos Servidores e Empregados Públicos
• Dotação Atual (A)     103.571.008
• Empenhado (B)      103.569.904
• % Execução Empenhado (B/A)     100%
• Liquidado (D)      103.569.904
• % Execução Liquidado (D/A)     100%

4556 – Capacitação de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça
• Dotação Atual (A)            861.951
• Empenhado (C)             838.626
• % Execução Empenhado (C/A)  97,29%
• Liquidado (E)             738.307
• % Execução Liquidado (E/A)  85,66%

6320 – Apoio às Ações de Inclusão Social
• Dotação Atual (A)         4.531.533
• Empenhado (B)          3.171.162
• % Execução Empenhado (B/A)  69,98%
• Liquidado (D)          2.994.869
• % Execução Liquidado (D/A)  66,09%

8005 – Operação Especial: Cumprimento de Decisão Judiciária
• Dotação Atual (A)            200.000
• Empenhado (B)             133.674
• % Execução Empenhado (B/A)  66,84%
• Liquidado (D)             133.674
• % Execução Liquidado (D/A)  66,84%



131

Secretaria de Planejamento e Orçamento  |  SEPLAN

FAJ – 293
• Dotação Atual (A)       16.014.992
• Empenhado (B)        15.281.746
• % Execução Empenhado (B/A)  95,42%
• Liquidado (D)        13.865.824
• % Execução Liquidado (D/A)  86,58%

5349 – Realização de Concurso Público
• Dotação Atual (A)            158.284
• Empenhado (B)            ---
• % Execução Empenhado (B/A)                    0%
• Liquidado (D)            ---
• % Execução Liquidado (D/A)         0%

5351 – Ampliação dos Serviços de Acesso à Justiça
• Dotação Atual (A)                 15.856.708
• Empenhado (B)        15.281.746
• % Execução Empenhado (B/A)  96,37%
• Liquidado (D)        13.865.824
• % Execução Liquidado (D/A)  87,44%

Ação de Pessoal
• Dotação Atual (A)  1.383.994.062
• Empenhado (B)   1.382.654.451
• % Execução Empenhado (B/A)  99,90%
• Liquidado (D)   1.382.654.451
• % Execução Liquidado (D/A)  99,90%

2001 – Administração de Pessoal e Encargos
• Dotação Atual (A)  1.383.284.194
• Empenhado (B)   1.382.128.464
• % Execução Empenhado (B/A)  99,92%
• Liquidado (D)   1.382.128.464
• % Execução Liquidado (D/A)  99,92%

2002 – Manutenção dos Serviços de Informática
• Dotação Atual (A)            525.000
• Empenhado (B)             380.092
• % Execução Empenhado (B/A)  72,40%
• Liquidado (D)              380.092
• % Execução Liquidado (D/A)  72,40%
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2009 – Encargos com Benefícios Especiais
• Dotação Atual (A)            184.868
• Empenhado (B)             145.895
• % Execução Empenhado (B/A)  78,92%
• Liquidado (D)              145.895
• % Execução Liquidado (D/A)  72,40%

Diretoria de Suprimento e Patrimônio
• Dotação Atual (A)       21.660.613
• Empenhado (B)        20.825.085
• % Execução Empenhado (B/A)  96,14%
• Liquidado (D)        17.895.113
• % Execução Liquidado (D/A)  82,62%

2000 – Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos
• Dotação Atual (A)       11.626.775
• Empenhado (B)        11.455.602
• % Execução Empenhado (B/A)  98,53%
• Liquidado (D)          9.832.874
• % Execução Liquidado (D/A)  84,57%

5341 – Aquisição de Equipamento para Unidade do Poder Judiciário
• Dotação Atual (A)         9.697.338
• Empenhado (B)          9.032.983
• % Execução Empenhado (B/A)  93,15%
• Liquidado (D)          7.725.739
• % Execução Liquidado (D/A)  79,67%

5355 – Modernização da Frota de Veículos do Poder Judiciário
• Dotação Atual (A)            336.500
• Empenhado (B)             336.500
• % Execução Empenhado (B/A)     100%
• Liquidado (D)             336.500
• % Execução Liquidado (D/A)     100%

Diretoria de Serviços Gerais
• Dotação Atual (A)       79.491.972
• Empenhado (B)        63.420.153
• % Execução Empenhado (B/A)  79,78%
• Liquidado (D)        58.225.168
• % Execução Liquidado (D/A)  73,25%
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2000 – Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos
• Dotação Atual (A)       79.414.972
• Empenhado (B)        63.374.800
• % Execução Empenhado (B/A)  79,80%
• Liquidado (D)        58.179.815
• % Execução Liquidado (D/A)  73,26%

2020 – Comunicação Legal
• Dotação Atual (A)    77.000
• Empenhado (B)     45.353
• % Execução Empenhado (B/A)  58,90%
• Liquidado (D)     45.353
• % Execução Liquidado (D/A)  58,90%

Diretoria de Assistência a Saúde
• Dotação Atual (A)            745.040
• Empenhado (B)             659.244
• % Execução Empenhado (B/A)  88,48%
• Liquidado (D)             650.609
• % Execução Liquidado (D/A)  87,33%

STJ – 112
• Dotação Atual (A)            182.540
• Empenhado (B)     96.744
• % Execução Empenhado (B/A)       53%
• Liquidado (D)     88.109
• % Execução Liquidado (D/A)  48,27%

2000 – Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos
• Dotação Atual (A)                4.000
• Empenhado (B)                 3.264
• % Execução Empenhado (B/A)  81,60%
• Liquidado (D)                 2.419
• % Execução Liquidado (D/A)  60,47%

2012 – Ass. Médica e Odontológica aos Servidores, Emp. Públicos e Dependentes
• Dotação Atual (A)            178.540
• Empenhado (B)     93.480
• % Execução Empenhado (B/A)  52,36%
• Liquidado (D)     85.690
• % Execução Liquidado (D/A)  47,99%
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FAJ – 297
• Dotação Atual (A)            562.500
• Empenhado (B)             562.500
• % Execução Empenhado (B/A)     100%
• Liquidado (D)             562.000
• % Execução Liquidado (D/A)     100%

5351 – Ampliação dos Serviços de Acesso à Justiça
• Dotação Atual (A)            562.000
• Empenhado (B)             562.000
• % Execução Empenhado (B/A)     100%
• Liquidado (D)             562.000
• % Execução Liquidado (D/A)     100%

Diretoria de Finanças
• Dotação Atual (A)         7.628.739
• Empenhado (B)          7.450.849
• % Execução Empenhado (B/A)  97,67%
• Liquidado (D)          7.147.506
• % Execução Liquidado (D/A)  93,69%

STJ – 010
• Dotação Atual (A)         7.122.485
• Empenhado (B)          6.948.695
• % Execução Empenhado (B/A)  97,56%
• Liquidado (D)          6.645.352
• % Execução Liquidado (D/A)  93,30%

2000 – Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos
• Dotação Atual (A)         7.110.485
• Empenhado (B)          6.948.695
• % Execução Empenhado (B/A)  97,12%
• Liquidado (D)          6.645.352
• % Execução Liquidado (D/A)  93,46%

8002 – Operação Especial I: Encargos com Obrigações Tributárias
• Dotação Atual (A)              12.000
• Empenhado (B)                      ---
• % Execução Empenhado (B/A)         0%
• Liquidado (D)            ---
• % Execução Liquidado (D/A)         0%
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FAJ – 295
• Dotação Atual (A)            506.254
• Empenhado (B)             502.154
• % Execução Empenhado (B/A)  99,19%
• Liquidado (D)             502.154
• % Execução Liquidado (D/A)  99,19%

5351 – Ampliação dos Serviços de Acesso à Justiça
• Dotação Atual (A)            506.254
• Empenhado (B)             502.154
• % Execução Empenhado (B/A)  99,19%
• Liquidado (D)             502.154
• % Execução Liquidado (D/A)  99,19%

Comarcas do Interior
• Dotação Atual (A)         3.188.000
• Empenhado (B)          2.784.714
• % Execução Empenhado (B/A)  87,35%
• Liquidado (D)          2.784.161
• % Execução Liquidado (D/A)  87,33%

4557 – Manutenção das Unidades Judiciárias do Interior do Estado
• Dotação Atual (A)         3.188.000
• Empenhado (B)          2.784.714
• % Execução Empenhado (B/A)  87,35%
• Liquidado (D)          2.784.161
• % Execução Liquidado (D/A)  87,33%

SETIM
• Dotação Atual (A)       97.683.329
• Empenhado (B)        97.641.298
• % Execução Empenhado (B/A)  99,96%
• Liquidado (D)        93.911.402
• % Execução Liquidado (D/A)  96,14%

2002 – Manutenção dos Serviços Técnicos  e Administrativos
• Dotação Atual (A)       48.337.079
• Empenhado (B)        48.321.613
• % Execução Empenhado (B/A)  99,97%
• Liquidado (D)        46.757.324
• % Execução Liquidado (D/A)  96,73%
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5337 – Fortalecimento da Tecnologia da Informação do Poder Judiciário
• Dotação Atual (A)       49.346.250
• Empenhado (B)        49.319.685
• % Execução Empenhado (B/A)  99,95%
• Liquidado (D)        47.154.078
• % Execução Liquidado (D/A)  95,56%

SEJUD
• Dotação Atual (A)       28.808.841
• Empenhado (B)                  28.042.650
• % Execução Empenhado (B/A)  97,34%
• Liquidado (D)        26.959.688
• % Execução Liquidado (D/A)  93,58%

STJ – 290
• Dotação Atual (A)       27.058.841
• Empenhado (B)        26.354.143
• % Execução Empenhado (B/A)  97,40%
• Liquidado (D)        25.361.028
• % Execução Liquidado (D/A)  9373%

2000 – Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos
• Dotação Atual (A)       27.058.841
• Empenhado (B)        26.354.143
• % Execução Empenhado (B/A)  97,40%
• Liquidado (D)        25.361.028
• % Execução Liquidado (D/A)  93,73%

FAJ – 008
• Dotação Atual (A)         1.750.000
• Empenhado (B)          1.688.507
• % Execução Empenhado (B/A)  96,49%
• Liquidado (D)          1.598.660
• % Execução Liquidado (D/A)  91,35%

2000 – Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos
• Dotação Atual (A)         1.600.000
• Empenhado (B)          1.583.933
• % Execução Empenhado (B/A)       99%
• Liquidado (D)          1.494.086
• % Execução Liquidado (D/A)  93,38%
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5341 – Aquisição de Equipamento para Unidade do Poder Judiciário
• Dotação Atual (A)            150.000
• Empenhado (B)             104.574
• % Execução Empenhado (B/A)  69,72%
• Liquidado (D)             104.574
• % Execução Liquidado (D/A)  69,72%

CGP
• Dotação Atual (A)         7.469.982
• Empenhado (B)          7.455.064
• % Execução Empenhado (B/A)  99,80%
• Liquidado (D)          7.455.064
• % Execução Liquidado (D/A)  99,80%

2000 – Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos
• Dotação Atual (A)            464.766
• Empenhado (B)             452.599
• % Execução Empenhado (B/A)  97,38%
• Liquidado (D)             452.599
• % Execução Liquidado (D/A)  97,38%

2013 – Auxílios Transporte e Alimentação aos Servidores e Empregados Públicos
• Dotação Atual (A)         5.879.766
• Empenhado (B)          5.879.766
• % Execução Empenhado (B/A)     100%
• Liquidado (D)          5.879.766
• % Execução Liquidado (D/A)     100%

8006 – Operação Especial: Apoio a Entidades Sociais
• Dotação Atual (A)            110.000
• Empenhado (B)             108.750
• % Execução Empenhado (B/A)  98,86%
• Liquidado (D)             108.750
• % Execução Liquidado (D/A)  98,86%

2050 – Publicidade Institucional
• Dotação Atual (A)         1.015.450
• Empenhado (B)          1.013.950
• % Execução Empenhado (B/A)  99,85%
• Liquidado (D)          1.013.950
• % Execução Liquidado (D/A)                 99,85%
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UNICORP
• Dotação Atual (A)       10.208.217
• Empenhado (B)        10.162.956
• % Execução Empenhado (B/A)  99,56%
• Liquidado (D)        10.001.623
• % Execução Liquidado (D/A)  97,98%

4556 – Capacitação de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça
• Dotação Atual (A)       10.208.217
• Empenhado (B)        10.162.956
• % Execução Empenhado (B/A)  99,56%
• Liquidado (D)        10.001.623
• % Execução Liquidado (D/A)  97,98%

Corregedoria Geral da Justiça
• Dotação Atual (A)         2.528.409
• Empenhado (B)          1.941.435
• % Execução Empenhado (B/A)  76,78%
• Liquidado (D)          1.941.435
• % Execução Liquidado (D/A)  76,78%

2000 – Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos
• Dotação Atual (A)            491.409
• Empenhado (B)             220.025
• % Execução Empenhado (B/A)  44,77%
• Liquidado (D)             220.025
• % Execução Liquidado (D/A)  44,77%

2013 – Auxílios Transporte e Alimentação aos Servidores
• Dotação Atual (A)         1.580.000
• Empenhado (B)          1.367.857
• % Execução Empenhado (B/A)  86,57%
• Liquidado (D)          1.367.857
• % Execução Liquidado (D/A)  86,57%

4391 – Correição e Fiscalização dos Serviços Judiciários
• Dotação Atual (A)            457.000
• Empenhado (B)             353.553
• % Execução Empenhado (B/A)  77,36%
• Liquidado (D)             353.333
• % Execução Liquidado (D/A)  77,39%
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AÇÕES FINALÍSTICAS EM 2013: 
crescimento de 29% em relação 
ao exercício de 2012 demonstra 
o foco da administração na ampliação 
dos serviços de acesso à Justiça



Assessor: 
Juiz Cláudio Cesare Braga Pereira  



ASSESSORIA
ESPECIAL DA
PRESIDÊNCIA I

Assessor: 
Juiz Cláudio Cesare Braga Pereira  
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A Assessoria Especial da Presidência I – AEP I – tem dentre suas competências, a 
função de  assessorar à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia nas 
matérias administrativas referentes aos magistrados de 1º e 2º graus de jurisdição. 

Além de recepcionar as comunicações de posse e assunção, processar as habilitações 
de acesso, promoção, remoção, permuta e indicações para o Tribunal Regional Eleitoral.

Processos de aposentadorias, averbações de tempo de serviço, isenções previdenciárias 
e revisões de proventos também são de responsabilidade da AEP I, que ainda elabora e 
publica lista anual de antiguidade. 

MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA DE MAGISTRADOS

Ao longo de 2013, a AEP I foi responsável pelo acompanhamento de 537 Editais, resul-
tando no acesso de 13 Desembargadores, sendo 11 providos por Juízes de Direito, 1 por 
membro do Ministério Público Estadual e 1 por representante da Ordem dos Advogados 
do Brasil. Foram promovidos 161 Juízes de Direito, sendo 104 na Entrância Final e 57 na 
Entrância Intermediária. Também foram removidos 48 magistrados, sendo 2 Desembarga-
dores, 5 na Entrância Final, 15 na Entrância Intermediária e 26 na Entrância Inicial. 

Editais para provimento dos cargos do Tribunal Regional Eleitoral também foram acompa-
nhados pela AEP I, resultando no preenchimento de 1 vaga de Desembargador Efetivo, 2 
Desembargadores Substitutos, 1 Juiz Efetivo, 2 Juízes Substitutos, 1 Advogado Efetivo e 
3 Advogados Substitutos.

Em razão da aposentadoria dos Corregedores Geral e das Comarcas do Interior, integran-
tes da Mesa Diretora no curso do biênio, foram expedidos e providos 2 Editais.

Foram preenchidas 3 vagas nas Turmas Recursais e indicados 33 Juízes de Direito para 
figurarem na lista de substituição no 2º Grau, em casos de afastamentos e vacância de 
Desembargadores Efetivos.
 

ATOS NORMATIVOS, RESOLUÇÕES E DECRETOS

A Assessoria Especial da Presidência I contribuiu com a Presidência do Tribunal de Justiça, 
elaborando minutas de Atos Normativos, Resoluções e Decretos, à exemplo:

• Ato Normativo 01/2012 – regulamenta a suspensão de expediente e prazos proces-
suais das comarcas que tiverem ponto facultativo decretado pelo Prefeito;

• Resolução nº 13/2013 – Indenização de férias para magistrados;
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• Resolução nº 18/2013 – Processo SIGA;
• Resolução nº 06/2013 – Varas de Substituições

GRUPO DE SENTENÇA

Em razão do elevado número de processos conclusos para sentenças, principalmente 
em unidades Judiciárias desprovidas de Juízes Titulares, foi instituído pela Resolução nº 
55, de 26 de novembro de 2012, o Grupo de Sentenças. As sentenças prolatadas são 
de mérito no âmbito Cível, Criminal, Juizados Especiais e Fazenda Pública, 12.761 (doze 
mil, setecentos e sessenta e um) no ano de 2012, 11.924 (onze mil, novecentos e vinte 
e quatro) no 1º semestre do ano de 2013 e 12.000 (doze mil) sentenças no 2º semestre 
de 2013. 

RECADASTRAMENTO DE MAGISTRADOS INATIVOS

Foi disponibilizado na Assessoria Especial da Presidência I, um posto avançado da Se-
cretaria de Administração do Estado da Bahia, visando o recadastramento de magistrados 
inativos do Poder Judiciário, inclusive com recadastramento domiciliar, em caso de magis-
trados com dificuldades ou impedimento de locomoção.

OFÍCIOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Foram recebidos e respondidos 111 ofícios ao CNJ, em que foram prestadas informações 
solicitadas acerca de Procedimentos de Controle Administrativo, Pedido de Providências, 
Acompanhamento de Cumprimento de Decisão, Sindicância, Inspeção, Reclamação Dis-
ciplinar, Recomendação, Consulta, Ato Normativo e Ofício Circular.

OFÍCIOS MALOTE DIGITAL

Foram recebidos e respondidos 31 ofícios. Além disso, 1.341 ofícios diversos foram expe-
didos pela Assessoria Especial da Presidência I.

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Durante o biênio 2012/2013 tramitaram na Assessoria Especial da Presidência I, um total de 
13.311 (treze mil, trezentos e onze) Procedimentos Administrativos, a seguir relacionados:
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GRUPO DE SENTENÇAS: 
conclusão de 36.685 processos
nos anos de 2012 e 2013



145

Assessoria Especial da Presidência I  |  AEP I

• Abono Permanência e Pecuniário 181
• Afastamentos    529
• Ajuda de custo      70
• Antecipação do 13º salário    20
• Aposentadoria    107
• Apresentação    125
• Assunção    480
• Autorização      61
• Autorização afastamento juiz    37
• Autorização para ausentar-se do país   37
• Auxílio Natalidade     26
• Averbação      67
• Certidão       33
• Compensação      21
• Comunicação    171
• Decisão       35
• Designação      22
• Desistências      69
• Diárias     361
• Encaminhamento de documentos 651
• Férias     119
• Folga       91
• Habilitação (magistrados)          2295
• Impugnação    140
• Indenização de férias   399
• Informação    321
• Licenças     314
• Pagamentos    725
• Reconhecimento      74
• Recurso Administrativo     51
• Reembolso      67
• Relatórios magistrados   383
• Ressarcimentos             1791
• Retificação      56
• Solicitações diversas           2959
• Suspensão de expediente  350
• Transferência      34
• Transferência de Licença Prêmio   38



Assessor: 
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A Assessoria Especial da Presidência II – AEP II é a responsável pelo assessoramen-
to direto ao presidente nas questões institucionais e em outras pertinentes, além 
de ampliar, promover e implantar projetos tanto de relacionamento com os magis-

trados e servidores quanto da Justiça com o seu publico prioritário: o cidadão. Seguem 
abaixo as principais ações desenvolvidas em 2012 e 2013.

ASSESSORAMENTO DIRETO À PRESIDÊNCIA 

Assessoramento direto ao Presidente, nas questões institucionais e em outras pertinentes.
Prover o Presidente com informações de suporte ao seu posicionamento como Chefe de 
Poder, bem como fornecer todo o apoio necessário à participação em eventos oficiais.

Agenda Bahia

Programa de ação implantado em 2007 num sistema de cooperação entre os Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário e que visa a ampliação e a eficácia do serviço público.

Greve dos professores 

Mediação para o fim da greve dos professores da rede estadual de ensino realizada pelo 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) em parceria com o Ministério Público do 
Estado (MPBA), onde representantes dos dois órgãos se reuniram para negociações com 
os Servidores Estaduais e o Governo do Estado.

Eventos externos 

Em 2012

• 26 a 29/01 – 90º Encontro do Colégio Permanente de Presidentes dos Tribunais de 
Justiça do Brasil, em Teresina/PI;

• 1/3 – Reunião no CNJ, em Brasília/DF;
• 9 a 11/3 – Ministrar curso para Juízes do TJCE, em Fortaleza/CE;
• 16 a 18/3 – Ministrar curso para Juízes do TJCE, em Fortaleza/CE;
• 20/3 – Acompanhamento à Juíza em audiência no MP, em Porto Seguro/BA;
• 22/3 – Visita ao IDP, em Brasília/DF;
• 23 a 26/3 – Ministrar curso para Juízes do TJCE, em Fortaleza/CE;
• 28/3 – Reunião no CNJ, em Brasília/DF;
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• 29/3 a 1/4 – 91º Encontro de Colégio Permanente de Presidentes dos Tribunais de 
Justiça do Brasil, em Manaus/AM;

• 13 a 15/4 – Reunião no CNJ sobre Planejamento Estratégico, em Brasília/DF;
• 17 a 19/4 – Reunião no TJSP sobre Planejamento Estratégico, em São Paulo/SP;
• 23 e 24/4 – Assinatura do Convênio TJBA com IDP, em Brasília/DF;
• 24 a 26/4 – Reunião no TJSP sobre Planejamento Estratégico, em São Paulo/SP;
• 4 a 7/5 – Seminário sobre Conciliação no CNJ e visita ao STF, em Brasília/DF;
• 9 a 17/6 – Missão técnica de visita à Universidade de Pádova para tratar de assuntos 

referentes à Segurança Pública no Projeto “Pacto pela Vida”, em Pádova/Itália;
• 5 a 7/7 – Reunião no CNJ sobre Programa Justiça ao Jovem e Projeto Começar de 

Novo, em Brasília/DF;
• 16/7 – Reunião no IDP, em Brasília/DF;
• 18/7 – Reunião sobre Colégio de Presidentes, em Brasília/DF;
• 19 a 23/7 – Workshop sobre SNC 2012, em São Paulo/SP;
• 16 a 18/8 – Workshop sobre Núcleos de Conciliação dos Tribunais, em Aracaju/SE;
• 24 a 26/8 – Reunião no IDP e Seminário no CNJ sobre SNC 2012, em Brasília/DF;
• 28 a 30/8 – Ciclo de Conferências para Juízes e Servidores – UNICORP/IDP, em Ilhéus/BA;
• 30/8 a 2/9 – Reunião preparatória do CNJ para o Encontro Nacional do Judiciário, 

em Campo Grande/MS;
• 6 a 7/9 – Posse do Ministro Francisco Falcão como Corregedor Nacional de Justiça, 

em Brasília/DF;
• 20 a 22/9 – Apresentação do Balcão de Justiça e Cidadania no TJSE, em Aracaju/SE;
• 27 a 30/9 – Reunião do Colégio de Presidentes, em Macapá/AP;
• 3 e 4/10 – Reunião na Corregedoria Nacional de Justiça, em Brasília/DF;
• 4 a 6/10 – Reunião Preparatória para o Encontro Nacional do Judiciário, em Aracaju/SE
• 18 a 21/10 – Reunião da Rede Nacional de Cooperação Judiciária e do Colégio de 

Presidentes, no Rio de Janeiro/RJ;
• 30 e 31/10 – Reunião no CNJ e no Congresso Nacional, em Brasília/DF;
• 5 a 7/11 – Encontro Nacional do Judiciário, em Aracaju/SE
• 9 a 11/11 – Encontro do CNJ sobre Justiça Itinerante nos Tribunais Estaduais, em 

São Paulo/SP;
• 19/11 – Reunião na Corregedoria Nacional de Justiça, em Brasília/DF;
• 4 a 6/12 – Ciclo de Conferências para Juízes e Servidores – UNICORP/IDC, em Vi-

tória da Conquista/BA;
• 11 e 12/12 – Reunião na Corregedoria Nacional de Justiça, em Brasília/DF.

Em 2013

• 22 e 23/1 – Reunião sobre preparativos para Copa das Confederações – Instalação 
dos Juizados do Aeroporto e do Torcedor (CNJ), em Brasília/DF;
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• 19 e 20/2 – Fórum da Copa das Confederações (CNJ), em Brasília/DF;
• 25/2 – Reunião com Presidente do STF, em Brasília/DF;
• 3 a 5/3 – Ministrar curso para Juízes do TJCE, em Fortaleza/CE;
• 5 a 7/3 – Acompanhar Sessão Plenária Administrativa do CNJ e Reunião na Corre-

gedoria do CNJ, em Brasília/DF;
• 2 a 4/4 – Ciclo de Conferências da UNICORP, em Juazeiro/BA;
• 25/4 – Reunião com Mininistro Gilmar Mendes (STF), em Brasília/DF;
• 3 a 6/5 – Encontro Regional do CNJ – Nordeste, em Maceió/AL;
• 10/5 – Reunião na AMB, em Brasília/DF;
• 14 e 15/5 – Reunião no IDP, em Brasília/DF;
• 3 a 4/6 – Reunião no IDP, em Brasília/DF;
• 4 a 6/6 – Ciclo de Conferências da UNICORP, em Barreiras/BA;
• 12 e 13/7 – Curso de Sentença Penal na ESMESE, em Aracaju/SE;
• 19 e 20/7 – Curso de Sentença Penal na ESMESE, em Aracaju/SE;
• 28 e 30/7 – Encontro Preparatório das Regiões Nordeste e Sudeste para o COOPEJ 

e NIC (CNJ), em São Paulo/SP;
• 16 a 18/8 – Curso de Sentença Penal para Magistrados na ESMESE, em Aracaju/SE;
• 3 a 5/9 – Ciclo de Conferências da UNICORP, em Porto Seguro/BA;
• 9 a 12/9 – Encontro da AMB na Câmara dos Deputados e no TRE/DF e Encontro de 

Metas 2014 e Gestão Estratégica – CNJ, em Brasília/DF;
• 3 a 5/10 – Encontro de Aperfeiçoamento para Magistrados na EMES, em Vitória/ES;
• 11/10 – Gravação do Programa da Coordenadoria da Infância e Juventude do TJBA 

no IDP, em Brasília/DF;
• 14 a 16/10 – Reunião na ENFAM e IV Seminário da Justiça em Números do CNJ, 

em Brasília/DF;
• 17 e 18/10 – Acompanhar Presidente do TJBA em reunião no Supremo Tribunal Fe-

deral, em Brasília/DF;
• 21 e 23/10 – Acompanhar a sessão plenária do CNJ no dia 22/10, em Brasília/DF;
• 25/10 – Gravação do Programa da Coordenadoria da Mulher do TJBA, em Brasília/DF;
• 25 e 28/10 – Curso para Magistrados do TJSP, em São Paulo/SP;
• 4 a 7/11 – Acompanhar a sessão plenária do Conselho Nacional de Justiça no dia 

5/11 e representar o TJBA no Fórum da Copa 2014 no CNJ no dia 6/11, em Bra-
sília/DF;

• 11 a 15/11 – Acompanhar a sessão do CNJ no dia 12/11 e acompanhar ajuizamento 
de ação de Mandado de Segurança no Supremo Tribunal Federal no dia 14/11, em 
Brasília/DF;

• 18 a 20/11 – Acompanhar tramitação do Mandado de Segurança no 32567 no STF, 
em Brasília/DF;

• 26 a 28/11 – Reunião com equipe do IDP/UNICORP para fechamento das ações do 
ano de 2013, no Rio de Janeiro/RJ;

• 19 a 21/12 – Participar sessão plenária Câmara de Vereadores, em Irecê/BA.
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CICLO DE CONFERÊNCIAS EM PORTO SEGURO: 
o juiz assessor Ricardo Schmitt representou
a Presidência do TJBA no evento 
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DEMANDAS DO CNJ

No período de 1 de janeiro a 11 de dezembro de 2013 houve 135 ativações no Sistema 
de Peticionamento Eletrônico do Conselho Nacional de Justiça e foram recebidas um total 
de 830 intimações eletrônicas oriundas do CNJ, assim detalhadas:

• Providências       314
• Desconstituição de Ato Administrativo    145
• Morosidade no Julgamento do Processo   107
• Resolução         84
• Apuração de Infração Disciplinar      57
• Acompanhamento do Cumprimento de Decisão   29
• Competência         18
• Inspeção         15
• Comissão         14
• Ato Normativo         12
• Recomendação         12
• Revisão Disciplinar        10
• Consulta            9
• Imputação de Infração Disciplinar        2
• Cumprimento de decisão         1
• Sindicância patrimonial          1

MALOTE DIGITAL

No período de 1 de janeiro de 2012 a 11 de dezembro de 2013 foram trabalhados um total 
de 520 Documentos no sistema de Malote Digital do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 
sendo 114 Ofícios Encaminhados e 406 Ofícios Recebidos.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Infojud

O Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD é resultado da parceria entre o Conse-
lho Nacional de Justiça e a Secretaria da Receita Federal do Brasil. O Infojud permite aos 
órgãos da Justiça fazer requisições judiciais de informações protegidas por sigilo fiscal pela 
internet, com garantia de segurança, de sigilo e de confidencialidade das informações.

Este serviço está disponível aos representantes do poder judiciário – magistrados e ser-
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vidores por eles autorizados – somente mediante uso de certificação digital, dentro do 
Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte: e-CAC.

O Decreto Judiciário nº 199 de 20 de março de 2013, instituíu, no âmbito do Estado da 
Bahia a obrigatoriedade da utilização do Sistema InfoJud pelos magistrados de 1º e 2º 
graus, quando necessário à prestação da atividade jurisdicional.

Os números de usuários e unidades cadastrados no INFOJUD apresentados constam dos 
relatórios estatísticos fornecidos pela RFB da 5ª Região Fiscal:

• Magistrados: 645
• Servidores: 26
• Unidades Judiciais: 667

No período de referência (jan/2012 a nov/2013), 12.747 pedidos judiciais de informação 
sobre renda, patrimônio e informações cadastrais de pessoas envolvidas em processos 
judiciais foram feitos, pelos magistrados e/ou servidores por eles autorizados, no sistema.

Infoseg

No período de 1 de janeiro de 2012 a 11 de dezembro de 2013 foram atendidas um total 
de 623 solicitações eletrônicas no sistema de Segurança Pública – INFOSEG, fornecido 
pela Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP.

Bacen Jud

O Bacen Jud é o sistema eletrônico de comunicação entre o Poder Judiciário e as insti-
tuições financeiras, por intermédio do Banco Central, possibilitando à autoridade judiciária 
encaminhar requisições de informações e ordens de bloqueio, desbloqueio e transferência 
de valores nas contas mantidas em instituições financeiras. Em 2012 e 2013 foram aten-
didas 1.233 solicitações. 

Renajud

O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Judiciário e o Departa-
mento Nacional de Trânsito – DENATRAN, possibilitando a efetivação de ordens judiciais 
de restrição de veículos cadastrados no Registro Nacional de Veículos Automotores – RE-
NAVAM, em tempo real. No biênio 2012/2013, foram atendidas 907 solicitações. 
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Sistema de Automação da Justiça – SAJ

• Desenvolvimento/Adequação dos fluxos hoje utilizados no sistema SAJ, como fluxo 
criminal, tóxicos, júri, família, cível, fazenda, interior etc;

• Aprovação de matrizes de alteração do sistema em atendimento às Resoluções do 
CNJ ou mesmo das necessidades do TJBA;

• Atendimento aos usuários das unidades já implantadas, por meio de contatos telefô-
nicos e pelos e-mails saj-1grau@tjba.jus.br e saj-1grau-cadastro@tjba.jus.br;

• Elaboração dos modelos de documentos utilizados atualmente pelos servidores do 
TJBA, vez que são utilizados de forma padronizada, uma vez que atualmente são 
tidos como modelos de instituição;

• Homologação de processos migrados do sistema SAIPRO para o SAJ;
• Inserção de partes no sistema de Cadastro Controlado;
• Análise de configurações realizadas no SAJ;
• Instalação/Implantação do sistema em Salvador e em 27 (vinte e sete) comarcas 

do interior e região metropolitana, tendo sido implantado o SAJ até o momento nas 
seguintes comarcas:
• Camaçari
• Simões Filho
• Lauro de Freitas
• Juazeiro
• Barreiras
• Ilhéus
• Itabuna
• Senhor do Bonfim
• Euclides da Cunha
• Itaberaba
• Ipiaú
• Teixeira de Freitas
• Eunápolis
• Guanambi
• Vitória da Conquista
• Porto Seguro
• Camamu
• Catu
• Amargosa
• Alagoinhas
• Santo Antonio de Jesus
• Jacobina
• Feira de Santana
• Itapetinga
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• Jequié
• Conceição do Jacuípe
• Amélia Rodrigues (totalmente digital);

Em relação às implantações do SAJ que vem ocorrendo no interior do estado desde o 
dia 7 de maio de 2012, foi realizado, além das atividades acima esposadas, os seguintes 
trabalhos:

• Reunião com servidores e magistrados das comarcas;
• Apresentação da nova sistemática aos membros do Ministério Público, Defensores 

Públicos, Advogados e interessados em geral;
• Orientação aos servidores acerca das novas rotinas utilizadas pelo sistema SAJ, que 

diferem do antigo padrão;
• Auxílio na implantação de setores, como protocolo, central de mandados, distribui-

ção, núcleos de conciliação, etc.

GESTÃO ESTRATÉGICA

Ações relacionadas:

• Criação e manutenção do PORTAL DE SERVIÇOS dos Grupos de Trabalho de Revi-
são do Planejamento Estratégico do Poder Judiciário Nacional;

• Idealização e participação, em 18 de outubro de 2013, do Encontro de Trabalho 
“MISSÃO RECIFE” do Subcomitê da Região Nordeste que é coordenado pelos esta-
dos de Maranhão (TJMA) e Sergipe (TJSE). O próximo encontro do Subcomitê Nor-
deste se dará no mês de fevereiro de 2014, ficando sob a incumbência do Tribunal 
de Justiça da Bahia sua realização;

• Representantes do Conselho Nacional de Justiça estiveram em Salvador em 12 de 
abril de 2012 para conhecer a experiência do Tribunal de Justiça da Bahia na área 
de Gestão Estratégica.

Participação em eventos externos:

• Reunião Preparatória do VI e do VII Encontro Nacional do Poder Judiciário em 
17/10/2012 e 11-12/09/2013, respectivamente, em Brasília/DF, cujo público-alvo 
foram os magistrados e servidores que atuam na área de Gestão Estratégica e uti-
lizam o Sistema de Metas Nacionais. O objetivo foi o de debater sobre as Metas 
Nacionais, os resultados apurados no Diagnóstico da Gestão Estratégica e temas 
que seriam tratados pelos Presidentes das Cortes brasileiras no mês de novembro, 
durante o 6º e 7º Encontros Nacionais;
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• V Seminário Justiça em Números em 29 e 30/10/2012 em Brasília/DF cujo Público-
-Alvo eram Conselheiros do CNJ, Juízes Auxiliares da Presidência e da Corregedoria 
Nacional de Justiça e os Representantes dos Tribunais, Conselho da Justiça Federal e 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O objetivo foi debater os principais resulta-
dos do relatório e a relação dos dados estatísticos com o planejamento estratégico da 
justiça, a importância dos dados estatísticos como instrumentos de planejamento, a 
gestão e avaliação de desempenho; apresentação de modelos de sistemas estatísti-
cos judiciários nacionais e internacionais e seus principais indicadores; dinâmica para 
promover o intercâmbio, a troca de experiências perante usuários de dados estatísti-
cos e correlacionar a busca por dados com a ideia de transparências e publicidade.

METAS NACIONAIS DO JUDICIÁRIO

Metas 2012

Meta 1  Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribu-
ídos em 2012.

     66,52% cumprida

Meta 2  Julgar, até 31/12/2012, pelo menos 90% dos processos de conhecimento 
entrados em 2007, nas Turmas Recursais Estaduais e no 2º Grau da Justiça Estadual.

        68,60% cumprida

Meta 3  Disponibilizar para consulta pública na internet, com andamento atualizado 
e conteúdo das decisões de todos os processos, respeitando o segredo de justiça.

         100% cumprida

Meta 4  Constituir Núcleo de Cooperação Judiciária e instituir a figura do juiz de 
cooperação.

         100% cumprida

Meta 5  Implantar sistema eletrônico para consulta à tabela de custas e emissão de 
guia de recolhimento.

         100% cumprida
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Metas 2013

Meta 1  Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribu-
ídos em 2013.

             72,93% cumprida

Meta 2  Julgar, até 31/12/2013, pelo menos 90% dos processos de conhecimento 
entrados em 2008, nas Turmas Recursais Estaduais e no 2º Grau da Justiça Estadual.

              97,59% cumprida

Meta 16  Fortalecer a estrutura de controle interno no Tribunal.

       76,47% cumprida

Meta 17  Desenvolver, nacionalmente, sistemas efetivos de licitação e contratos.

         100% cumprida

Meta 18  Identificar e julgar, até 31/12/2013, as ações de improbidade administrativa 
e ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública, distribuídas 
até 31/12/2011.

10,29% cumprida

Meta 19   Realização de parcerias entre o Conselho Nacional de Justiça, os Tribunais 
de Justiça, os Tribunais Federais, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Tribunas de 
Contas, para aperfeiçoamento e alimentação do Cadastro Nacional de Condena-
ções Cíveis por ato de improbidade administrativa.

Aguardando posição do CNJ

ESCRITÓRIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

Ações relacionadas:

• Metodologia de Gerenciamento de Projetos com sugestão de definição para um mo-
delo híbrido entre o PMBOK e o Prince2;
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• Criação dos Modelos de artefatos para todos os processos do método híbrido sugerido;
• Elaboração de todos os fluxo de processos de trabalho do Escritório de Projetos 

desenhados por meio do modelador Bizagi;
• Definição em conjunto com a Secretaria de Planejamento do Tribunal de Jutiça da 

Bahia – SEPLAN, em 17/5/2012 das conexões e limites entre esta e o Escritório de 
Projetos Estratégicos;

• Estudo de sistemas de código aberto – GEPLANES e GPWEB e proprietário – BONITA 
e SOFTEXPERT para definição de ferramenta a ser utilizada no Escritório de Projetos;

• Elaboração do Termo de Abertura – TAP do Escritório de Projetos Estratégico em 
17/5/2012 e, seguindo ao fluxo de processo definido com a SEPLAN, feito o devido 
encaminhamento em 21/5/2012 para sua análise.

NÚCLEO DE COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA

Instituído por meio do Decreto Judiciário nº 52 de 11/1/2012, o Núcleo de Cooperação Ju-
diciária e a figura do Juiz de Cooperação, subordinados à Presidência do TJBA por intermé-
dio da AEPII, possuem atribuições alinhadas às diretrizes estabelecidas na Recomendação 
nº 38/2011 e às determinações contidas na Meta Nacional nº 4/2012, ambas do Conselho 
Nacional de Justiça.

Núcleo de Cooperação Judiciária: o Núcleo de Cooperação Judiciária tem como ob-
jetivo institucionalizar meios para dar maior fluidez e agilidade à comunicação entre as uni-
dades do tribunal, não exclusivamente para cumprimento de atos judiciais, mas também 
para harmonizar e agilizar rotinas e procedimentos forenses, fomentando a participação 
dos magistrados de todas as instâncias na gestão judiciária. Dessa forma abre um espaço 
institucional de diálogo entre os juízes para que possam diagnosticar os problemas e carac-
terísticas da litigiosidade em cada localidade e coletivamente, traçar uma política judiciária 
mais adequada à realidade.

Juiz de cooperação: o juiz de cooperação tem por tarefa fazer a ligação entre juízes, 
com objetivo de dar maior fluidez e agilidade aos atos interjurisdicionais. Cabe ao juiz de 
cooperação fornecer todas as informações necessárias que permitam a elaboração eficaz 
de pedido de cooperação judiciária, bem como estabelecer os contatos diretos mais ade-
quados. Também cabe a ele identificar soluções para os problemas que possam surgir no 
processamento de pedido de cooperação judiciária; atuar como uma espécie de mediador 
de atos concertados entre dois ou mais juízos, o que permite uma maior fluidez, flexibilidade 
e sinergia na tramitação de demandas sujeitas a mais de um ramo Judiciário.

No biênio 2012/2013, o Núcleo de Cooperação Judiciária recebeu um total de 132 de-
mandas, sendo que destas, 110 já foram foram atendidas e 22 estão em andamento.
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SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO

Campanha realizada anualmente sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça – 
CNJ, a Semana Nacional da Conciliação tornou-se um marco emblemático da justiça bra-
sileira, sendo considerada seu maior evento, pois envolve a maioria dos Tribunais em torno 
da causa da pacificação social pela solidificação de uma cultura voltada ao entendimento.

À frente dos trabalhos para o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia está a Comissão Per-
manente de Planejamento e Execução do Movimento pela Conciliação – COPPEMC que, 
alinhada à Assessoria Especial da Presidência II realizou todo o planejamento e mobilização
para a Semana Nacional de Conciliação.

Ações realizadas:

• Definição de um plano de ação para o anos de 2012 e 2013;
• Definição de instrumento normativo da logística para a SNC 2013 – Decreto nº 

700/2013 de 11/08/2013; e para a SNC 2012 Decreto nº 689/2012 de 16/08/2012;
• Realização, em 2012 e 2013, de Videoconferência via Webcast (transmissão via Internet);
• Encaminhamento de Ofícios informando aos seguintes stackholders do movimento pela 

conciliação sobre o período de realização da SNC 2012 e convidando-os a aderirem:
• Governador do Estado, Procuradoria Geral do Estado e Prefeito de Salvador e 

Procuradoria Geral Município de Salvador;
• Ministério Público e Defensoria Pública;
• Ordem dos Advogados Seção do Estado da Bahia;
• Instituições de Ensino Superior – IES;
• Grandes demandantes e demandados da justiça.

Resultados alcançados nas SNCs de 2012 e 2013

• Pessoas Atendidas              246.440
• Magistrados                      213
• Juízes Leigos             176
• Conciliadores             765
• Colaboradores          2.100
• Eventos paralelos                8
• Acordos Homologados 1º e 2o Graus     29.920
• Valor Acordos Homologados 1º Grau (R$) 66.487.662,00
• Taxa de Acordo       48,50%
• Audiências designadas       98.858
• Audiências realizadas       61.610
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Destaques do NIC em 2012 e 2013

Em 13/12/2013 realizou-se a premiação dos destaques das SNCs de 2012 e 2013, com 
as presenças do juiz Pablo Stolze, do Presidente do FORES (Argentina), Marcelo O. de 
Jesus, e da juíza aposentada Eutália Coutinho.

Em 2012

• Entrância Inicial: Acajutiba 
• Entrância Intermediária: Vara Cível de Bom Jesus da Lapa
• Entrância Final: 9ª Vara de Família
• Juizado Capital: Especial Modelo – UCSal
• Juizado Interior: Especial Cível de Senhor do Bonfim 
• Número de Acordos no Ano: OI TNL TCS S.A. 
• Número de Acordos na SNC: Tim Celular S.A. 
• Destaque da Área Privada: Banco Itaú S.A.
• IES Capital Voluntariado: Universidade do Estado da Bahia – UNEB
• IES Interior Voluntariado: Faculdade de Anísio Teixeira – FAT de Feira de Santana

Em 2013

• Entrância Inicial: Retirolândia  
• Entrância Intermediária: 1ª Vara Cível de Itaberaba
• Entrância Final: 2ª Vara Cível de Teixeira de Freitas
• Juizado Capital: Especial Modelo – UCSal
• Juizado Interior: Especial Cível de Itaberaba
• Número de Acordos no Ano: Banco Bradesco S.A. 
• Número de Acordos na SNC: Coelba / Grupo Neoenergia
• Destaque da Área Privada: OI TNL PCS S.A.
• IES Capital Voluntariado: Universidade do Estado da Bahia – UNEB
• IES Interior Voluntariado: Faculdade Sete de Setembro – FASETE de Paulo Afonso

Destaques

• Centro Judiciário de Solução de Conflitos Tributários de Salvador (CETRI);
• Núcleo de Conciliação do 1º Grau de Salvador;
• Núcleo de Conciliação do 2º Grau;
• Casa de Justiça e Cidadania da Baixa dos Sapateiros;
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• Núcleo de Justiça Restaurativa do Largo do Tanque;
• Balcão de Justiça e Cidadania da Liberdade;
• Balcão de Justiça e Cidadania da Faculdade do Sul da Bahia em Teixeira de Freitas,
• Vara Cível de Comarca de Castro Alves e o juiz Sami Storch pelo projeto “Constela-

ções Familiares na Justiça”.

FERRAMENTA DE MINERAÇÃO DE REGISTROS

Com o fito de possuir uma ferramenta capaz de consolidar os dados relativos aos acor-
dos realizados durante todo o ano nos sistemas judiciais SAIPRO, SAJ e PROJUDI, foi 
desenvolvido pela equipe técnica do CSJUD, sob a coordenação do NIC, um Data Mining 
(minerador de dados) contemplando todas as movimentações da tabela unificada do CNJ 
que são relacionadas com a realização de acordos.

CONCILIAÇÃO VIRTUAL – CONVIR

O Projeto de Conciliação Virtual do TJBA foi baseado em dois modelos, o primeiro obser-
vado em exposição do Seminário “Atualidade e futuro da administração da justiça.” promo-
vido nos dias 11 e 12 de março de 2012 pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na 
cidade de Porto Alegre-RS, onde foi noticiado uma economia na ordem de R$ 130 Milhões 
com uso da ferramenta, e o segundo modelo orientador foi o ODR do Consumer Protection 
British Columbia, uma organização Canadense sem fins lucrativos que protege e encoraja 
o consumo num mercado com relações mais justas entre clientes e fornecedores.

Cronograma de Implantação:

• 26/12/2013 – Pacote das funcionalidades 1: Login, Consultar, Cadastro, Solicitação 
de Conciliação e Cadastro de Mediador e Conciliador;

• 15/1/2014 – Pacote das funcionalidades 2: Agenda, Parâmetros da Agenda, Vincular 
Classificação de Mediadores, Vincular Mediador, Agenda (com Feriados) e Parâme-
tros do Sistema;

• 10/2/2014 – Pacote das funcionalidades 3: Fórum de Negociação e Mediação;
• 6/1/2014 – Pacote das funcionalidades 4: Mediação, Verificação de Prazos e Homologação.

Ações realizadas:

• Levantamento de todas as regras de negócio e requisitos funcionais em conjunto 
com equipe técnica da COSIS;

• Desenho do workflow básico;
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• Definição de cronograma de implantação junto à equipe técnica da CSJUD;
• Confecção de Protótipo de Telas, Modelos de Documentos e Termo de Aceite para 

adesão ao CONVIR.

PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESA DA BAHIA

Em conjunto com a Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração do Estado da Bahia –
SICM, por intermédio de seu Fórum Regional Permanente das Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte, foi elaborada e confeccionada uma cartilha de orientações a este públi-
coalvo trazendo uma série de possibilidades ao setor econômico, especificamente quanto 
ao uso do programa dos Balcões de Justiça e Cidadania.

A cartilha especial dos Balcões voltada para as micro, pequenas e mesmo empreendedor 
individual, foi totalmente impressa na gráfica do TJBA, sendo sua tiragem inicial num volu-
me de 3.500 exemplares. Parte significativa desta primeira tiragem foi distribuído na Feira 
do Empreendedor, evento do Governo do Estado da Bahia realizado entre os dias 22 e 26 
de outubro de 2013, onde foram entregues 2.000 exemplares (57% ).

NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO DO 1º GRAU

As atividades dos Núcleos de Conciliação de 1º Grau resultaram na solução consensual 
de 11.492 casos no biênio 2012/2013 (6.581 no ano de 2012 e 4.911 em 2013), algo em 
torno de 28 dos processos de família distribuídos, segundo informações fornecidas pelos 
próprios núcleos.

Segundo o ESAJ, em todas as comarcas abrangidas por esse projeto, ocorreu uma redu-
ção na distribuição de processos de divórcio e de alimentos no ano de 2013, durante o 
qual foram iniciados 19.989 casos novos. Em 2012 foram distribuídos 20.649 processos, 
mas essa redução não foi uniforme. 

Na comarca de Feira de Santana, a diminuição dos processos de divórcio consensual foi 
de 28%, de 8% nos divórcios litigiosos e de 9% quanto às ações de alimentos, em relação 
ano anterior. Em Ilhéus, a redução na distribuição de ação de alimentos foi de 18% e em 
Vitória da Conquista, de 17%.

Evidente que o resultado do ingresso de novos processos teve uma repercussão nas 
atividades dos Núcleos de Conciliação, que lidam com processos novos. No entanto, na 
comarca de Juazeiro, em que a redução de processos também ocorreu, as atividades do 
Núcleo mantiveram-se estáveis ao longo do biênio.
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NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO DO 2º GRAU

O Núcleo de Conciliação de 2º Grau – NC2G, foi criado pela Resolução nº 02/2007, do 
Tribunal Pleno. Tem como objetivo principal buscar uma solução para os processos que 
envolvem direitos disponíveis ou de família, antes da apreciação do recurso interposto em 
tramitação na 2ª instância, levando as partes à mesa de conciliação, oferecendo, portanto, 
à comunidade, mais uma forma efetiva de solução de conflitos.

A sua estrutura é composta por nove voluntários, entre juízes e desembargadores aposen-
tados. Todos os voluntários são convocados pelo presidente do TJBA e atuam no núcleo 
buscando a conciliação de processos de maior complexidade.

Neste período (dados parciais de janeiro/2012 a novembro/2013) foram designadas 2.213 
audiências, o que representa um crescimento de aproximadamente 90% em relação ao 
período anterior – 2010/2012, quando foram registradas 1.173 audiências designadas. 
número representativo, que demonstra o esforço do Núcleo de Conciliação do 2o Grau em 
disponibilizar aos jurisdicionados meios mais céleres para a solução dos litígios.

O total de audiências designadas cresceram, de janeiro a novembro de 2013, mais de 
100% em relação ao índice de 2012 (foram 710 e 1.503 audiências marcadas, respectiva-
mente). Essa conquista demonstra o esforço do Núcleo de Conciliação do 2º Grau em dis-
ponibilizar aos jurisdicionados meios alternativos e céleres objetivando a pacificação social.

CONSELHO MUNICIPAL DE CONCILIAÇÃO

O papel da Assessoria Especial da Presidência II – Institucional, em relação aos Conselhos 
Municipais de Conciliação, segundo o art. 9º da Resolução nº 5/2009, consiste em adotar 
as providências necessárias à efetivação das medidas previstas na referida norma, en-
quanto que à Corregedoria das Comarcas do Interior incumbe providenciar os meios para 
o controle e a fiscalização das atividades dos referidos Conselhos, consoante os artigos 
3º, 5º e 6º, da referida Resolução e do Provimento nº 2/2011.

Nesse contexto, coube a AEP II adotar providências no campo institucional visando à ins-
talação de novas unidades, especialmente quando dependentes de celebração de termo 
de cooperação técnica com outros Poderes. Além disso, a AEP II contribuiu com a prática 
por meio da oferta de material de trabalho (Guia para Instalação e Guia Prático), este último 
com sugestão de diversos modelos de termos de acordo, além de oferecer orientação 
sobre a sua utilização e capacitação básica sobre mediação e conciliação.

Em 3 de setembro de 2013, no Auditório do TJBA, foi feita uma capacitação ministrada 
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por Dr. Luiz Fernando P. Nascimento, onde participaram 91 pessoas e cuja temática foi o 
conhecimento do projeto, atendimento padronizado e de qualidade, além de noções básicas 
de técnica de mediação, conciliação e prática, simulação de casos e termos de acordos. Em 
2012, foram realizadas novas parcerias para a instalação de novos Conselhos, como segue:

• América Dourada
• Aporá
• Barro Preto
• Boa Vista do Tupim
• Botuporã
• Caldeirão Grande
• Canudos
• Cristópolis
• Gavião
• Glória
• Ibiquera
• Ibitiara
• Ibititá
• Ichu
• Iramaia
• Itaeté
• Itagi
• Itamarí
• Itaquara
• Jussara
• Licínio de Almeida
• Macururé
• Malhada
• Marcionílio Souza
• Morpará
• Nilo Peçanha
• Nordestina
• Pé de Serra
• Pindaí
• Potiguará
• Quixabeira
• Rio do Antônio
• Rodelas
• São Domingos
• São José do Jacuípe
• Sátiro Dias
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• Serrolândia
• Souto Soares
• Teodoro Sampaio
• Uibaí
• Várzea do Poço

JUÍZES LEIGOS E CONCILIADORES

Além das 420 nomeações ocorridas no ano de 2012, abaixo detalhadas, houve o gerencia-
mento do banco de dados com as informações dos conciliadores e juízes leigos que foram 
designados e de orientações acerca das suas atividades profissionais, encaminhamentos de 
produtividade, pagamento e demais rotinas institucionais.

Quantitativo de nomeações

            25
            45
            52
            31
 
            29
            80
            54
          104

Atualmente, na Capital, cerca de 102 Juízes Leigos e 106 Conciliadores estão em exercí-
cio, já no interior tem-se cerca de 71 Juízes Leigos e 154 Conciliadores, ao total são 433 
prestadores de serviço exercendo a função de auxiliares da justiça.

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS TRIBUTÁRIOS

No período de 1o de janeiro de 2012 a 19 de dezembro de 2013 foram trabalhados um 
total de 294.850 movimentações.

TJBA EXPRESS

No biênio 2012/2013 foram trabalhados um total de 52.869 movimentações.
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CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA

No biênio 2012/2013 foram trabalhados um total de 246.124 atendimentos nas Casas 
de Justiça e Cidadania do Shopping Baixa dos Sapateiros e da Fundação Lar Harmonia 
(inaugurada em 30 de janeiro de 2012), sendo assim dividido:

• Unidade Shopping Baixa dos Sapateiros  212.093 atendimentos
• Unidade Fundação Lar Harmonia     34.031 atendimentos

BALCÃO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

O biênio 2012/2013 foi um período de aperfeiçoamento do projeto Balcão de Justiça e Cida-
dania, traduzido pela implantação do processo digital na Capital e em comarcas do interior, 
o que permitiu uma maior segurança na tramitação dos processos, com maior transparência 
para partes e advogados. Também contribuiu para essa evolução a participação em cursos 
ministrados pelo CNJ para formação de mediadores e instrutores em conciliação e mediação.

Os números que são divulgados no presente relatório refletem mais que mera produção 
de trabalho. Eles também significam integração do Poder Judiciário com a sociedade na 
difusão e aplicação dos métodos autocompositivos de conflitos, com consequente redu-
ção da litigiosidade, por intermédio das 37 unidades espalhadas pela cidade de Salvador, 
além de 53 em outras cidades do Estado da Bahia.

Acordos celebrados

No biênio 2012/2013 foram celebrados 32.462 acordos, sendo 16.122 nas unidades da 
Capital e 16.340 nas demais cidades do Estado.

Sessões de conciliação e mediação realizadas

Foram realizadas 51.004 sessões de mediação e conciliação no biênio 2012/2013, 11,8% 
a menos que no biênio anterior.

Atendimentos

As orientações jurídicas e o recebimento de casos para mediação, somaram 156.601 no 
biênio, com um incremento de 9,5% em relação ao biênio anterior.
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Crescimento do Projeto em quantidade de unidades em funcionamento

O Projeto manteve-se em crescimento, em quantidade de unidades, com a adição de 17 
novos balcõesabaixo listados, tendo alcançado a quantidade de 90 unidades em funcio-
namento ao final de 2013.

• BCJ de Ilhéus–BA, em parceria com a UESC/SAEB nas instalações do SAC de Ilhéus;
• BJC de Novos Alagados, Salvador-BA, em parceria com a CDM e apoio da Facul-

dade Social;
• BJC de Itabuna, em parceria com a UNIME/FACSUL;
• BJC de Itaparica, em parceria com a Faculdade D. Pedro II e Prefeitura Municipal de 

Itaparica;
• BJC de Santo Antônio de Jesus, em parceria com a FACEMP e o Centro Social Ur-

bano local;
• BJC em São Joaquim/Calçada, em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE);
• BJC de Patamares, em parceria com a Faculdade Regional da Bahia (UNIRB);
• BJC de Alagoinhas, em parceria com a Faculdade Regional da Bahia (UNIRB);
• BJC do bairro do Uruguai, em Salvador, em parceria com o Centro Espírita Estrela da 

Seara;
• BJC do bairro de Paripe, em 30/9/2013;
• BJC do bairro do Bonfim;
• BJC de Conceição da Feira, em 30/5/2013, em Parceria a Prefeitura local;
• BJC de Simões Filho, em parceria com a Associação Obras Sociais Irmã Dulce, em 

17/7/2013;
• BJC de Camamu, em parceria com o IDC, em 29/8/213;
• BJC de Jaguaquara, em parceria com o município, em 11/9/2013;
• BJC de Coaraci, em parceria com o município, em 12/9/2013;
• BJC de São Francisco do Conde, em 14/10/2013, em parceria com o município.

Dados da Secretaria Jurídica da Capital

As 10.110 sentenças homologatórias proferidas pela Coordenação Jurídica de Salvador, 
no período de 2012-2013 (até 19/12/2013), mostram um incremento de 20,4% em rela-
ção ao biênio anterior. Quando comparados os anos de 2013 e 2012 verifica-se uma re-
dução de 15% no total de sentenças proferidas. No entanto, diferente dos anos anteriores, 
em 2013 não foi possível zerar o estoque de processos em virtude do ritmo imposto pelo 
novo sistema. Cerca de 800 processos não julgados, destes mais de 500 dependem de 
manifestação do Ministério Público. Não fosse esse fato, o número de sentenças proferi-
das seria praticamente idêntico ao do ano de 2012.
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Principais Indicadores do Projeto (Capital e Interior)

Os principais indicadores verificados são os seguintes:

• Tempo entre o atendimento e a audiência: 9 dias, em média;
• Casos tratados X acordos celebrados: 84%; 
• Realização de mais de uma sessão: 1 a cada 3 casos; 
• Acordos descumpridos: 5,7%. 

Participação no Projeto Pai Presente

Os Balcões de Justiça e Cidadania contribuíram para a solução de 1.297 casos de re-
conhecimento de paternidade, 904 deles na Capital, dos quais 295 foram objeto de re-
conhecimento espontâneo nas próprias unidades de mediação e os demais 710 casos 
encaminhados ao mutirão da Campanha Pai Presente. No interior, foram
efetuados 292 reconhecimentos espontâneos.

Participação na Semana Nacional de Conciliação

Na Semana Nacional de Conciliação de 2012 foram envolvidas 67 unidades de mediação (29 
no interior do Estado e 38 na Capital), resultando em 2.329 conciliações. Em 2013, participa-
ram 26 no interior do Estado e 29 na Capital, que contribuíram com 1.941 casos conciliados. 

Capacitação

Como forma de aprimorar a qualidade dos serviços prestados, o Tribunal de Justiça pro-
porcionou o desenvolvimento das equipes de trabalho por meio da oferta de diversas 
iniciativas de capacitação a seguir indicadas:

Curso de Mediação Judicial: na busca da melhoria da qualidade do trabalho oferecido 
à população, merece destaque a realização, em 2012, do primeiro o Curso de Mediação 
Judicial ministrado por instrutores do CNJ, em Salvador. O curso foi realizado no auditório 
do TJBA, na semana de 19 a 23 de novembro, com participação de 19 mediadores.

Cursos de Instrutores em Mediação e Conciliação Judicial: parte do grupo capacita-
do em mediação no ano de 2012 (10 integrantes) participou de dois eventos realizados em 
Brasília, nos meses de setembro e de novembro de 2013, para formação de instrutores 
em conciliação e mediação.
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Encontro de Supervisores: em dezembro de 2012 foi realizado o I Encontro de Super-
visores de unidades da Capital e do interior do Estado, com oferecimento de palestras e 
premiação das equipes vendedoras da Semana Nacional de Conciliação de 2012. Esse 
evento contou com palestras proferidas por Carlos Hilsdorf, Berenice Brandão, Pablo Stol-
ze e Tom Coelho. Em 2013, essa premiação ocorreu no evento realizado pelo Núcleo 
Integrado de Conciliação (NIC) Campanha Conciliar em Legal, que contou com palestras 
proferidas por Eutália Maciel Coutinho, Marcelo Octávio de Jesus, Pablo Stolze e Carlos 
Hilsdorf. Ambos os eventos foram encerrados em cerimônia presidida pelo Juiz Assessor 
da Presidência, Ricardo Schmitt, de premiação dos melhores resultados da SNC, edições 
de 2012 e 2013.

Capacitação promovida pelas equipes do Projeto: foram realizados eventos de capa-
citação que envolveram o total de 1.556 pessoas, sendo 826 na Capital e 730 pessoas no 
interior do Estado. Esses eventos tiveram como tema conciliação e mediação de conflitos, 
além de procedimentos dos Balcões de Justiça e Cidadania, sendo ministrados pelos su-
pervisores de unidades Luiz Fernando Pinto do Nascimento, Carolina Orrico, Larissa Maia 
Teixeira Nou, Patrícia Souza Alves, Juliana Guanaes e Claudicéia Costa, além de professo-
res ligados a estabelecimentos de ensino vinculados ao Projeto.

Palestras: em 19 e 20 de Junho, em Salvador, no Auditório do Tribunal de Justiça, pa-
lestra do Dr. Marcos Barroso, seguida de exposições sobre o Projeto, atendimento pa-
dronizado e de qualidade, noções básicas de técnica de mediação, conciliação e prática 
pelos Drs. Luiz Fernando Pinto do Nascimento e Carolina Orrico, além da Juíza de Direito 
Joanice Maria Guimarães de Jesus. O exercício de 2013 foi encerrado com a palestra do 
juiz Alberto Raimundo Gomes dos Santos, proferida no auditório do Fórum Ruy Barbosa, 
no dia 18 de dezembro, tendo como público os supervisores de unidades, conciliadores 
e estagiários bolsistas e voluntários.

Palestras para o público no BJC do bairro do Bonfim, em Salvador: foi iniciado 
o ciclo de palestra destinada à população. Entre novembro e dezembro de 2013 essas 
palestras foram oferecidas por alunos do curso de Direito da Unifacs, sob a orientação da 
professora Itana Lorena, envolvendo temas relacionados ao exercício da cidadania.

Participação em eventos públicos e de divulgação

Os integrantes do Projeto participaram de eventos públicos organizados por entidades 
sociais e órgãos de comunicação. Foram 68 eventos no biênio, com 4.312 atendimentos. 
Foi realizada, também, a divulgação do Projeto, por meio de entrevistas de supervisores 
em programas de emissoras de rádio (especialmente a Rádio Metrópole) e televisão, no 
total de 39.





BALCÃO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO BONFIM: 
uma das 17 novas unidades criadas em 2012 e 2013
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NÚCLEO DE JUSTIÇA RESTAURATIVA

O Núcleo de Justiça Restaurativa – NJR promoveu e participou, nos anos de 2012 e 2013, 
de uma série de eventos voltados à melhoria contínua da qualidade na aplicação de méto-
dos e práticas restaurativas às ocorrências e processos em tramitação no Juizado Especial 
Criminal do Largo do Tanque, dentre os quais, destacam-se:

Promoção de Palestras

• “Justiça Restaurativa” em 19/6/2012, organizada pela Coordenação dos Balcões de 
Justiça e Cidadania;

• “O Círculo Restaurativo” em 26/7/2012, organizada pela Academia da PMBA;
• “XVIII Semana Jurídica da Unyahna”, em 14/9/2012, organizada pela UNYAHNA.

Participação em Palestras e Curso

• “Práticas Restaurativas” em 30/10/2012, organizada pelo NJR em conjunto com a 
Faculdade UNIVERSO, cujo palestrante foi o Cientista Político Belga Jean Schmitz.

• “Os efeitos maléfico da droga para os usuários (adictos).”, em 5 e 27 de novembro 
e 4, 11 e 18 de dezembro de 2012, cujos sessões foram ministradas pelas equipes 
interdisciplinares do NJR;

• “Dicas de Alimentação para uma Vida Saudável” em 29/8/2013, palestra ministrada 
pelo Programa SER em audiência temática voltada para os idosos sobre o tema;

• “I Curso de Formação de Formadores” de 20 a 23 de agosto de 2012, promovido 
pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM em 
Brasília/DF.

Audiências Temáticas

• “Envelhecimento saudável”, em 1/6/2012, com o palestrante Dr. Adriano Gordilhi;
• “Fisioterapia e tratamentos dirigidos ao idoso”, em 15/6/2012, cujo palestrante foi o 

Dr. Henry Reis;
• Foi realizada em 4/9/2013, uma audiência temática sobre cidadania e direitos hu-

manos proferida por Advogados participantes do Núcleo, ministrada a autores de 
contravenções penais em audiência preliminar;

• Em 2013, a equipe interdisciplinar durante as terças-feiras, com a participação dos Pro-
motores de Justiça e Advogados integrantes do Núcleo ministrou para adictos em cum-
primento de Transação Penal, com base no Art. 28, da Lei 11.343/06.
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Congresso, Seminário e Workshop

• “V Congresso de Direito do Sudoeste da Bahia e III Encontro Jurídico do Sudoeste 
Baiano – Tema: A proteção Jurídica à Dignidade da Pessoa Humana: Limites e Possibi-
lidades.” entre 26 e 29 de setembro de 2012, promovida pela FAINOR.

• “Enfrentamento à tortura na Bahia,” em 25/10/2012, promovido pela Secretaria da 
Justiça, Cidadania e Direitos Humanos da Bahia;

• “3º Workshop Regional de Alternativas Penais.”, em 08 e 09 de novembro de 2012, 
promovido pelo Ministério da Justiça em Brasília/DF.

Promoção de Cursos

• “VIII Curso de Capacitação de Facilitadores para Justiça Restaurativa, Mediação Pe-
nal, Prevenção da Violência e Direitos Humanos” entre 4 a 14 de junho de 2012, 
promovido pelo NJR para a Polícia Militar Polícia Civil, Profissionais e Estudantes de 
diversas áreas e servidores e magistrados do Poder Judiciário do Estado da Bahia;

• “IX Curso de Capacitação de Facilitadores para Justiça Restaurativa, Mediação Penal, 
Prevenção da Violência e Direitos Humanos. entre 3 a 6 de setembro de 2012, pro-
movido pelo NJR em parceria com a Escola de Magistrados da Bahia – EMAB entre 
3 e 6 de setembro de 2012;

• “Curso de Capacitação de Facilitadores para Justiça Restaurativa, Mediação Penal e 
Prevenção da Violência e Direitos Humanos” durante o ano de 2013 foram 5 edições 
em parceria com a EMAB:
• 18 a 22 de março com a Polícia Militar da Bahia;
• 20 a 24 de maio, com Coordenação de Desenvolvimento Educacional da Aca-

demia da Polícia Civil;
• 21 a 25 de outubro com a Assistência Militar TJBA;
• 4 a 8 de novembro, com participação da FAINOR e o Comando da Polícia Militar 

da Cidade de Vitória da Conquista e do Comando da Companhia Independente 
do 17º Batalhão da 5ª Região da PM de Joinville/SC e alunos do Curso de Direito 
da UFBA, integrante do observatório de Mediação Penal e da UNEB;

• 25 a 29 de novembro com a participação de líderes comunitários e dos Integran-
tes da Base Comunitária de Rio Sena, da Polícia Militar.

Números do Núcleo de Justiça Restaurativa no biênio 2012/2013

• Visitas sociais realizadas no biênio: 17
• Atendimento psicológico às partes: 928
• Encontros Restaurativos realizados: 442
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NÚCLEO DE ATENDIMENTO JUDICIÁRIO – NAJ

No período de 1o de janeiro de 2012 a 19 de dezembro de 2013 foram realizados na uni-
dade localizada no Shopping Baixa dos Sapateiros um total de 144.722 atendimentos para 
autenticação; reconhecimentos; certidões judiciais; habilitação de casamento; solicitações 
de 2ª via de certidões; procurações e escrituras, etc.

PROGRAMA DE APOIO AOS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS NA REALIZAÇÃO DE 
PERÍCIAS JUDICIAIS 

Em setembro de 2013 foi criado o Sistema administrativo “Programa de Apoio às Perícias 
Judiciais” através do qual o magistrado concretiza eletronicamente solicitações de inclusão 
de novos peritos, pagamento e encontra disponibilizado o banco de dados dos peritos 
cadastrados no referido Programa. Assim a AEP II gerencia o novo sistema e orienta ma-
gistrados. Os números do periodo 21012/2013 são:

• 103 peritos indicados e cadastrados;
• 1.260 processos administrativos solicitando pagamentos; 
• 2.788 pagamentos efetuados.

PROJETO PAI PRESENTE

O Projeto Pai Presente criado através do Provimento nº 12, de 6 de agosto de 2010, e 
implementado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia por meio da Resolução nº 8, de 
17 de abril de 2013, tem por objetivo fornecer meios para que crianças e adolescentes (ou 
seus representantes legais) e, ainda, adultos busquem o reconhecimento de paternidade. 
Em julho de 2013, o Projeto passou a ser de competência da Presidência, sob a coorde-
nação da Assessoria Especial da Presidência para assuntos institucionais.

Foram realizadas 3 edições no Núcleo de Conciliação e a 1ª edição do Projeto nos bairros, 
esta última criada com o intuito de descentralizar e levá-lo para outros bairros de Salvador. 

Esta edição o agregou ao BJC, com o intuito de contemplar precipuamente as solicitações 
da Península Itapagipana e Subúrbio Ferroviário de Salvador, ocorrendo no Balcão de Jus-
tiça e Cidadania do Bonfim no dia 11/10/2013. 

Assim, em 5 meses, cerca de 400 solicitações foram atendidas, contabilizando-se exames 
de DNA, encaminhamentos para defensoria pública e remarcações. Mais de 150 reconhe-
cimentos foram realizados através do projeto nesse período.
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PROJETO PAI PRESENTE: 
construindo laços, 

reconhecendo famílias
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COORDENADORIA DA MULHER

A Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar foi 
criada pelo Decreto Judiciário nº 547/11 no âmbito do Tribunal de Justiça, tendo por norte 
operacionalizar as iniciativas relacionadas à tutela da repressão e prevenção das diversas 
formas de violência praticadas contra a mulher.

Ações desenvolvidas:

• Análise da Situação Processual da Vara de Violência Doméstica em Salvador;
• Organização da equipe de Saneamento da Vara;
• Mutirão de celeridade dos processos na Vara – agosto e outubro de 2012;
• Análise da situação processual da Vara de Violência Doméstica em Feira de Santana;
• Encaminhamento de reclamações das usuárias com a devida cobrança de providências;
• Concepção de medidas inspirada na lógica existente no antigo Programa INTEGRAR 

do CNJ para o combate da chamada “Crise da Justiça”;
• Agilidade Processual e Meta 1 (Metas Nacionais 2012);
• Visita Institucional à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Salva-

dor e Feira de Santana/BA e ao Centro de Referência Maria Quitéria;
• Participação de servidores em diversos eventos de Capacitação;
• Implantação do Projeto “Coordenadoria da Mulher Itinerante”;
• Programa “Pró-equidade de Gênero e Raça: Oportunidades iguais, Respeito às diferenças”;
• Campanha “Compromisso e Atitude” na TV Justiça da Bahia conforme orientação do CNJ;
• Campanha educativa “Violência é um ato covarde, denuncie antes que seja tarde!” 

com a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República para di-
vulgar a Central de Atendimento à Mulher – LIGUE 180;

• Implantação de Programa de Estágio;
• Ações empreendidas na Vara de Violência Doméstica e Familiar:

• Solicitou ao presidente do TJBA a designação de uma psicóloga para atuar na 
Vara de Violência Doméstica e Familiar desta Capital, bem como, transferência da 
assistente social Soraia Medeiros Ferreira para a referida Vara;

• Obteve, junto à Presidência, a designação de uma Juíza de Direito Auxiliar para a Vara 
de Violência Doméstica e Familiar, a Dra. Mariângela Lopes Nardin;

• Estreitou a parceria com o Ministério Público e a Defensoria Pública;
• Encaminhou o documento ao Governador do Estado da Bahia, buscando a ces-

são de psicólogos e assistentes sociais para atuarem nas Varas de Violência Do-
méstica e Familiar contra a Mulher de Salvador e Feira de Santana;

• Obteve, por meio de solicitação à Presidência do TJBA, equipamentos para me-
lhoria no atendimento as mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

• Participação em evento do Dia Internacional da Mulher – 8/3/2013 na Arena Fonte 
Nova para as mulheres trabalhadoras da construção civil;
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• Criação e manutenção do portal WEB da Coordenadoria;
• Participação na Câmara Técnica do Pacto Estadual pelo Enfrentamento à Violência 

contra a Mulher;
• Parceria com a Secretaria Estadual de Justiça Cidadania e Direitos Humanos;
• Promoção da Lei n° 12.573/12 – Lei Antibaixaria; 
• Participação do lançamento, pela Presidente da República, do programa “Mulher: Vi-

ver sem Violência” bem como a posterior assinatura do Termo de Adesão, pelo presi-
dente do TJBA, em 29/8/2013;

• Implantação de Varas de Violência Doméstica e Familiar na capital e interior do estado;
• Sugestão de nomes dos servidores para compor o Comitê Gestor da “Casa da Mu-

lher Brasileira”;
• Solicitação ao delegado geral de Polícia Civil do Estado da Bahia a inclusão do Códi-

go de Endereçamento Postal (CEP) das partes no Boletim de Ocorrência;
• Solicitação para que seja colocada tarja de cor diferenciada ou nova capa nos pro-

cesso relativos à Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres;
• Sugestão ao Presidente do TJBA de que sejam recomendadas medidas que auxiliem 

no controle e erradicação da violência doméstica e familiar na Bahia; 
• Solicitação de Provimento junto à Corregedoria Geral para autorizar o requerimento direto 

ao Judiciário, pela jurisdicionada, de medidas protetivas de urgência;
• Realização da conferência temática: Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 

em 25 de outubro de 2013;
• Participação ativa nos meses de novembro e dezembro de 2013 da campanha mun-

dial da ONU intitulada regionalmente de “16 dias de Ativismo na Bahia pelo fim da 
Violência contra as Mulheres”.

COORDENADORIA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

A Coordenadoria da Infância e da Juventude foi criada por meio do Decreto Judiciário de nº 
125, de 7 de abril de 2010, inserindo-se entre as políticas de atendimento à infância e juven-
tude, preconizadas como prioridade pelo Art. 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

Ações desenvolvidas:

• Seminário em comemoração ao Dia Nacional da Adoção – 25 de maio;
• Debate Virtual: Inovações, Avanços e Desafios dos 22 anos do Estatuto da Criança 

e do Adolescente;
• Seminários Regionais – Conhecendo e implementando a Nova Lei do SINASE;
• Fórum Educar em Direitos Humanos;
• Cadastros da Infância e da Juventude:
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PROGRAMA DIA FELIZ: iniciativa da CIJ em parceria 
com a 1a Vara da Infância e da Juventude leva alegria 
e afeto à crianças que estão disponívies para adoção



181

Assessoria Especial da Presidência II  |  AEP II

• Cadastros Nacionais da Infância e Juventude – CNIJ;
• Cadastro Nacional de Adoção – CNA;
• Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos – CNCA;
• Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei – CNACL.

• Criação e manutenção do Hotsite da Infância e Juventude
• Criação do Fórum de Juízes da Infância e Juventude;
• Teleconferência sobre o tema “Criança e Adolescente: da Indiferença à Proteção”; 
• Diretrizes Normatizadas por meio dos Decretos Judiciários:

• 364, de 7 de março de 2012;
• 507, de 8 de maio de 2012;
• 594, de 28 de junho de 2012;
• 832, de 7 de novembro de 20127;
• 402, de 6 de junho de 2013;
• 598, de 9 de julho de 2013;
• 904, de 7 de outubro de 2013;
• 1.038, de 21 de novembro de 2013;
• 1.061, de 28 de novembro de 2013.

Projetos realizados:

• Família Acolhedora;
• Páscoa Solidária;
• Audiências Concentradas;
• Programa Dia Feliz – parceria com a 1ª Vara da Infância e da Juventude;
• Laços de Afeto;
• Ponto de Encontro;
• Inserção de adolescentes e jovens no Programa de Preparação para o mercado de 

trabalho em parceria com o Instituto João Carlos Paes Mendonça.

Projetos em desenvolvimento:

• Acompanhamento do acolhimento institucional de Crianças e Adolescentes no Estado 
da Bahia: uma proposta para aprimorar as audiências concentradas;

• Simpósio de Tramitação Processual nas Varas da Infância e Juventude;
• Série Diálogos com a Comunidade;
• Impressão gráfica de nova edição do ECA.

Parcerias

• Protocolo de Atuação Conjunta:TJ/ECT/OAB-BA/MP-BA;
• Convênio de Cooperação TJ-BA/Voluntárias Sociais da Bahia-VSBA.
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UNIVERSIDADE CORPORATIVA

Com efetivo funcionamento desde julho de 2010, a Universidade Corporativa do TJBA – 
UNICORP realizou no biênio de 2012/2014, as ações de Educação Corporativa, a seguir 
discriminadas:

Produções técnicas

• Elaboração do Plano de Ação da UNICORP – 2012/2014;
• Concepção do Programa de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e Servidores;
• Concepção da Formação Inicial – Primeira Etapa: Introdução a Prática Judicante para 

Juízes recém ingressos;
• Elaboração de Projeto Básico e Matriz de Capacitação – Contratação de Empresa 

Especializada para implementação de ações integrantes do Programa de Formação 
e Aperfeiçoamento para Magistrados;

• Elaboração de Projeto Básico para realização do Curso de Introdução em Criminolo-
gia: Perspectivas Sociológicas e Clínicas;

• Elaboração do Projeto Básico e Matriz de Capacitação – Contratação de Empresa 
Especializada para implementação de ações integrantes do Programa de Formação 
e Aperfeiçoamento para Servidores;

• Desenvolvimento de Projeto Piloto para implementação do Ambiente Virtual de Apren-
dizagem – AVA, na plataforma Moodle;

• Participação na Comissão do 3º Concurso de Redação – 2012;
• Apresentação do Relato de Experiência: Ciclo de Conferências – Construindo o Co-

nhecimento e Fortalecendo o Sistema de Justiça / Uma Estratégia de Aproximação 
do Despertar do Sentimento de Pertencimento do Judiciário Baiano;

• Elaboração dos Projetos de Credenciamento de Cursos junto a Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM:
• Curso de Extensão: Aperfeiçoamento da Prática Jurídica – na modalidade pre-

sencial para Juízes da capital e do interior;
• Curso de Extensão: Aperfeiçoamento da Prática Jurídica – na modalidade tele-

presencial para Juízes do interior;
• Curso de Extensão: Aperfeiçoamento da Prática Jurídica – na modalidade pre-

sencial para Desembargadores;
• Curso de Introdução em Criminologia: Perspectivas Sociológicas e Clínicas – na 

modalidade presencial para Juízes da Capital e do Interior.
• Formação Inicial – Primeira Etapa: Introdução a Prática Judicante – nas modalida-

des presencial e semipresencial para Juízes recém ingressos;
• Curso de Extensão: Aperfeiçoamento da Prática Jurídica – Reedição, na modali-

dade presencial para Juízes da capital e do interior.
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• Atualização do Regimento Interno da Universidade Corporativa do TJBA visando 
atender a Resolução Nº 5/2013 – Regimento dos Órgãos Auxiliares e de Apoio Téc-
nico Administrativo da Justiça;

• Definição de critérios e condições de participação dos Servidores no Programa de 
Formação e Aperfeiçoamento – PROFAP (proposta);

• Participação no Grupo de Trabalho para elaboração da Política Nacional de Formação 
e Aperfeiçoamento de Servidores, a convite do Conselho Nacional de Justiça e do 
Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (CEA-
JUD), por meio da Portaria Nº 06/2013, representando as Unidades de Educação 
Corporativa dos Tribunais de Justiça Estaduais do Nordeste.

Programa de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados

• Formação inicial – capacitação presencial e semipresencial, realizada em parceria 
com Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), para 97 novos juízes substitutos, 
com carga de 480 horas de aula;

• Curso de Extensão: Aperfeiçoamento da Prática Jurídica – capacitação presencial 
para 12 desembargadores e 190 juízes, realizada em parceria com o IDP, com carga 
de 100 horas de aula;

• Curso de Extensão: Aperfeiçoamento da Prática Jurídica – capacitação telepresen-
cial para 98 juízes, distribuídos nas comarcas-polo de Feira de Santana, Ilhéus, Vi-
tória da Conquista, Barreiras, Juazeiro, Senhor do Bonfim e Teixeira de Freitas, com 
carga de 100 horas de aula;

• Mestrado Profissional em Segurança Pública, Justiça e Cidadania – curso para 45 
juízes, realizado em parceria com a Universidade Federal do Estado da Bahia (UFBA), 
com carga de 692 horas de aula; 

• Curso Modular em Atividade Judicante – capacitação a distância, via internet, realiza-
da em parceria com a Escola de Magistrados da Bahia (EMAB) para 105 juízes, com 
carga de 238 horas de aula;

• Introdução a Criminologia: Perspectivas Sociológicas e Clínicas – curso para 23 juí-
zes, com carga de 60 horas de aula; 

• MBA em Segurança Pública – curso para 8 juízes, realizado em parceria com a Uni-
versidade do Estado da Bahia (UNEB) e a Universidade de Pádua, na Itália, com 420 
horas de aula; 

• Teoria e Prática: Curso de Improbidade Administrativa – capacitação para 60 juízes, 
distribuídos nas comarcas de Salvador, Ilhéus e Juazeiro, realizada em parceria com 
a a Escola Nacional de Magistrados (ENFAM), com carga de 16 horas de aula;

• Ciclo de Conferências Construindo o Conhecimento e Fortalecendo o Sistema de 
Justiça: Direito Constitucional – conferência para 230 magistrados, com carga de 8 
horas, realizada em parceria com o IDP.
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MINISTRO GILMAR MENDES: 
um dos palestrantes dos Ciclos 

de Conferência Construindo o 
Conhecimento e Fortalecendo 

o Sistema de Justiça
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Programa de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores

• Capacitação em Práticas Judiciárias: Reedição – curso presencial para 1.057 servi-
dores da capital e do interior, divididos em 28 turmas, realizado pelo IDP, com carga 
de 100 horas de aula;

• Capacitação em Práticas Judiciárias: Avançado – curso presencial para 387 servido-
res da capital, com carga de 40 horas de aula;

• Capacitação em Práticas Judiciárias: Avançado – curso telepresencial para 693 ser-
vidores, distribuídos em 27 comarcas do interior, com carga de 40 horas aula;

• Capacitação em Práticas Administrativas – curso presencial para 87 servidores das 
unidades adminstrativas do TJBA, com carga de 100 horas aula;

• Ciclos de Conferências Construindo o Conhecimento e Fortalecendo o Sistema de 
Justiça – 6 conferências presenciais realizadas para 1.590 juízes e servidores nas 
comarcas de Ilhéus/Itabuna, Vitória da Conquista/Itapetinga, Barreiras/Santa Maria da 
Vitória, Juazeiro/Senhor do Bonfim e Porto Seguro/Teixeira de Freitas, alcançando 102 
localidades do Interior, com carga de 8 horas aula cada;

• Ciclo de Conferências Criança e Adolescente: da Indiferença a Proteção Integral – 
conferência telepresencial para 451 juízes e servidores presentes nas 27 comarcas-
-polo, com carga de 4 horas aula;

• Ciclo de Conferências Lei Maria da Penha: Desafios para a sua Efetividade – confe-
rência telepresencial para 507 juízes e servidores, com carga de 4 horas aula.

Revista Entre Aspas

• Volume 3: 23 artigos publicados e 2.000 exemplares impressos;
• Volume 4: 12 artigos publicados e 1.200 exemplares impressos.

Resultados / Abrangência

• 182 comarcas ativas com representação de servidores nas ações de capacitação 
implementadas – 84% das comarcas do Estado, no entanto este percentual é am-
pliado para 94% quando considerado a participação de servidores ainda lotados em 
21 comarcas desativadas;

• 125 turmas realizadas – 49 compostas por magistrados e 76 por servidores;
• 5.181 participações em ações de capacitação:

• 941 referentes a magistrados, incluindo-se 12 desembargadores;
• 4.240 referentes a servidores.

• 2.360 horas aula ministradas;
• 12.227.160 horas aula de formação oportunizadas.
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sob a coordenação da Assessoria Especial da 
Presidência II – Institucional, entre os dias 18 de abril e 18 de maio de 2012 e entre os 
dias 23 de maio de 2013 e 23 de junho de 2013, dando continuidade ao processo de 
democratização e de gestão pública iniciado no ano de 2010, disponibilizou aos seus ser-
vidores e magistrados um sistema aplicativo web para viabilizar a participação de todos na 
elaboração do orçamento cujo ano base eram o de 2013 e 2014, respectivamente.

PROGRAMA SER

Mês do Servidor

Desde a criação do Programa SER – Promoção do Saber, Bem-Estar e Reconhecimento 
do Servidor, a presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia comemora o Dia do 
Servidor durante todo o mês de outubro. 

Em 2012, a campanha teve como tema “Ser Servidor é ter o poder do sorriso que muda o 
mundo” sobre o qual várias atividades foram desenvolvidas para mostrar aos Servidores o 
papel fundamental que eles desempenham na sociedade e o diferencial que o sorriso pode 
ter na prestação jurisdicional. O evento de abertura do mês comemorativo contou com a 
presença do conferencista Carlos Hilsdorf e o Programa SER disponibilizou, no Teatro Jorge 
Amado, espetáculos teatrais para os servidores. Para encerramento do mês do Servidor, 
foi realizada cerimônia no Auditório do Tribunal de Justiça, transmitida por satélite para 27 
comarcas do interior (Alagoinhas, Barreiras, Brumado, Camaçari, Canavieiras, Euclides da 
Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Itapetinin-
ga, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Porto Seguro, Santo Antônio 
de Jesus, Senhor do Bonfim, Serrinha, Simões Filho, Teixeira de Freitas, Valença e Vitória da 
Conquista) e marcada pela palestra do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, permeada 
de vídeos de homenagens ao servidor, enfatizando o poder deles para uma eficaz presta-
ção jurisdicional, premiações relativas ao III Concurso de Redação do TJBA, distribuindo-se 
vouchers e iPads e, por fim, um coquetel de encerramento que finalizou o mês do Servidor.

Em 2013, a campanha deu continuidade à manutenção do compromisso com um ambien-
te feliz, harmonioso e colaborativo, com o tema “O Sorriso que Muda o Mundo”, ajudando 
a plantar a semente da importância de prestar um bom serviço ao cidadão. Durante todo 
o mês de outubro, o servidor foi presenteado com uma programação cultural. Foram seis 
espetáculos de teatro selecionados especialmente para a comemoração. E para encerrar 
as comemorações, no dia 31/10/13 foi apresentado o espetáculo Vida de Solteiro, do 
humorista Renato Piaba. 
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OSCAR SCHMIDT: 
palestra do ex-jogador 
de basquete encerrou 

a comemoração do 
Mês do Servidor 2013
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Prospecção

• Prospecção de 300 credenciamentos de empresas ao Clube de Desconto Especial 
do Poder Judiciário do Estado da Bahia.

• Caravana do Programa SER: visitação de todas as 235 Comarcas do interior. Cerca de 
3.200 servidores do interior participaram das atividades do Programa durante as visitas.

Livros

Dando continuidade ao livro “Caravanas – Histórias do Programa SER no interior da Bahia”, 
que registrou as 25 primeiras comarcas visitadas no primeiro ano do programa, em 2012 foi 
distribuído “Caravanas II – outras Histórias do Programa SER on interior da Bahia” abarcando 
as visitas das Caravanas a mais 85 comarcas entre dezembro de 2011 e setembro de 2012. 
Já em 2013, lançou-se “Caravanas III – Crônicas do Programa SER no interior da Bahia”. 

O novo livro, também de autoria do servidor e jornalista Ari Donato, enfoca as viagens do 
Programa SER pelas últimas 125 comarcas ativas do interior do estado, no período entre 
outubro de 2012 e dezembro de 2013. 

Concursos culturais

• Maio/2013 – Concurso Amor de Mãe (comemoração ao Dia das Mães);
• Junho/2013 – Concurso Foto a Dois (comemoração ao Dia dos Namorados);
• Agosto/2013 – Concurso SER Pai é... (comemoração ao Dia dos Pais);
• Dezembro/2013 – Concurso Fotografe o Natal (fechamento do ano).

Chat

Chat quinzenal com temas como Planserv, relação a dois, Service Desk, Programa MAIS, 
progressão e substituição, depressão, parceria com a Caixa Econômica Federal, educa-
ção de crianças, saúde do homem, dentre outros. Os convidados foram profissionais de 
renome do próprio TJBA e de fora dele.

Mensagens Motivacionais e Dicas de Nutrição

• Frases enviadas semanalmente aos servidores (início abril/13) = 35;
• Dicas de Nutrição enviadas quinzenalmente aos servidores (início julho/13) = 14.
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CAMINHO LEGAL

O Programa Caminho Legal foi instituído pelo Decreto Judiciário nº 297/2013, tendo como 
finalidade incentivar o pleno exercício da cidadania na formação de crianças e adolescen-
tes. Incumbe à UNICORP promover auxílio à sua execução, sob a coordenação da AEP II. 

Oficinas Pedagógicas “Construindo o Saber”

Com proposta de buscar o conhecimento a partir das vivências do dia a dia do adolescen-
te, as Oficinas desenvolveram-se em 3 ciclos, com duas turmas cada, totalizando 172 jo-
vens atendidos. Cada ciclo desenvolveu-se em dois meses, com carga de 45 horas aula.

Temáticas abordadas

Princípios e fundamentos de Ética e da Moral, conceitos de cidadania, sexualidade e 
juventude, mitos e verdades sobre a adolescência; noções básicas de informática, artes 
visuais e distorções sociais recorrentes na juventude.

Produção Artística

• Elaboração e produção interdisciplinar de telas de arte visual e abstrata;
• Elaboração e produção de três volumes do livro Escrevendo um Caminho Legal, sendo:

• Volume 1: 60 pensamentos sobre ética e cidadania / 500 exemplares impressos;
• Volume 2: 33 relatos da vida real / 500 exemplares impresssos;
• Volume 3: 23 poesias sobre sonhos e liberdade / 500 exemplares impressos.

Palestras “Conhecer para Prevenir”

Foram realizadas 8 palestras, de 80 minutos cada, abordando os conceitos de ética,cida-
dania e juventude, juventude e comportamento e a juventude e a família contemporânea, 
atingindo um total de 280 adolescentes.

Instituições beneficiadas

Fundação Lar Harmonia, Colégio Municipal Allan Kardec, Colégio Estadual Sátiro Dias, 
Colégio Estadual Satélite e Fundação Paulo e Estevão.



CAMINHO LEGAL: 
os três ciclos do programa 
foram um grande sucesso 
e ajudaram a transformar 
172 jovens em situação de
vulnarabilidade social em 
cidadãos conscientes
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PLANTÃO MÉDICO PARA ASSESSORAMENTO AO JUIZ

Instituído pelo Decreto Judiciário nº 287, de 14 de fevereiro de 2012, levando em consi-
deração a necessidade de subsidiar os magistrados com informações técnicas especia-
lizadas para assegurar maior eficiência na solução de demandas judiciais que envolvam a
pertinência técnica ou contratual de benefícios, medicamentos, procedimentos cirúrgicos, 
diagnósticos, internações ou afins, relativos ao setor público (SUS) ou a saúde suplemen-
tar (planos de saúde), bem como, a institucionalização dos serviços prestados pelo Poder
Judiciário baiano, criando um ambiente tecnicamente seguro para a tomada de decisões 
judiciais, o Plantão Médico de Assessoria ao Juiz foi vinculado à Presidência por meio da 
Assessoria Especial da Presidência II – Assuntos Institucionais.

O corpo técnico do Plantão Médico é composto por profissionais com experiência e for-
mação comprovada há mais de 5 anos em auditoria médica dos setores público e privado, 
saúde pública e perícia médica. 

As demandas do Plantão Médico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no ano de 
2012, apesar de ainda carecerem de uma maior divulgação deste importante serviço, 
conseguiu atingir o patamar de 1.441 atendimentos. Em 2013, foram 1.458 atendimentos, 
inclusive em horários noturnos, nos fins de semana e feriados.

Idealizadas em 2012, jornadas com médicos auditores do Plantão Médico para Magistra-
dos, Defensoria Pública, Procuradoria Geral do Estado, Advocacia Geral da União, Secre-
taria de Saúde do Estado e do Município, devem ser materializadas em 2014.

NÚCLEO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

Instituído em 9/9/2013 pelo TJBA, como uma das ações resultantes do programa Pacto 
pela Vida, em parceria com os demais Poderes, além do Ministério Público, Defensoria 
Pública e Ordem dos Advogados do Brasil, o Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF) tem 
como objetivo centralizar o recebimento de todas as comunicações de prisões em flagran-
te ocorridas na Capital, possibilitando a apreciação célere dos pedidos de liberdade ou de 
conversão da prisão em preventiva.

Desde sua criação, o NPF apresenta a seguintes estatística:

• Autos de prisão em flagrante           670 casos
• Pessoas flagranteadas             878 casos
• Prisões em flagrante convertidas em preventiva         448 casos
• Flagranteados soltos por liberdade provisória ou relaxamento de prisão       430 casos
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NÚCLEO DE PRISÃO EM FLAGRANTE: 
iniciativa conjunta dos órgãos da Justiça visa 
dar mais celeridade às conceções de liberdade e 
às conversões dos casos em prisões preventivas 



Assessor: 
David Lobo Araújo  



ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO

SOCIAL
Assessor: 

David Lobo Araújo  
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A Assessoria de Comunicação Social – ASCOM – do Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia (TJBA) tem como função prioritária cuidar da imagem institucional junto 
à sociedade. 

Nesse processo, a ASCOM conta com mecanismos fundamentais para divulgação das 
atividades e ações relacionadas à cidadania.  

Em 2012, a exemplo do Conselho Nacional de Justiça, a Assessoria de Comunicação 
Social e a Secretaria de Administração promoveram uma licitação pública para aquisição 
de agência especializada na promoção de campanhas publicitárias e estratégias de co-
municação que visem ampliar o acesso à Justiça. Tal aporte contribuiu para a implemen-
tação de recursos e acessibilidade às politicas públicas desenvolvidas pelo Judiciário 
para o cidadão. 

Um exemplo a ser citado é a criação das Redes Socias do TJBA (colocar endereço do 
Facebook e do Twitter), as quais têm permitido que o jurisdicionado saiba que o Judiciário 
baiano promove cidadania, desenvolvimento humano e, sobretudo, a pacificação social.

Além de produzir informação para os novos canais, a ASCOM produz matérias jornalis-
ticas diárias para publicação tanto no portal da instituição quanto para distribuição nos 
veículos de todo o Estado/País.

TJBA E CNJ RUMO AO FORTALECIMENTO DA JUSTIÇA

Com a proposta de fortalecer o Judiciário brasileiro, o Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia foi convidado para integrar o Sistema de Comunicação do Judiciário (Sicjus), do 
Conselho Nacional de Justiça. 

Em sua composição, está contido um membro de cada Tribunal do país. Cabendo ao 
membro do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia observar, dentre outras atividades, 
a função específica de monitorar, apoiar e promover a estruturação das Assessorias de 
Comunicação dos Tribunais de Justiças Estaduais, tendo como base a Resolução no 85 
do CNJ, visando promover a adequação de uma política nacional de democratização do 
acesso à Justiça. 

Assim, além de pensar e executar as ações pertinentes ao TJBA, a ASCOM integra a 
rede de TJs Estaduais militando para que a comunicação esteja a serviço, também, da 
cidadania. Apesar de ter as atividades desenvolvidas integralizadas, este relatório traz as 
ações individualizadas como forma de visualização e compreensão das dinâmicas de 
comunicação.
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PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO

Em se tratando de veiculação de notícia/informação na mídia, a ASCOM tem como aliados 
os veículos de comunicação de massa (rádio, TV, jornal impresso, revista e web) que, por 
definição e estratégia adotadas, atua em dois formatos distintos que se complementam, 
sendo eles:

Assessoramento por demanda

Esta ação tem como finalidade prestar todos os esclarecimentos à imprensa (interlocu-
tores sociais) acerca de decisões polêmicas e/ou de utilidade pública. Aqui também se 
enquadram os esclarecimentos relacionados às denúncias que envolvam o Judiciário e os 
agentes Magistrados e Servidores, numa tentativa de imprimir a real credibilidade que a 
instituição  possui na estrutura social e de Estado.

Em 2012 foram realizados 435 atendimentos:

• TV Bahia/Globo       68 
• TV Itapoan/Record      56
• TV Band        26
• TV Aratu/SBT       12
• TV Educadora         9
• Jornal A Tarde       57
• Jornal Correio       22
• Grupo Metrópole*      34
• Site Bahia Notícias      28
• Rádio BandNews FM      21
• Demais veículos do Estado (Capital e Interior) 102

2013 foram realizados 688 atendimentos:

• TV Bahia/Globo       96
• TV Itapoan/Record      62 
• TV Band        22
• TV Aratu/SBT       19
• TV Educadora         6
• Jornal A Tarde       85
• Jornal Correio       83
• Grupo Metrópole*      32
• Site Bahia Notícias      26
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• Rádio BandNews FM      21
• Demais veículos do Estado (Capital e Interior) 236

(*) Caracteriza-se como REDE o veículo de comunicação que está integrado com diversas 
mídias (rádio, TV, WEB e impresso) fornecendo a informação para todos os canais do mes-
mo grupo.

Assessoramento de agenda positiva

Esta ação é um grande desafio, pois se caracteriza por encaixar as políticas públicas do 
Judiciário estadual nos veículos de comunicação, como forma de dar a dimensão huma-
nizada da justiça. 

2012 foram pautadas 157 matérias/entrevistas e/ou participação em debates:

• TV Bahia/Globo       28
• TV Itapoan/Record        9
• TV Band          4
• TV Aratu/SBT         4
• TV Educadora         2
• Rádio BandNews FM      26
• Jornal Correio       21
• Jornal A Tarde       16
• Site Bahia Notícias      11
• Grupo Metrópole         7
• Demais veículos do Estado (Capital e Interior)   29

2013 foram pautadas 293 matérias/entrevistas e/ou participação em debates:

• TV Bahia/Globo       54
• TV Aratu/SBT         8
• TV Band          4
• TV Educadora         2
• Rádio BandNews FM      49
• Jornal Correio       48
• Jornal A Tarde       42
• Site Bahia Notícias      21
• TV Itapoan/Record      19
• Grupo Metrópole       10
• Demais veículos do Estado (Capital e Interior)   36





TJBA NA MÍDIA: 
esclarecimentos 

à sociedade e 
divulgação das 

ações do Judiciário
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MÍDIAS SOCIAIS 

De acordo com Kietzmann et al (2011), mídias sociais empregam tecnologias móveis e de 
Internet para criar plataformas altamente interativas por meio das quais indivíduos e comu-
nidades compartilham, co-criam, discutem e modificam conteúdos gerados por usuários.  

Desta forma podemos pensar em midias sociais antes mesmo da denominação e ampla 
utilização social, é o caso dos blogs colaborativos. 

Todavia o conceito de social media, como se conhece hoje, é mais moderno e com o 
poder de interatividade significativo. 

Em meados de 2013 o Brasil viu e vivenciou a paralisação de atividades nacionais onde, 
o principal veículo de divulgação das ações foram, prioritariamente, o Facebok e o Twitter. 
Plataformas que integram tecnologia, interação social e a construção de palavras, fotos, 
vídeos e áudios. 

Assim as mídias sociais introduzem mudanças substanciais e permanentes na forma 
como organizações, comunidades e indivíduos se comunicam.

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia atento às mudanças e formatos atuais de co-
municação ingressou nas redes sociais no início de 2012 e desde então viu a sua comu-
nidade virtual subir de 4 integrantes (1/12) para 8.435 internanutas (12/13). 

Neste periodo, o foco da comunicação foi posicionar o TJBA produzindo e divulgando 
conteúdos institucionais, temáticos e promocionais que potencializassem relacionamen-
tos com diferentes públicos. Incentivando o compartilhamento espontâneo de conteúdo 
positivo, criando, assim, o desdobramento online de ações offline, promovendo maior 
integração e cidadania.

O conteúdo e relacionamento foram priorizados desde o início da atividade nas redes, 
deixando as ações catalisadoras em segundo plano, até que a linha editorial abordada e 
o fluxo para resposta às interações estivessem totalmente satisfatórios. Um planejamento 
dava conta de detalhar as ações desenvolvidas. 

Distribuídas ao longo da gestão, informação de utilidade pública, informação de esclareci-
mento e, sobretudo, informação de desenvolvimento social onde a justiça e seus desdo-
bramentos estavam no plano de fundo. 

A fim de alcançar os objetivos de comunicação propostos para Redes Sociais foi definido 
uma linha de atuação sólida e sistemática. 
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Assim, foram estabelecidas estratégias que abraçam os seguintes pilares de atuação:

Familiaridade

Focar no desenvolvimento de ações que retratassem e/ou incluíssem os magistrados e 
servidores, ou ainda as instalações/processos do Tribunal de Justiça, estimulando o reco-
nhecimento social.

Relevância

Produção de conteúdos que contribuíssem para a orientação dos cidadãos, compartilhan-
do a existência de serviços/projetos/programas do Judiciário baiano, bem como procedi-
mentos e novidades relacionados a eles, a exemplo da divulgação das ações do Balcão 
de Justiça e Cidadania, da Casa de Justiça e Cidadania, dos Conselhos Municipais de 
Conciliação e da rede de proteção à Mulher, entre outros.  

Estima

Produção de conteúdos inspiradores (Ex. Que dialoguem com valores como ética) e que 
dialogassem com preocupações que são mais amplas que a atuação do TJBA (Ex. Áreas 
do Programa SER e Humanidades).

As frases inspiradoras, divulgadas na fanpage do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 
no Facebook, foram a estratégia que mais gerou interação neste período, representando 
bem a aplicação dessa estratégia.

Distinção

A distinção foi construída através da produção de conteúdos originais para as mídias so-
ciais, além de abertura de espaços para a interação com os internautas.

O TJBA criou a cobertura de audiências de relevância social, como a realizada na comarca 
de Ruy Barbosa, nos meses de fevereiroe e setembro de 2013, que chegou a ter 3.946 
internautas acompanhando, sendo que 66% eram vinculados a imprensa que, por motivos 
diversos não puderam comparecer presencialmente. 

Assim percebemos que as redes sociais, para o serviço de assessoramento à imprensa, 
é fundamental.



PÁGINAS DO TJBA NO 
FACEBOOK E TWITTER: 
interatividade e agilidade
no relacionamento com os
mais de 8 mil fãs e seguidores
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COMUNICAÇÃO INTERNA

A ASCOM também tem como atribuição planejar as estratégias de comunicação interna se-
jam elas destinadas ao jurisdicionado ou ao público interno (magistrados e servidores), pro-
duzindo marcas de programas e/ou eventos que tragam em si o desafio de comunicar bem. 

Neste caminho as identidades de programas e projetos foram modernizados utilizando 
linguagem acessível, enquanto a comunicação dos eventos foi pensada com base do 
impacto visual e na objetividade.

Entre as muitas criações desenvolvidas pela ASCOM, destacam-se:

• Novas identidades visuais da Coordenadoria da Infância e da Juventude, Juizados 
Especiais e Varas da Infância e da Juventude, bem como do Encontro sobre Adoção, 
promovido pela CIJ;

• Peças de divulgação das ações promovidas pela Assessoria de Ação Social do TJBA;
• Identidade visual e material de apoio dos projetos coordenados pela Assessoria Es-

pecial da Presidência II, a exemplo do Caminho Legal, Pai Presente e Programa SER.

SORRIR PARA VIDA 

Também ficou a cargo da Assessoria de Comunicação Social  uma das campanhas mais 
importantes do Judiciário baiano, o de valorização e humanização das relações entre ser-
vidores e jurisdicionados. 

Com o mote “Seu sorriso pode mudar o mundo”, servidores do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia foram sensibilizados a estabelecer um atendimento mais atencioso, equa-
cionando a igualdade de condições.

Neste caminho, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assume o compromisso de 
humanizar sua estrutura organizacional, reconhecendo o servidor também como cidadão.

Assim foi estabelecido o que vamos chamar de missão. Descobrimos que centenas de 
servidores levam a vida com mais tranquilidade por um motivo bem simples: tanto na ale-
gria quanto na tristeza, conseguem sorrir para a vida. E desta forma a vida lhes sorri com 
um brilho de gratidão. 

A campanha “Seu sorriso pode mudar o mundo” se espalhou para os mais de 10 mil ser-
vidores distribuídos nesta ampla Bahia, mudando a forma de receber o cidadão que busca 
na justiça a promoção dos seus direitos essenciais.



207

Assessoria de Comunicação Social  |  ASCOM

MARCAS DE SETORES E 
PROGRAMAS: identificação rápida 
e moderna, alinhada com a linha 
de comunicação do TJBA  





EVENTOS DO TRIBUNAL: 
além da divulgação, a ASCOM 

também é responsável pela 
identidade visual das ações 



CAMPANHA “SEU SORRISO PODE MUDAR O MUNDO”: 
palestra motivacional, máquina do sorriso 
e diversas ações para valorizar o servidor 
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CONCURSO ROTEIRISTA CIDADÃO

Divulgar uma das políticas públicas mais significativas do Judiciário foi o grande objetivo do 
Iº Concurso de Roteirista Cidadão promovido pelo TJBA. 

O concurso, totalmente realizado pela internet e voltado para a área de publicidade, rela-
ções públicas e jornalismo teve como foco a criação de roteiros para posterior produção, 
visando, principalmente, à valorização da produção intelectual local e desenvolvimento de 
novas abordagens de comunicação das políticas públicas do Poder Judiciário, destina-
das ao cidadão. 

Com o tema “Conciliação e Mediação de Conflitos”, estudantes de áreas de comunicação 
foram convidados a criar roteiros para sensibilizar o jurisdicionado à participação na Sema-
na Nacional de Conciliação 2013.

Nesta primeira edição foram inscritos 6.432 roteiros de estudantes dos cursos de Cinema 
e Vídeo, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Rádio e TV.

Uma comissão externa ao TJBA composta por Laura Passos, publicitária e presidente do 
Sindicado de Propaganda do Estado da Bahia, Carolline Assis, jornalista e presidente da 
Associação Baiana de Cinema e Vídeo  e pelo Bel. Marcelo Ribeiro, advogado especialista 
em Área Cível e professor universitário, teve a responsabilidade e o desafio de escolher 10 
roteiros finalistas. 

O 1º roteiro teve a sua argumentação executada, pelo núcleo de TV do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia, para exibição em rede aberta de televisão. O que só foi possível gra-
ças ao apoio institucional da Rede Bahia (afiliada da Rede Globo).

PARCERIA COM A REDE BAHIA AMPLIOU A POLITICA DE CONCILIAÇÃO

O grande estímulo para os estudantes que participaram do concurso foi ter a sua obra 
exibida na TV Aberta, em rede estadual possibilitando ampliar a experiência. Sabemos 
que ao promover um concurso desse alcance, fomenta-se não só a experimentação de 
novos talentos mas, também, a pesquisa pelo tema conciliação em futuros profissionais 
formadores de opinião. 

Para além da academia, ao estabelecer uma parceria com um veículo de comunicação 
como a Rede Bahia, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia promove o debate acerca da 
Conciliação, aproximando o tema do cidadão e esclarecendo uma das politicas públicas 
do Judiciário que visa a pacificação social.
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CONCURSO ROTEIRISTA CIDADÃO: 
proposta vencedora foi produzida pela Jus TV e veiculada na Rede Bahia 
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JUS TV – COMUNICAÇÃO A SERVIÇO DA JUSTIÇA E DA CIDADANIA

Quando o assunto é comunicação de utilidade pública, o Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia aposta na formação da consciência cidadã e inova com a implantação de dois 
projetos difusores das Políticas Públicas do Judiciário. 

Com a missão, prioritária, de ampliar o debate acerca das ações do Judiciário, a Jus TV, 
uma produção do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, chega para promover e compar-
tilhar as filosofias jurídicas com o cidadão.

Além de produzir um espaço inédito, dinâmico e inovador, a Jus TV destina-se à renovação 
sistemática dos conteúdos do Direito que acompanham a sociedade. Desta forma, a Jus 
TV é mais um lugar destinado à democratização da informação, com a principal caracte-
rística de ser uma TV voltada à promoção dos temas relacionados a justiça e a cidadania.

Debates, entrevistas e documentários com enquadramentos relacionados às decisões da 
Corte baiana, leis e aplicabilidades que interfiram na vida e nas relações humanas, foram 
pautas dos programas produzidos e difundidas pela Jus TV, atendendo, desta forma, a 
demanda de uma sociedade que clama por informação, como um instrumento de desen-
volvimento social.

Programação
      

Justiça em Foco

Em formato de entrevista/debate, o programa Justiça em Foco abordou temas polêmicos 
e interessantes relacionados ao universo jurídico. 

A cada semana, convidados debatiam assuntos de utilidade pública e social, tais quais: 
Direito do Consumidor, Direito Autoral, Biomedicina, Direito Penal, Ortotanásia entre outros. 
Este programa buscou ampliar a compreensão da sociedade sobre os seus próprios di-
reitos e deveres.

Revista Eletrônica do Judiciário

A Revista Eletrônica marcou a divulgação interna das ações do Judiciário baiano, que es-
tão diretamente ligadas ao desenvolvimento da vida em comunidade. 

Serviços, ações, campanhas e iniciativas da Justiça para o cidadão, tratados com enqua-
dramentos jornalísticos, deram o tom da Revista Eletrônica. 
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JUSTIÇA AO VIVO 

Além dos programas citados a Jus TV transmitiu ao vivo eventos como o da Posse de 97 
juízes substitutos, a Sessão do Pleno que tratou da ADIN do PDDU x LOUOS, a sessão 
que elegeu a mesa diretora para o Biênio 2014/2016, além do Encontro de Magistrados da 
Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que contou com o apoio 
do Conselho Nacional de Justiça e foi exibido para todos o País. 

Os eventos transmitidos ao vivo são exibidos, prioritariamente, pela rede social do TJBA 
em conta especifica: youtube.com/tribunaldejusticaba 

Audiência das transmissões ao vivo:

• Posse de 97 juízes substitutos            2.356 internautas 
• Sessão do Pleno que tratou da ADIN do PDDU x LOUOS                 895 internautas
• Sessão que elegeu a mesa diretora para o Biênio 2014/2016         1.102 internautas
• Encontro de Magistrados da Infância e Juventude do TJBA x CNJ   4.398 internautas

 
TJBA E TV JUSTIÇA

Ainda no campo da produção audiovisual, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia firmou 
uma parceria com a TV Justiça (órgão de comunicação do Supremo Tribunal Federal) res-
ponsável por dar visibilidade às ações implementadas pelo TJBA. 

Num formato jornalístico moderno e dinâmico, as ações do Judiciário baiano ganharam 
projeção nacional através dos programas Jornal da Justiça 1ª Edição e Jornal da Justiça 
2ª Edição, espaços de referência quando o assunto é comunicação no judiciário brasileiro. 

Um exemplo disso foi a veiculação da reportagem sobre o programa Começar de Novo, 
que visa a reinserção dos egressos do sistema penitenciário ao mercado de trabalho. 

Com a parceria foi possível mostrar o empenho do TJ baiano em atender à meta dezoito 
do Conselho Nacional de Justiça, com a criação do Grupo de Sentença. 

Outra matéria que teve destaque nacional foi a que revelou as boas práticas de algumas 
câmaras do Tribunal, que tiveram desempenho acima da média nos últimos anos, melho-
rando a prestação jurisdicional. 

Ao todo foram produzidas para a TV Justiça 35 reportagens, com tempo médio de 2 minu-
tos e veiculadas com destaque nacional.





PROGRAMAÇÃO DA JUS TV: 
(em sentido horário) programa 
de debates, revista eletrônica,
reportagens especiais e 
transmissões, ao vivo, de 
eventos e julgamentos



JORNAL DA JUSTIÇA – 1A EDIÇÃO: 
projeção nacional das boas práticas do 
TJBA na programação da TV Justiça





Assessora: 
Sandra Mary Couto Dias Santos dos Santos  
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A Assessoria de Cerimonial tem sob sua incumbência desde a correspondência ofi-
cial da Presidência à impressão e distribuição de convites. Da contratação de 
serviços de terceiros (som, filmagem, mestre de cerimônias, floricultura, buffets 

para os quais, são necessários levantar orçamentos com vistas ao processo de licitação), 
à organização e execução de solenidades.

Seminários, posses, homenagens, entregas de medalhas, lançamentos de livros e de 
pedra fundamental, inaugurações na capital e em comarcas do interior são exemplos de 
solenidades que englobam desde os procedimentos precursores até a sua formação pro-
priamente dita, com a definição do público e convidados, os itens citados acima (convites 
e contratações), a logística no deslocamento de convidados ou palestrantes de outros 
Estados, o receptivo no aeroporto, hospedagem quando necessário, confirmação da pre-
sença de autoridades convidadas, montagem de mesa de honra, recepção e condução 
das autoridades convidadas, enfim, todo o trabalho de montagem de um evento.

Além dessas tarefas, há ainda o acompanhamento ao presidente quando ele se deslo-
ca em visitas oficiais ou cumprindo agenda de solenidades externas, estendendo este 
acompanhamento aos desembargadores indicados para representá-lo em suas eventuais 
ausências e o receptivo às autoridades em visita oficial ao presidente.

A Assessoria de Cerimonial ainda se encarrega dos procedimentos relacionados com as 
viagens do presidente tanto às comarcas do interior como a outros Estados, incluindo a 
aquisição de passagens, providências para o embarque e receptivo no aeroporto, conta-
tos com o Cerimonial do órgão do outro Estado com vistas ao receptivo local e carro para 
seu deslocamento, estando sob sua responsabilidade, também, a aquisição de passa-
gens para magistrados e servidores.

EVENTOS DA PRESIDÊNCIA ORGANIZADOS PELA ACP

Em 2012, na Capital

• 1/2 – Sessão Solene de Posse da Mesa Diretora (Biênio 2012/2014);
• 8/3 – Palestra “Saúde da Mulher”, em comemoração do Dia Internacional da Mulher
• 8/3 – Investidura dos delegatários;
• 9/4 – Reunião dos juízes das Varas Criminais – ENASP;
• 10/4 – Inauguração das novas instalações das Varas de Execuções Penais e Medi-

das Alternativas, em Sussuarana;
• 19/4 – Reunião dos juízes leigos e conciliadores;
• 20/4 – Sessão solene de posse e entrega da Medalha do Mérito Judiciário ao de-

sembargador José Edivaldo Rocha Rotondano;
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• 27/4 – Reunião do CNJ / TJ / TRT e TRF para apresentação do projeto de criação da 
Rede Nacional de Cooperação Judiciária;

• 3/5 – Sessão Solene de Posse e entrega de Medalha do Mérito Judiciário ao desem-
bargador Pedro Guerra;

• 7 a 10/5 – Curso Cerimonial, Protocolo e Etiqueta;
• 21/5 – Assinatura de Convênio TJ e Fundação José Silveira;
• 24 e 25/6 – Reunião do CNJ e devedores de precatórios;
• 26/6 – Inauguração do Balcão de Justiça e Cidadania da APAE; 
• 9 a 11/8 – Encontro de Magistrados no Hotel Vila Galé, em Guarajuba;
• 14/9 – Inauguração do Balcão de Justiça e Cidadania da Faculdade UNIRB;
• 1/10 – Evento de abertura em comemoração ao mês do Servidor;
• 11/10 – Inauguração do Balcão de Justiça e Cidadania do Centro Espírita da Seara;
• 26/10 – Evento de encerramento do Mês do Servidor;
• 8/11 – Sessão Solene de entrega da Medalha do Mérito Judiciário aos desembarga-

dores Marcia Borges Faria e Aliomar Silva Britto;
• 13/12 – Solenidade de lançamento da Cartilha da Justiça Militar.

Em 2012, nas comarcas do interior

• 9/3 – Inauguração do Balcão de Justiça e Cidadania da FACSUL/UNIME, em Itabuna;
• 30/3 – Inauguração do Balcão de Justiça e Cidadania de Itaparica;
• 31/5 – Inauguração do Balcão de Justiça e Cidadania de Santo Antônio de Jesus;
• 23/8 – Instalação da 1ª Vara de Família de Vitória da Conquista;
• 30/8 – Lançamento da Pedra Fundamental para a construção do Fórum da Comarca 

de Itabuna;
• 10/9 – Inauguração do Balcão de Justiça e Cidadania de Alagoinhas;
• 4 a 6/12 – Lançamento da Pedra Fundamental para a construção do Fórum da Co-

marca de Vitória da Conquista.

Em 2013, na Capital

• 15/1 – Assinatura de convênio entre o TJ, a Secretaria de Justiça e o PROCON;
• 6/5 – Visita dos adolescentes do Lar Harmonia integrantes do programa Caminho Legal;
• 10/5 – Homenagem ao desembargador Manoel Pereira;
• 17/6 – Assinatura do termo de cooperação técnica entre o TJBA e a Prefeitura de 

Camaçari;
• 8/8 – Sessão Solene de entrega da Medalha do Mérito Judiciário aos desembarga-

dores Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos e Luiz Fernando Lima;
• 9/8 – Palestra “Nunca desista de seus sonhos”, de Augusto Cury;





POSSE DE DESEMBARGADOR: 
no biênio 2012/2013, o 

Cerimonial foi responsável
pela sessão de entrega da 

Medalha do Mérito Judiciário 
a oito novos membros da Corte
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• 23/8 – Café da manhã comemorativo dos 10 anos do NAJ;
• 9/9 – Inauguração do Núcleo de Prisão em Flagrante, na Penitenciária Lemos de Brito;
• 16/9 – Posse de juízes de Direito substitutos;
• 30/9 – Inauguração do Balcão de Justiça e Cidadania de Paripe;
• 3/10 – Sessão Solene de entrega da Medalha do Mérito Judiciário ao desembarga-

dor Moacyr Montenegro Souto;
• 11/10 – Inauguração do Balcão de Justiça e Cidadania do Bomfim;
• 18/10 – Homenagem a Dr. José Fernando Montenegro Figueiredo, em comemora-

ção do Dia do Médico;
• 18/10 – Sessão Solene de entrega da Medalha do Mérito Judiciário ao desembarga-

dor Edmilson Jatahy Fonseca;
• 24/10 – Palestra e lançamento do livro “O STJ enquanto corte de precedentes”, do 

professor Guilherme Marinoni;
• 25/10 – Encerramento do curso para os novos juízes.

Em 2013, nas comarcas do interior

• 23/5 – Inauguração do Balcão de Justiça e Cidadania de Conceição de Feira;
• 17/6 – Inauguração do Balcão de Justiça e Cidadania de Simões Filho;
• 29/8 – Inauguração do Balcão de Justiça e Cidadania de Camamu;
• 11/9 – Inauguração do Balcão de Justiça e Cidadania de Jaguaquara;
• 12/9 – Inauguração do Balcão de Justiça e Cidadania de Coaraci;
• 19/9 – Inauguração do Conselho Municipal de Conciliação de Ponto Novo;
• 14/10 – Inauguração do Balcão de Justiça e Cidadania de São Francisco do Conde;
• 25/10 – Instalação da 1ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos e Interditos de Camaçari.

EVENTOS ORGANIZADOS POR OUTROS SETORES OU INSTITUIÇÕES QUE 
RECEBERAM APOIO DA ACP

Em 2012

• 2/2 – Almoço de despedida da desembargadora Maria José Sales Pereira, organiza-
do pelo gabinete da Corregedoria das Comarcas do Interior;

• 3/2 – Posse da Diretoria executiva da AMAB, organizado pela AMAB;
• 12/4 – Visita de monitoramento da gestão estratégica dos tribunais, organizado pela 

Assessoria Especial da Presidência II;
• 5 e 6/6 – Ciclo de Conferências no Polo Barreiras/Santa Maria da Vitória, pelo IDP;
• 18 a 21/6 – Capacitação dos Estagiários do Balcão de Justiça e Cidadania, organi-

zado pela UNICORP;
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• 29/6 – Ciclo de Conferência em Direito Constitucional, organizado pelo IDP;
• 9/7 – Entrega do Relatório do Mutirão Carcerário, organizado pelo GMFBahia;
• 24/7 – Apresentação e instalação da Mesa de Composição de Conflitos Fundiários 

do Estado da Bahia, organizado pelo Cerimonial do Governador;
• 29/8 – Ciclo de Conferências no Polo Ilhéus/Itabuna, organizado pelo IDP;
• 16/8 – Palestra sobre gestão documental, organizado pela AEP I;
• 15/10 – Abertura do Programa de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e 

Servidores do TJBA, organizado pelo UNICORP;
• 19 a 23/11 – Curso de Mediação Judicial, organizado pela UNICORP;
• 4 a 6/12 – Ciclo de Conferências no Polo de Vitória da Conquista, organizado pelo IDP;

Em 2013

• 11/3 – Encontro de gestores do SAJ, organizado pela SEAD;
• 3/4 – Ciclo de Conferências no Polo Juazeiro/Senhor do Bomfim, organizado pelo IDP;
• 12/4 – Treinamento em políticas públicas de conciliação e mediação, organizado 

pela UNICORP;
• 16/4 – Reunião de apresentação do cronograma de obras dos Juizados Especiais, 

organizado pela COJE;
• 22/8 – Reunião do Comitê Executivo do Pacto Pela Vida; organizado pelo Cerimonial 

do Governador;
• 4/9 – Ciclo de Conferências no Polo Porto Seguro, organizado pelo IDP;
• 9/9 – Abertura da Semana Nacional da Conciliação, organizado pela AEP II;
• 7 a 9/10 – Ambientação funcional para novos juízes, organizado pela UNICORP;
• 11/10 – Audiência pública com os novos juízes, organizado pela AEP II;
• 14 a 18/10 – Treinamento de Sistemas Judiciais para novos juízes, organizado pela 

UNICORP.

ACOMPANHAMENTO A EVENTOS EXTERNOS

Em 2012

• 15/2 – Abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia;
• 5/3 – Almoço com o Comandante da VI Região Militar, no Quartel da Mouraria;
• 6/3 – Posse da desembargadora Sara Silva de Brito no Tribunal Regional Eleitoral;
• 9/3 – Posse do Procurador Geral de Justiça, no Ministério Público;
• 15/3 – Solenidade de aposição do retrato do desembargador Mario Alberto Hirs no TRE;
• 11/4 – Solenidade comemorativa dos 80 anos da OAB/BA, no Fórum Ruy Barbosa;
• 17/4 – Reabertura do ambulatório do Centro Médico do Servidor;
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• 18/4 – Posse no Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília;
• 19/4 – Posse no Supremo Tribunal Federal, em Brasília;
• 20/4 – Entrega da Medalha Aliomar de Andrade Baleeiro a desembargadores fede-

rais, no TRF 1;
• 23/4 – Comemoração do 187º aniversário da PM/BA, no Quartel da PM, no Dendezeiros;
• 26/4 – Reunião do Pacto pela Vida na sede do Ministério Público;
• 27/4 – Passagem de comando no II Distrito Naval;
• 9/5 – Posse da Corregedora Geral do Ministério Público;
• 17/5 – Solenidade comemorativa do Dia Nacional da Defensoria Pública, na FLEM;
• 24/5 – Seminário Internacional sobre investigação de crime contra criança, no MP;
• 24/5 – Homenagem ao desembargador Mario Alberto Hirs com o Diploma de Amigo 

do Batalhão, no 19º BC;
• 25/5 – XII Congresso Brasileiro de Direito do Estado, no Hotel Pestana;
• 25/5 – Evento comemorativo do Dia Internacional da Adoção, no Hotel Fiesta;
• 29/5 – Concessão de Medalha do Mérito da Segurança Pública ao desembargador 

Mario Alberto Hirs, no Palácio Rio Branco;
• 4/6 – Almoço em prol da campanha SOS Seca na Bahia, no Hotel Pestana;
• 11/6 – Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, no II Distrito Naval;
• 13/7 – Despedida do Procurador Gomes Brito, no Ministério Público;
• 19/7 – Homenagem ao Mininstro Horácio Raymundo de Senna Pires, no TRT 5;
• 20/7 – 139º aniversário de Alberto Santos Dumont, na Base Aérea de Salvador
• 30/7 – Comemoração dos 80 anos de instalação da Justiça Eleitoral, no TRE;
• 7/8 – Evento da Câmara de Comércio de El Salvador, no Hotel Pestana;
• 16/8 – Passagem de comando da VI Região Militar, no Quartel da Mouraria;
• 17/8 – Encerramento do VII Congresso Brasileiro de Licitação, no Hotel Pestana;
• 20/8 – Sessão Solene de posse de Promotor de Justiça, no Ministério Público;
• 7/9 – Desfile cívico militar comemorativo da Independência do Brasil;
• 14/9 – Inauguração do Ponto de Encontro, nas Voluntárias Sociais;
• 19/9 – Entrega da Medalha Thomé de Souza ao desembargador Mario Alberto Hirs, 

na Câmara Municipal;
• 10/10 – Solenidade comemorativa dos 92 anos da Casa Militar do Governador;
• 10/10 – Comemoração do Dia da Criança, evento Dia Feliz 2012;
• 18/10 – Assinatura de acordo de cooperação técnica entre o TJBA e o Tribunal Re-

gional Federal da 2a Região, no Rio de Janeiro;
• 5/11 – Solenidade de formatura na Base Aérea de Salvador;
• 23/11 – Instrução de Tiro na Polícia Militar;
• 23/11 – Solenidade comemorativa do Dia do Oficial R2, no 19º BC;
• 12/12 – XII Encontro Estadual de Direitos Humanos;
• 13/12 – Cerimônia alusiva ao Dia do Marinheiro, no II Distrito Naval;
• 19/12 – Entrega da Medalha Thomé de Souza ao desembargador Pedro Guerra, na 

Câmara Municipal.
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Em 2013

• 1/1 – Posse do prefeito e vereadores, na Câmara Municipal de Salvador;
• 9/1 – Posse da Mesa Diretora da OAB/BA e integrantes do Conselho Federal, no 

Centro de Convenções;
• 18/1 – Comemoração do 93º aniversário do “Batalhão Pirajá”, no 19º BC
• 7/2 – Transmissão do Comando do Grupamento de Fuzileiros Navais, no Comando 

do II Distrito Naval;
• 15/2 – Abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia;
• 26/2 – Outorga da Medalha Thomé de Souza ao Comandante da Base Aérea de Salvador;
• 1/3 – Posse da Defensora Pública Geral, no TRE;
• 7/3 – Aniversário de 188 anos da Polícia Militar, no Quartel General da PM, no Dendezeiros;
• 7/3 – Evento de lançamento das Ações de Sensibilização dos Valores do Programa 

Pacto pela Vida, no Ministério Público;
• 12/3 – Lançamento do Prêmio por Desempenho Policial/2013, no Ministério Público;
• 26/3 – Transmissão do cargo de Comandante da Base Naval de Aratu, em São 

Tomé de Paripe;
• 5/4 – Inauguração do Estádio Arena Fonte Nova;
• 17/5 – Entrega da Medalha Mininstro Carlos Coqueijo Costa – Ordem do Mérito Ju-

diciário do Trabalho da Bahia ao desembargador Mario Alberto Hirs, na Associação 
Comercial da Bahia;

• 23/5 – Ciclo de palestras referentes à criação de Tribunais Regionais Federais à luz 
da PEC nº 544/2012, na Advocacia Geral da União;

• 24/5 – XII Congresso Brasileiro de Direito do Estado, no Bahia Othon Palace;
• 28/5 – Sessão Solene de posse do advogado Maurício Kertzman Szporer como 

membro do TRE e outorga da Medalha do Mérito Eleitoral da Bahia com palma, no 
Tribunal Regional Eleitoral;

• 11/6 – 148º aniversário da Batalha Naval de Richuelo, no II Distrito Naval;
• 17/6 – Passagem de comando da Base Aérea de Salvador;
• 2/7 – Cerimônia cívico-militar alusiva ao 190º aniversário da Independência da Bahia, 

no II Distrito Naval;
• 19/7 – Solenidade militar alusiva ao 140º aniversário de Alberto Santos Dumont, na 

Base Aérea de Salvador;
• 23/7 – Cerimônia de certificação das 1ª e 2ª turmas do programa Caminho Legal, na 

Fundação Lar Harmonia;
• 21/8 – II Seminário Nacional do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, no Cen-

tro de Convenções do Mundo Plaza;
• 23/8 – Solenidade militar comemorativa do Dia do Soldado, no 19º BC;
• 29/8 – Assinatura do Termo de Adesão ao programa “Mulher viver sem violência”, na 

Governadoria;
• 30/10 e 1/11 – Congresso Baiano de Judicialização em Saúde, no Ministério Público.



ALUNOS DA UNEB DE CAMAÇARI: 
aprendendo sobre a estrutura e o 
trabalho da Justiça baiana por meio
do Programa Conhecendo o Judiciário 
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PARTICIPAÇÃO NOS ENCONTROS DO COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES

Em 2012

• 18 e 19/10 – Encontro do Colégio Permanente de Presidentes dos Tribunais de Jus-
tiça do Brasil, no Rio de Janeiro;

• 29 e 30/11 – 94º Encontro do Colégio Permanente de Presidentes dos Tribunais de 
Justiça do Brasil, em Pernambuco.

Em 2013

• 4 a 6/7 – 95º Encontro do Colégio Permanente de Presidentes dos Tribunais de Jus-
tiça do Brasil, em Roraima;

• 12/9 – Encontro do Colégio Permanente de Presidentes dos Tribunais de Justiça do 
Brasil, no Rio Grande do Sul.

EMISSÃO DE PASSAGENS

• Em 2012: 391 aquisições
• Em 2013: 449 aquisições

PROGRAMAS E PROJETOS DA ASSESSORIA DE AÇÃO SOCIAL

A missão da Assessoria de Ação Social é desenvolver ações de cunho social, educativo, 
cultural e ambiental, buscando contribuir para a humanização dos serviços prestados pelo 
Judiciário, auxiliando na disseminação de valores éticos e morais de cidadania, entre os ser-
vidores e a comunidade. Atualmente, os programas e projetos em andamento na AAS, são:

Programa Conhecendo o Judiciário

Este projeto tem o objetivo de aproximar o Judiciário da comunidade acadêmica, em espe-
cial da área jurídica, permitindo que o estudante tenha um conhecimento prático da forma-
ção e tramitação dos processos nos 1º e 2º Graus, além de informações históricas sobre 
o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Público alvo: os estudantes de ensino superior, 
preferencialmente do curso de Direito. Acontece em duas etapas: na primeira, geralmente 
à tarde, os estudantes visitam o Fórum Ruy Barbosa e, na segunda, na manhã do dia se-
guinte, a sede do Tribunal de Justiça. No final da visita, recebem certificado assinado pela 
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coordenadora-chefe da Assesoria de Ação Social do TJBA. Os efeitos desse programa tem 
sido positivos, o que pode ser verificado através das mensagens de estudantes que são 
enviadas à AAS, elogiando e agradecendo por ter participado do Programa, e através das 
entrevistas feitas com os mesmos e seus professores, no momento da visita, entrevistas 
estas que podem ser acessadas, na internet, através do portal de notícias, no site do TJBA.

Projeto de Cultura – Centro Cultural

Feiras: Com a finalidade de promover a integração e o estímulo entre os servidores para a 
criação de trabalhos de arte, entre servidores da ativa, e aposentados, prestadores de ser-
viços, artistas, associações e artesãos, são realizadas diversas feiras, ao longo do ano, na 
Praça de Serviços do TJBA, e no Fórum Ruy Barbosa, como: Feira de Chocolates, Bazar das 
Mães, “Arraiá do Tribuná”, Feira da Primavera, Feira da Criança, Feira do Livro e Feira de Natal 
do TJBA. Durante a Feira de Natal e a Feira da Criança, os servidores participam de campa-
nha social, promovida pela AAS, como a “Árvore Solidária”, que visa arrecadar presentes no-
vos destinados a crianças carentes assistidas por uma Instituição de Acolhimento, da cidade 
de Salvador/Bahia. As feiras, promovidas pela AAS, tem enorme e positiva repercussão, não 
somente entre os servidores, mas entre os expositores que delas participam que, inclusive, 
comentam sobre a organização, decoração, o cuidado e o amor com que tudo é feito, e 
agradecem pela oportunidade de participar. O TJBA cede, gratuitamente, aos artesãos e 
expositores, o espaço e a estrutura da feira, a contrapartida é, simplesmente, a doação de 
produtos, que são, posteriormente, doados a instituições de acolhimento ou sorteados entre 
os servidores que compraram na feira.

Exposições: Tem por finalidade promover a integração da arte entre o TJBA e a comunidade 
em geral, destinando espaço à realização de eventos artísticos, culturais, literários e correla-
tos, expondo trabalhos de servidores do TJBA e de cidadãos da comunidade em geral, não 
renomados.

CALENDÁRIO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA AAS

Em 2012

• 2 a 4/4 – Feira de Chocolates Artesanais, em comemoração à Páscoa, com o nú-
mero de 30 expositores;

• 9 a 20/4 – Exposição de aquarelas do artista plástico José Amarante;
• 7 a 11/5 – Bazar das Mães, com o número de 30 expositores;
• 21/5 a 1/6 – Exposição de arte francesa da artista plástica Elizabete Cedraz Morais 

Matos;





FEIRA DE NATAL: 
servidores e convidados

expõem produtos na
Praça de Serviços do 

Tribunal de Justiça
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• 4 a 15/6 – Exposição de quadros da artista plástica Marlene Sanches Aragão;
• 16 a 27/6 – Exposição de imagens barrocas da artista plástica Célia C. Ferreira;
• 18 a 21/6 – Feira Junina “Arraiá do Tribuná”, com o número de 30 expositores;
• 17 e 18/7 – Projeto Conhecendo o Judiciário, com alunos da Faculdade UNEB de 

Camaçari;
• 31/7 e 1/8 – Projeto Conhecendo o Judiciário, com alunos da Faculdade de Direito 

Dom Pedro Segundo;
• 6 a 17/8 – Exposição de quadros do artista plástico Ivo Lopes Neto;
• 7 e 8/8 – Projeto Conhecendo o Judiciário, com alunos da Faculdade Ruy Barbosa;
• 20 a 31/8 – Exposição do artista plástico Sérgio Amorim;
• 21 e 22/8 – Projeto Conhecendo o Judiciário, com alunos da Faculdade Universo;
• 11 e 12/9 – Projeto Conhecendo o Judiciário, com alunos da Faculdade 2 de Julho;
• 14 a 28/9 – Exposição cultural “Rota Maya”, da Câmara de Comércio El Salvador – 

Brasil, com peças históricas (réplicas e supostamente originais) da cultura Maia;
• 24 a 28/9 – Feira da Primavera, com o número de 30 expositores;
• 4 a 11/10 – Feira da Criança, com o número de 30 expositores e 2 entidades de aco-

lhimento de crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade, aten-
didas com doação de presentes dos servidores às crianças e um dia de atividades 
infantis no TJ;

• 15 a 25/10 – Exposição de telas do artista plástico Cleber Garboggini Cardoso;
• 6 e 7/11 – Projeto Conhecendo o Judiciário, com alunos da Faculdade 2 de Julho;
• 5 a 9/11 – Feira do Livro, com o número de 30 expositores;
• 5 a 14/11 – Exposição de telas do artista plástico Dimas Gomes de Lima;
• 26 a 30/11 – Exposição de telas dos artistas plásticos Rosalina Santos Rocha da 

Silva e Adherbal Nunes;
• 3 a 7/12 – Exposição de telas dos artistas plásticos Rosalina Santos Rocha da Silva 

e Adherbal Nunes;
• 4 e 5/12 – Projeto Conhecendo o Judiciário, com alunos da UNEB, Campus I, Salvador;
• 10 a 14/12 – Feira de Natal no Fórum Ruy Barbosa, com 20 expositores;
• 10 a 19/12 – Feira de Natal no TJBA, com o número de 60 expositores, e 1 entidade 

de acolhimento atendida com doação de presentes dos servidores às crianças.

Em 2013

• 1/2 – Agenda Bahia de trabalho decente, com participação da Ação Social, no audi-
tório da Fundação Luis Eduardo Magalhães; 

• 26/2 – Reunião com os coordenadores das faculdades para lançamento da agenda 
do Programa Conhecendo o Judiciário de 2013;

• 18 a 22/3 – Feira da Páscoa, com o número de 40 expositores;
• 19 a 22/3 – Início do Conhecendo o Judiciário, com alunos da faculdade Universo;
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• 28/3 – Agenda Bahia de trabalho decente, com participação da Ação Social, no 
comitê da SETRE;

• 2 e 4/4 – Programa Conhecendo o Judiciário, com alunos da Faculdade São Salvador;
• 16 a 26/4 – Exposição da artista plástica Patrícia Góes Daltro;
• 23 e 25/4 – Programa Conhecendo o Judiciário, com alunos da Faculdade Ruy 

Barbosa;
• 25/5 – Seminário Geração de Trabalho e Renda para pessoas com deficiência, com 

participação da Ação Social, no Auditório do Ministério Público;
• 6 a 10/5 – Feira da Mulher com 40 expositores e lançamento da campanha do aga-

salho, juntamente com o Coral do TJ;
• 6 a 17/5 – Exposição do artista plástico Mauritano José Santos Jr.;
• 8 e 10/5 – Programa Conhecendo o Judiciário, com alunos da Faculdade Maurício 

de Nassau;
• 9/5 – Visita dos alunos do Programa Caminho Legal, da UNICORP;
• 14 e 15/5 – Programa Conhecendo o Judiciário, com alunos da Faculdade Maurício 

de Nassau;
• 22 e 24/5 – Programa Conhecendo o Judiciário, com alunos da Faculdade Unijorge;
• 23/5 – Reunião do comitê de gestão, na SETRE, com participação da Ação Social;
• 20 a 31/5 – Exposição do artista plástico Pedro Chinait;
• 3 a 14/6 – Exposição do artista plástico Renato Ivo de Almeida Silva
• 4/6 – Programa Conhecendo o Judiciário, com alunos da Faculdade UNEB de Camaçari;
• 5 e 7/6 – Programa Conhecendo o Judiciário, com alunos da Faculdade de Serviço 

Social Anhanguera;
• 17 a 28/6 – Exposição da artista plástica Claudinéa Melo 
• 19/6 – Reunião do Comitê gestor para o programa Trabalho Decente, na SETRE;
• 17 a 28/6 – Feira Junina “Arraiá do Tribuná”, realizada no TJ/CAB e no Fórum Ruy 

Barbosa, com o total de 60 expositores; 
• 1 a 12/7 – Exposição de quadros das artistas plásticas Ana Bacelar Baptista e Ro-

sedy Palopoli;
• 15 a 26/7 – Exposição de quadros do artista plástico Guilherme Albagli;
• 18/7 – Reunião do Comitê gestor para o programa Trabalho Decente, na SETRE;
• 19/7 – Videoconferência Comitê gestor para o Trabalho Decente, na SETRE;
• 24/7 – Reunião do Comitê gestor para o programa Trabalho Decente, na SETRE
• 5 a 16/8 – Exposição de quadros da artista plástica Ana Maria Sanches Pacheco
• 5 e 6/8 – Encontro internacional de agentes nacionais do Trabalho Decente – Comitê 

gestor para o Programa Trabalho Decente – SETRE
• 5 a 16/8 – Feira de Saúde e Bem Estar, com 20 expositores; 
• 14 e 15/8 – Programa Conhecendo o Judiciário, com visita de alunos da Faculdade 

2 de Julho;
• 19 a 30/8 – Exposição de quadros dos alunos do Projeto Caminho Legal – UNICORP, 

na Fundação Lar Harmonia;
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ROTA MAYA: 
uma das muitas
exposições que 
movimentaram

o Átrio do TJBA
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• 19 a 30/8 – Exposição de quadros do artista plástico Sérgio Amorim
• 27 e 28/8 – Programa Conhecendo o Judiciário, com alunos da Faculdade Maurício 

de Nassau;
• 29/8 – Visita dos alunos do Programa Caminho Legal – UNICORP;
• 29/8 – Reunião do Comitê gestor para o programa Trabalho Decente, na SETRE;
• 3 e 5/9 – Programa Conhecendo o Judiciário, com alunos da Faculdade Maurício 

de  Nassau;
• 10 e 12/9 – Programa Conhecendo o Judiciário, com alunos da Faculdade Universo;
• 17 a 27/9 – Exposição de quadros do artista plástico Antônio Carlos Santos Rocha;
• 18 e 19/9 – Programa Conhecendo o Judiciário, com alunos da Faculdade Unijorge;
• 1 a 11/10 – Exposição de quadros da artista plástica Mirtha Oliveira Rodrigues;
• 7 a 11/10 – Feira da criança, com o número de 40 expositores, participação de duas 

entidades de acolhimento com a presença de cento e setenta crianças para uma 
tarde recreativa com distribuição de presentes e a participação da Orquestra Estrelas 
Musiciais, do maestro Ibarra, e o Teatro da Igreja Sal da Terra;

• 8 e 10/10 – Programa Conhecendo o Judiciário, com alunos da Faculdade UNEB;
• 11/10 – Reunião do Comitê gestor para o programa Trabalho Decente, na SETRE;
• 15 e 17/10 – Programa Conhecendo o Judiciário, com alunos da Faculdade São 

Salvador;
• 14 a 25/10 – Exposição de quadros do artista plástico Francisco Liberato;
• 4 a 14/11 – Exposição de telas dos artistas plásticos Rosalina Santos Rocha da Silva 

e Adherbal Nunes;
• 18 a 29/11 – Exposição de quadros da artista plástica Lyrs de Miranda; 
• 29/11 – Reunião do Comitê gestor para o programa Trabalho Decente, na SETRE;
• 2 a 13/12 – Exposição de telas da artista plástica Rebeca Simas; 
• 2 a 19/12 – Feira de Natal, com 120 expositores – sendo 3 entidades de acolhimento 

contempladas com doações de presentes.





COORDENAÇÃO 
DOS JUIZADOS

ESPECIAIS
Coordenador: 

Juiz Justino de Farias Filho  
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A Coordenação dos Juizados Especiais tem por competência gerir e possibilitar o 
bom funcionamento e acessibilidade dos Juizados Especiais, criados desde 1995. 
A eficiência dos juizados pode ser traduzida com a a solução do litígio em tempo 

razoável, sem a necessidade de formalidades e priorizando a pacificação entre as partes 
mediante a conciliação.

SISTEMA DE POSTAGEM VIRTUAL (V-POST)

Contrato firmado junto à ECT para utilização de sistema que permite a redução do tra-
balho das secretarias judiciais, haja vista que, a partir da sua implantação, a ECT ficará 
responsável por toda impressão e expedição das citações e intimações e pela juntada 
dos referidos documentos diretamente no Sistema PROJUDI, permitindo ao servidor vol-
tar sua atenção para outras atividades, contribuindo, dessa forma, para a agilização das 
atividades processuais. Para o ano de 2014, são esperadas a emissão de aproximada-
mente 1.778.574 cartas intimatórias e 193.815 cartas citatórias, perfazendo o total de 
aproximadamente 2.000.000 (dois milhões de cartas expedidas).

SANEAMENTO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL

A Coordenação dos Juizados realizou saneamento nas secretarias dos Juizados de De-
fesa do Consumidor de Salvador, promovendo a juntada, através de desenvolvimento de 
módulo específico no Sistema PROJUDI, de todos os ARs pendentes (mais de 70.000 
documentos juntados), colocando em dia esta rotina de trabalho, fundamental para o re-
gular andamento dos processos nos juizados.

SISTEMA DE GRAVAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS

Para desafogar a pauta de audiências de instrução e julgamento nos Juizados da capital, 
vem sendo implementado um Sistema de Gravação de Audiências, possibilitando maior 
celeridade nas oitivas de partes e testemunhas. O sistema digital foi implantando este ano 
em 13 Juizados de Salvador, além de Lauro de Freitas e Feira de Santana. 

A Coordenação dos Juizados Especiais instalou microfones nas salas de audiências e 
um software livre de gravação nos computadores, os quais permitem a captura do áudio 
do depoimento das partes. Uma inciativa que possui baixo custo, uma vez que o sof-
tware utilizado é gratuito e os técnicos são servidores do próprio Tribunal. O sistema de 
gravação de audiências também é uma alternativa para minimizar os riscos ergonômicos 
ocasionados pela digitação contínua durante as sessões. 
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Além disso, a modernização das audiências também acarreta uma maior agilidade no trâ-
mite processual, reduzindo a duração das sessões para os jurisdicionados. Somente no 
ano de 2013, foram realizadas 69.095 audiências de instrução e julgamento no Sistema 
de Juizados Especiais do Estado da Bahia. Em 2014, a tecnologia será expandida para 
o interior do estado.

AQUISIÇÃO DE KITS DE GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA

Outra providência que está sendo tomada é a aquisição de kits de gravação de ligação 
telefônica, para se conferir maior agilidade e simplificação das intimações no âmbito dos 
Juizados Especiais através da ligação telefônica, certo que a intimação por esta via vem 
sendo apontada como eficaz alternativa para reduzir problemas decorrentes da sobrecarga 
de trabalho dos oficiais de justiça, além de representar meio de menor custo.

VIRTUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Atualmente, existem cerca de 411.007 processos eletrônicos ativos no PROJUDI, fato que 
tem reduzido amplamente o custo e promovido a celeridade processual. 92% dos processos 
tramitantes nos Juizados Especiais de Salvador já são eletrônicos. Várias unidades da capital 
já possuem acervo totalmente eletrônico, onde os processos físicos remanescentes foram 
digitalizados e migrados para o Sistema PROJUDI, com apoio da Coordenação dos Juizados.

MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO

A Coordenação dos Juizados tem atuado proativamente na busca de grandes deman-
dados nos Juizados, promovendo mutirões de conciliação com diversas empresas, no 
sentido de baixar o acervo processual e promover a cultura da conciliação. Nos anos de 
2012 e 2013 foram realizados mutirões com os processos do Banco Itaú, Tim, Sulamérica, 
Nokia, Azul Linhas Aéreas, CCE, dentre outras empresas, onde foram obtidos índices de 
até 90% de acordo.

SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO – 2012/2013

A Coordenação dos Juizados trabalhou intensamente no sentido de promover o maior nú-
mero de processos para esse evento nacional, esperando, mais uma vez, contribuir para 
que o Tribunal de Justiça da Bahia figure entre os primeiros na celebração de acordos na 
SNC, evento que já faz parte do calendário do Poder Judiciário Nacional.



GRAVAÇÃO DE AUDIÊNCIAS: 
tecnologia de baixo custo
será levada para o interior 
do estado em 2014
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AGENDAMENTO DE QUEIXA PELA INTERNET

O referido serviço já se encontra ativo na página do Tribunal de Justiça, através dos links 
“Central de Agendamento” e “Agendamento de Queixa”, possibilitando ao interessado 
agendar seu atendimento, de modo a evitar-se as filas e promover-se um atendimento 
mais humanizado e de  melhor qualidade.

GRUPO DE SENTENÇAS

Buscando aperfeiçoar a prestação jurisdicional, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 
tem adotado estratégias para sanar o déficit atual de magistrados em exercício nas comar-
cas baianas. Uma dessas estratégias foi a criação do Grupo de Sentenças, iniciativa para 
dar celeridade aos julgamentos em todas as instâncias, e implementar o atendimento às 
demandas da população em todo o Estado. Várias unidades dos Juizados Especiais da 
capital e do interior tiveram a expressiva atuação do Grupo de Sentenças, o qual promo-
veu saneamento de processos aptos a decisões. Já em seu segundo ano de atividade, 
o Grupo de Sentenças do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia vai atuar mais uma vez 
durante o recesso forense. De 19 a 29 de dezembro de 2013, centenas de magistrados 
vão proferir sentenças com resolução de mérito, dando celeridade aos julgamentos em 
todas as instâncias e implementando o atendimento às demandas da população em todo 
o Estado. Em 2012, somente no mesmo período, foram julgados 12.205 processos aptos 
para sentença.

MUTIRÃO DE SENTENÇAS

Paralelamente aos trabalhos realizados pelo Grupo de Sentenças, a Coordenação dos Jui-
zados tem coordenado mutirões de sentenças em unidades dos Juizados Especiais do in-
terior do Estado com elevado acervo de processos aptos a decisões judiciais, promovendo, 
dessa forma, o saneamento dessas unidades. No ano de 2013 foram realizados mutirões 
de sentenças nos Juizados Especiais das Comarcas de Camaçari, Juazeiro, Barreiras, Porto 
Seguro, Feira de Santana, Senhor do Bonfim, Itabuna, Serrinha, Riachão do Jacuípe, Ilhéus, 
Conceição do Coité, Ipirá, Euclides da Cunha, Valença e Vitória da Conquista, que lograram 
a prolação de 11.237 sentenças com apreciação de mérito, 2.142 sentenças sem aprecia-
ção de mérito, 503 decisões, 401 homologações de acordo e 1.060 despachos judiciais.

UNIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Com vistas a melhor distribuir a força de trabalho nas Comarcas do Interior, procedeu-se a unifi-
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cação de competências, de sorte que se permita a redistribuição do acervo processual entre as 
competências cíveis e criminais equitativamente, sem prejuízo de outras providências que pos-
sam incrementar a prestação jurisdicional. Buscou-se, para maior equilíbrio do acervo, a distri-
buição por etapas de trabalho, de sorte a que, na medida do possível, houvesse um equilíbrio 
na distribuição entre os processos conclusos para sentença, os dependentes de despachos, 
liminares e audiências. Respeitou-se, todavia, a preservação do acervo na unidade com au-
diências já designadas, para se evitar retrabalho, remarcações de audiências e redução de 
custos, para que não se expedissem novas intimações com despesas de postagem.

JUIZADO DO AEROPORTO

Em atendimento a Resolução do CNJ, durante o mês da realização da Copa das Confede-
rações, funcionou no Aeroporto Internacional Deputado Federal Luís Eduardo Magalhães, 
em Salvador, a extensão de um Juizado Especial Cível de Defesa do Consumidor, aberto 
inclusive aos sábados, domingos e feriados. Aguarda-se tão somente o término da reforma 
estrutural desse aeroporto para que seja instalado um Juizado do Aeroporto permanente.

JUIZADO DO TORCEDOR

Instalado pelo Tribunal de Justiça na Arena Fonte Nova, atuou como extensão do 1º Juiza-
do Especial Criminal – Nazaré – durante os jogos do Campeonato Brasileiro, com quadro 
completo de servidores (secretário, supervisor, digitador, atendente de recepção, oficial de 
justiça, conciliador e atendente judiciário) mais magistrado, promotor de justiça e represen-
tante da Defensoria Pública.

DIGITALIZAÇÃO DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS 

Projeto em discussão com a Secretaria de Segurança Pública para que o envio dos ter-
mos circunstanciados para os Juizados Especiais Criminais seja realizado de forma digital, 
reduzindo gastos e agilizando processos.

CONVÊNIO COM O SERASA 

Proposta de formalização de contrato com o SERASA, com o fito dos magistrados e ser-
vidores por eles indicados, possam consultar o cadastro de restrições financeiras num 
ambiente digital, dando celeridade a essas consultas bem como contribuir para que sejam 
evitadas possíveis fraudes.



JUIZADO DO AEROPORTO: 
a exemplo do Juizado do 
Torcedor, a unidade tem 
como objetivo facilitar o 
atendimento das ações 
judiciais relacionadas 
à Copa do Mundo 2014 
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CONVÊNIO COM O PROCON

Celebração de convênio com o PROCON para o aproveitamento da queixa administrativa 
dada no Órgão, a fim de que a ação iniciada no PROCON possa ter andamento nos Juizados, 
assegurando, dessa forma, uma resposta mais rápida do Estado às demandas dos cidadãos.

CONVÊNIO COM A SKY

Programa colocado em prática em conjunto com a SKY, que disponibilizou às  partes 
um  totem digital na Central de Queixas, a fim de que estas, antes de ingressarem com a 
ação, possam entrar em contato com a SKY e realizar uma conciliação, evitando-se, desta 
forma, todo o trâmite que uma ação judicial acarretaria, além de obter, de imediato, uma 
resposta para os seus questionamentos. Mais de 80% dos contatos realizados através do 
totem resultaram em conciliação.

LEILÕES UNIFICADOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Realização de leilões referentes a bens penhorados em processos dos juizados especiais 
da capital e interior do estado, com negociações presenciais e eletrônicas. Tais leilões 
unificados estão sendo realizados por uma empresa conceituada, que já atua em negocia-
ções judiciais nas varas de Fazenda Pública do TJBA e em outros órgãos públicos brasilei-
ros. Sem custos para o TJBA, uma vez que a remuneração do leiloeiro é baseada em um 
percentual sobre a arrematação, as hastas públicas unificadas concentram todo o esforço 
em um único local. Além disso, as negociações são realizadas em datas fixas, facilitando 
a disponibilização dos bens para arrematação. Desta forma, os itens penhorados que não 
são arrematados na primeira data são enviados automaticamente para o próximo leilão 
disponível. A iniciativa traz ganhos para o TJBA, uma vez que agiliza os processos que já 
estão em fase de execução, e para os cidadãos, sejam eles executados ou exequentes 
em uma ação judicial, ou mesmo interessados em comprar os bens penhorados. Somente 
no último leilão realizado, em 28/11/2013, foram leiloados 64 lotes, entre automóveis, mó-
veis, máquinas, equipamentos, eletrodomésticos, dentre outros itens diversos. Tais leilões 
têm sido realizados no auditório do TJBA, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – PROJUDI

O processo judicial eletrônico (Sistema PROJUDI) já se encontra plenamente implantado 
em todo o Sistema de Juizados Especiais do Estado da Bahia. Desde sua implantação, 
em 2008, várias otimizações foram feitas no referido Sistema, de modo a torná-lo cada vez 
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mais adequado às necessidades de magistrados, servidores, advogados e partes. Dentre 
as implementações realizadas no Sistema PROJUDI, destacam-se o alvará eletrônico, a 
postagem automatizada das cartas (Sistema V-POST), a automatização da distribuição 
de mandados judiciais e o respectivo Sistema de Indenização de Transporte dos Oficiais 
de Justiça, integração com o Sistema da OAB para bloqueio automático dos advogados 
suspensos, aprimoramento do sistema de prevenção processual, respeito ao Estatuto do 
Idoso, juntadas de documentos em lote e o novo assinador, que possibilitou ao Sistema 
PROJUDI, inclusive, funcionar plenamente em tablets e smartphones. Nos anos de 2012 
e 2013, ingressaram no Sistema de Juizados Especiais do Estado da Bahia 314.725 
ações judiciais, todas em formato eletrônico, tendo sido proferidas 285.139 sentenças e 
209.026 decisões decorrentes de pedidos de urgência.





1a 
VICE-PRESIDÊNCIA
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A 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia foi exercida, no 
biênio 2012-2014, pelo Desembargador Eserval Rocha, a quem competiu, regi-
mentalmente, substituir o Presidente, em suas ausências; relatar exceções de im-

pedimento ou suspeição opostas ao Presidente; administrar o Plantão de Segundo Grau; 
processar e julgar pedidos de assistência judiciária ou extinção de processos, formulados 
em feitos ainda não distribuídos; funcionar como Relator privativo nos conflitos de compe-
tência entre Órgãos do Tribunal, reversão ou aproveitamento de Magistrados; dirimir dúvi-
das de Desembargadores e partes, que não se manifestarem na forma de conflito de com-
petência, sobre distribuição, prevenção e ordem de serviço; decidir sobre a redistribuição 
dos feitos que, consoante fundada alegação do interessado, reclamem solução urgente.

À 1ª Vice-Presidência estão subordinados o SECOMGE – Serviço de Comunicações Gerais 
(Distribuição Judicial de Segundo Grau) e o Plantão Judiciário de Segundo Grau, Órgãos 
chefiados, respectivamente, pelos Drs. Augusto César de Souza Bastos e Franco Bahia Ka-
raoglan Mendes de Lima. Para disciplinar, orientar e acompanhar os trabalhos, o 1º Vice-Pre-
sidente designou os Juízes Auxiliares Luciana Carinhanha Setúbal e Oséias Costa de Sousa.

SECOMGE

Ao iniciar a Gestão, foi realizada inspeção no SECOMGE, com aferição manual de todos 
os processos e recursos existentes no Setor, diante da inconsistência dos dados apresen-
tados pelo Sistema SAJ. Constatou-se, em 2 de fevereiro de 2012, a existência de 6.392 
(seis mil trezentos e noventa e dois) processos pendentes de distribuição, que constituiu 
acervo do Setor na mencionada data. A este quantitativo foram somados mais de 35.000 
(trinta e cinco mil) novas ações e recursos, protocolizadas ao longo de 2012.

O enfrentamento da questão teve início com o estabelecimento de metas e instruções 
fixadas pelo 1º Vice-Presidente, visando à modernização, transparência e eficiência dos 
serviços da Distribuição. 

Várias modificações ocorreram, tanto no desempenho da atividade quanto na disposição 
de equipamentos, reaproveitamento do espaço físico, com a mudança do desenho arqui-
tetônico, fatores que contribuíram para o aumento da produtividade e eficiência, afastando-
se mecanismos ineficazes e contraproducentes. As boas práticas, detectadas no Setor, 
foram preservadas.

Introduziu-se novo método de ação para a distribuição de processos urgentes – aqueles pre-
vistos no artigo 157, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça (mandados de seguran-
ça e de injunção, habeas corpus, habeas data, agravo de instrumento, cautelar com pedido 
liminar, correições parciais e demais processos de natureza urgente) – estabelecendo-se ilhas 
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de trabalho específico, que, ao lado das modificações da rotina de atividades, possibilitaram 
agilidade dos serviços e visão ampla de todo o Serviço, pelos jurisdicionados. Assim, a distri-
buição das ações originárias e recursos (todos ainda físicos), passou a ocorrer no mesmo dia 
do protocolo da petição, ou no dia útil imediato ao ajuizamento, sempre no prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas, com a rigorosa observância da ordem de chegada dos processos. 

A experiência foi estendida aos feitos não urgentes – apelações cíveis e criminais (sem réu 
preso). Anteriormente, distribuídas em prazo superior a 60 (sessenta) dias, as apelações 
passaram a ser distribuídas no prazo de três dias úteis, após a publicação de pauta diária 
no DJE, que se opera no dia seguinte à chegada do processo no Órgão Distribuidor. Deste 
modo, possibilitou-se às partes e advogados, o acompanhamento da distribuição. 

Com as medidas adotadas pelo 1º Vice-Presidente, houve substancial redução do tempo 
do processo na Distribuição Judicial de Segundo Grau. Os feitos urgentes são distribuídos 
em 24 (vinte e quatro) horas, após o protocolo. Os demais feitos, em três dias úteis, após 
a publicação da pauta, que ocorre sempre no dia seguinte à chegado do processo no 
SECOMGE. Otimizou-se a prestação jurisdicional.

Durante o ano de 2012 foram distribuídos pelo SECOMGE 43.732 processos judiciais, 
que, somados aos recursos protocolizados nas Secretarias do Pleno, Seções, Câmaras e 
Turmas (embargos de declaração, agravos regimentais etc), totalizaram 55.306. No último 
dia útil do calendário judiciário, restaram apenas 54 (cinqüenta e quatro) feitos pendentes 
de distribuição no SECOMGE, todos recebidos na tarde do mesmo dia 19/12/2012, o que 
impossibilitou sua distribuição imediata. 

No ano de 2013 foram distribuídos pelo SECOMGE 45.571 processos. O total geral de 
feitos judiciais distribuídos no Tribunal foi de 65.960. No último dia do calendário judiciário 
de 2013, restaram apenas 80 processos pendentes de distribuição, todos protocolizados 
na tarde do dia 19/12/2013.  

A ausência de Módulo de Prevenção de Segundo Grau, no sistema de informática da 
Corte, aumentou a árdua tarefa dos funcionários, ensejando execução artesanal do estudo 
da prevenção, com a consulta individual por processo no sistema.  A expressividade dos 
resultados se agiganta diante da pequena quantidade de servidores, então existentes no 
Órgão Distribuidor, a ensejar esforço dobrado de cada cooperador.
   
Os dados constantes deste Relatório, apurados com o minucioso exame da distribuição 
mensal, nos anos de 2012 e 2013, além da pesquisa referente aos anos de 2008 a 2011, 
servem para mapeamento estatístico e histórico do ingresso de ações judiciais e recursos 
nesta Corte de Justiça, além de balizar medidas de redução, manutenção ou ampliação 
dos diversos Setores em funcionamento no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 





SECOMGE: as medidas implementadas 
pela 1a Vice-Presidência diminuíram substancialmente

o prazo de distribuição dos processos
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Abaixo seguem as tabelas de distribuição mensal de processos no Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia.

Em 2008

• Janeiro  2.497 autuados 1.412 distribuídos    
• Fevereiro  2.264 autuados 1.375 distribuídos    
• Março  2.725 autuados 2.137 distribuídos    
• Abril  2.837 autuados 2.471 distribuídos    
• Maio  2.773 autuados 1.845 distribuídos    
• Junho  2.586 autuados 1.766 distribuídos    
• Julho  2.657 autuados 1.881 distribuídos    
• Agosto  2.637 autuados  2.089 distribuídos    
• Setembro 2.568 autuados 2.183 distribuídos    
• Outubro  2.746 autuados 2.357 distribuídos    
• Novembro 2.756 autuados 2.011 distribuídos    
• Dezembro 2.343 autuados 2.120 distribuídos    
      Total              31.389 autuados       23.647 distribuídos  

 
          

Em 2009

• Janeiro  2.154 autuados 1.921 distribuídos    
• Fevereiro  2.085 autuados 2.142 distribuídos    
• Março  3.531 autuados 2.866 distribuídos    
• Abril  3.104 autuados 4.351 distribuídos    
• Maio  2.713 autuados 2.925 distribuídos    
• Junho  2.665 autuados 3.207 distribuídos    
• Julho  2.939 autuados 2.802 distribuídos    
• Agosto  2.851 autuados 3.540 distribuídos    
• Setembro 3.250 autuados 3.853 distribuídos    
• Outubro  3.960 autuados 4.574 distribuídos    
• Novembro 6.078 autuados 5.354 distribuídos    
• Dezembro 3.455 autuados 2.356 distribuídos    
      Total               38.785 autuados       39.891 distribuídos  

  
 

Em 2010
    

• Janeiro  3.016 autuados 4.426 distribuídos    
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• Fevereiro  3.212 autuados 4.146 distribuídos    
• Março  4.546 autuados 5.950 distribuídos    
• Abril  3.232 autuados 6.509 distribuídos    
• Maio  5.087 autuados 6.956 distribuídos    
• Junho  1.877 autuados 2.557 distribuídos    
• Julho  3.702 autuados 4.321 distribuídos    
• Agosto  4.777 autuados 5.519 distribuídos    
• Setembro 4.595 autuados 5.425 distribuídos    
• Outubro  2.988 autuados 4.362 distribuídos    
• Novembro 3.526 autuados 3.828 distribuídos    
• Dezembro 2.790 autuados 3.191 distribuídos    

        Total                43.348 autuados       57.190 distribuídos  
  
     

Em 2011

• Janeiro  3.202 autuados 3.562 distribuídos    
• Fevereiro  3.320 autuados 4.186 distribuídos    
• Março  3.939 autuados 4.589 distribuídos    
• Abril  4.189 autuados 4.849 distribuídos    
• Maio  4.631 autuados 5.427 distribuídos    
• Junho  3.486 autuados 4.252 distribuídos    
• Julho  4.580 autuados 5.041 distribuídos    
• Agosto           *4.777 autuados         *5.315 distribuídos    
• Setembro          *3.847 autuados         *4.398 distribuídos    
• Outubro           *3.826 autuados         *3.931 distribuídos   
• Novembro         *4.452 autuados         *3.711 distribuídos    
• Dezembro         *2.619 autuados         *1.648 distribuídos    

        Total                46.868 autuados       50.909 distirbuídos  
  
*Somatório dos feitos autuados ou distribuídos tanto pelo sistema SAIPRO como pelo 
sistema SAJ.

       
Em 2012

• Janeiro     3.401 distribuídos    
• Fevereiro     1.872 distribuídos    
• Março     4.791 distribuídos    
• Abril     3.131 distribuídos    
• Maio     3.502 distribuídos    
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• Junho     3.917 distribuídos    
• Julho     2.440 distribuídos    
• Agosto     3.647 distribuídos    
• Setembro    4.770 distribuídos    
• Outubro     5.156 distribuídos    
• Novembro    4.068 distribuídos    
• Dezembro    3.037 distribuídos   
• Embargos de Declaração    8.290 distribuídos    
• Agravos Regimentais Cíveis   2.479 distribuídos    
• Agravos Regimentais Criminais           57 distribuídos   
• Agravos (art. 557, § 1º, CPC)        748 distribuídos        

        Total                      55.306 distribuídos  

Processos distribuídos no SECOMGE em 2012, por Órgão Judicante

• 1ª Vice-Presidência           2 distribuídos   
• 2ª Vice-Presidência         40 distribuídos    
• Conselho da Magistratura     131 distribuídos    
• Presidência        743 distribuídos    
• Primeira Câmara Criminal      100 distribuídos    
• Primeira Câmara Criminal / 1a Turma      2.375 distribuídos   
• Primeira Câmara Criminal / 2a Turma  2.328 distribuídos    
• Primeira Câmara Cível    6.078 distribuídos    
• Quarta Câmara Cível   6.005 distribuídos    
• Quinta Câmara Cível    6.007 distribuídos    
• Segunda Câmara Criminal / 1a Turma 2.389 distribuídos    
• Segunda Câmara Criminal / 2a Turma  2.950 distribuídos    
• Segunda Câmara Criminal      100 distribuídos    
• Segunda Câmara Cível    6.251 distribuídos    
• Seção Criminal        320 distribuídos    
• Seção Cível de Direito Privado      116 distribuídos   
• Seção Cível de Direito Público      632 distribuídos    
• Terceira Câmara Cível    6.281 distribuídos    
• Tribunal Pleno        884 distribuídos    
     Total                43.732 distribuídos  

 

Processos distribuídos no SECOMGE em 2012, por Classe
 

• Agravo de Execução Penal        34 distribuídos    
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• Agravo de Instrumento            10.526 distribuídos    
• Agravo em Recurso Extraordinário        3 distribuídos    
• Apelação             22.711 distribuídos    
• Apelação / Reexame Necessário       55 distribuídos    
• Argüição de Inconstitucionalidade       10 distribuídos    
• Ação Penal – Procedimento Ordinário     122 distribuídos    
• Ação Popular            2 distribuídos   
• Carta de Ordem Criminal          1 distribuído    
• Carta de Ordem Cível           8 distribuídos   
• Carta Precatória Criminal          4 distribuídos   
• Carta Precatória Cível         19 distribuídos    
• Carta Testemunhável           2 distribuídos    
• Cautelar Inominada         80 distribuídos    
• Conflito de competência      109 distribuídos    
• Conflito de Jurisdição         99 distribuídos    
• Correição Parcial         35 distribuídos    
• Correição Parcial ou 
      Reclamação Correicional        28 distribuídos    
• Desaforamento de Julgamento        10 distribuídos    
• Direta de Inconstitucionalidade         26 distribuídos    
• Embargos de Terceiro           1 distribuído    
• Embargos Infringentes           7 distribuídos    
• Embargos Infringentes e de Nulidade         5 distribuídos    
• Embargos à Execução         30 distribuídos    
• Exceção de Impedimento          6 distribuídos    
• Exceção de Incompetência          2 distribuídos    
• Exceção de Suspeição         81 distribuídos    
• Execução Contra a Fazenda Pública       42 distribuídos    
• Habeas Corpus     5.665 distribuídos    
• Habeas Data            3 distribuídos   
• Impugnação ao Valor da Causa        15 distribuídos    
• Impugnação de Assistência Judiciária         4 distribuídos    
• Incidente de Falsidade           1 distribuído    
• Incidente de Uniformização 
      de Jurisprudência           1 distribuído    
• Inquérito Policial           7 distribuídos    
• Intervenção em Município         2 distribuídos    
• Investigação contra magistrado        16 distribuídos    
• Liberdade Provisória com ou sem fiança       2 distribuídos    
• Mandado de Injunção          4 distirbuídos    
• Mandado de Segurança   1.116 distribuídos    
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• Medidas Protetivas de Urgência 
      (Lei Maria da Penha)           1 distribuído    
• Notificação para Explicações          5 distribuídos    
• Pedido de Busca e Apreensão Criminal        2 distribuídos    
• Pedido de Quebra de Sigilo 
      de Dados e/ou Telefônico          3 distribuídos    
• Petição           31 distribuídos   
• Precatório        659 distribuídos    
• Procedimento Ordinário         32 distribuídos    
• Processo Administrativo Disciplinar 
      em face de Magistrado         15 distribuídos    
• Reclamação          15 distribuídos    
• Recurso Administrativo         41 distribuídos    
• Recurso em Sentido Estrito      535 distribuídos    
• Reexame Necessário       863 distribuídos    
• Representação Criminal/Notícia de Crime   26 distribuídos    
• Representação por Excesso de Prazo       63 distribuídos    
• Requisição de Pequeno Valor        84 distribuídos    
• Restauração de Autos       146 distribuídos    
• Revisão Criminal          88 distribuídos    
• Sindicância         56 distribuídos    
• Suspensão de Execução de Sentença       21 distribuídos    
• Suspensão de Liminar ou 
      Antecipação de Tutela       145 distribuídos    
• Termo Circunstanciado           7 distribuídos    

         Total              43.732 distribuídos  

Em 2013

• Janeiro     2.772 distribuídos    
• Fevereiro     2.257 distribuídos    
• Março     3.328 distribuídos    
• Abril     4.572 distribuídos    
• Maio     3.690 distribuídos    
• Junho     3.592 distribuídos    
• Julho     4.010 distribuídos    
• Agosto     4.241 distribuídos    
• Setembro    4.261 distribuídos    
• Outubro     4.348 distribuídos    
• Novembro    5.302 distribuídos    
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• Dezembro    3.198 distribuídos       
• Embargos de Declaração           10.240 distribuídos    
• Agravos Regimentais Cíveis  8.882 distribuídos    
• Agravos Regimentais Criminais       79 distribuídos    
• Agravos (art. 557, § 1º, CPC)  1.188 distribuídos      

        Total             65.960 distribuídos  

Processos distribuídos no SECOMGE em 2013, por Órgão Judicante

• 2ª Vice-Presidência        24 distribuídos    
• Conselho da Magistratura       82 distribuídos    
• Presidência    1.650 distribuídos    
• Primeira Câmara Criminal       81 distribuídos    
• Primeira Câmara Criminal / 1a Turma 2.489 distribuídos    
• Primeira Câmara Criminal / 2a Turma 2.456 distribuídos    
• Primeira Câmara Cível   6.228 distribuídos    
• Quarta Câmara Cível   6.849 distribuídos    
• Quinta Câmara Cível   5.865 distribuídos    
• Segunda Câmara Criminal / 1a Turma 2.451 distribuídos    
• Segunda Câmara Criminal / 2a Turma 2.440 distribuídos    
• Segunda Câmara Criminal       92 distribuídos    
• Segunda Câmara Cível   6.263 distribuídos    
• Seção Criminal       177 distribuídos    
• Seção Cível de Direito Privado     117 distribuídos    
• Seção Cível de Direito Público  1.102 distribuídos    
• Terceira Câmara Cível   6.107 distribuídos    
• Tribunal Pleno    1.098 distribuídos    

        Total             45.571 distribuídos  

Processos distribuídos no SECOMGE em 2013, por Classe
  

• Agravo de Execução Penal       31 distribuídos    
• Agravo de Instrumento           11.449 distribuídos    
• Agravo em Recurso Extraordinário        2 distribuídos    
• Apelação             21.670 distribuídos    
• Apelação / Reexame Necessário      17 distribuídos   
• Argüição de Inconstitucionalidade      30 distribuídos    
• Atentado            1 distribuído    
• Ação Penal – Procedimento Ordinário      90 distribuídos   
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• Ação Popular                     1 distribuído    
• Carta de Ordem Criminal         1 distribuído    
• Carta de Ordem Cível        12 distribuídos    
• Carta Precatória Criminal        10 distribuídos    
• Carta Precatória Cível        14 distribuídos    
• Carta Testemunhável          2 distribuídos    
• Cautelar Inominada        58 distribuídos    
• Conflito de competência      106 distribuídos    
• Conflito de Jurisdição        56 distribuídos    
• Correição Parcial         26 distribuídos    
• Correição Parcial ou 
      Reclamação Correicional                 25 distribuídos    
• Desaforamento de Julgamento       12 distribuídos    
• Direta de Inconstitucionalidade       35 distribuídos    
• Embargos de Terceiro          1 distribuído    
• Embargos Infringentes         28 distribuídos    
• Embargos Infringentes e de Nulidade         8 distribuídos    
• Embargos à Execução         34 distribuídos    
• Exceção de Impedimento          7 distribuídos    
• Exceção de Suspeição         62 distribuídos    
• Execução Contra a Fazenda Pública       35 distribuídos    
• Habeas Corpus     6.462 distribuídos    
• Habeas Data            1 distribuído    
• Impugnação ao Pedido de 
      Assistência Litisconsorcial ou Simples         3 distribuídos    
• Impugnação ao Valor da Causa                  17 distribuídos    
• Impugnação de Assistência Judiciária         7 distribuídos    
• Incidente de Uniformização 
      de Jurisprudência           2 distribuídos    
• Inquérito Policial            7 distribuídos    
• Intervenção em Município          1 distribuído    
• Investigação contra magistrado        31 distribuídos    
• Mandado de Injunção           2 distribuídos    
• Mandado de Segurança   1.601 distribuídos    
• Mandado de Segurança Coletivo         1 distribuído    
• Medidas Protetivas de Urgência 
      (Lei Maria da Penha)           1 distribuído   
• Notificação para Explicações          1 distribuído    
• Pedido de Busca e Apreensão Criminal         2 distribuídos    
• Pedido de Quebra de Sigilo 
      de Dados e/ou Telefônico                    3 distribuídos    
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• Petição           44 distribuídos    
• Precatório     1.332 distribuídos    
• Procedimento Ordinário         44 distribuídos    
• Processo Administrativo Disciplinar 
      em face de Magistrado         22 distribuídos    
• Reclamação          23 distribuídos    
• Recurso Administrativo         43 distribuídos    
• Recurso em Sentido Estrito               474 distribuídos    
• Reexame Necessário      866 distribuídos    
• Representação Criminal/Notícia de Crime   22 distribuídos    
• Representação por Excesso de Prazo      19 distribuídos    
• Requisição de Pequeno Valor               318 distribuídos    
• Restauração de Autos                            21 distribuídos    
• Revisão Criminal       125 distribuídos    
• Sindicância         37 distribuídos    
• Suspensão de Execução de Sentença      24 distribuídos    
• Suspensão de Liminar ou 
      Antecipação de Tutela      189 distribuídos    
• Termo Circunstanciado          3 distribuídos    

        Total             45.571 distribuídos  

As tabelas quantitativas de distribuição de feitos no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 
ao longo dos anos de 2008 a 2013, indicam constante crescimento numérico de recursos 
e ações originárias. Os dados referentes ao ano de 2010, excepcionalmente, alcançaram 
somatório superior aos de 2011 em razão da inclusão da distribuição dos agravos regi-
mentais e agravos em recurso especial e extraordinário nas rotinas do SECOMGE, fato 
ocorrido apenas naquele período. Em 2011, os mencionados agravos voltaram a ser distri-
buídos nas Secretarias das Câmaras e Secretaria Especial de Recursos, respectivamente.

A partir do primeiro semestre de 2012, os embargos de declaração, agravos regimentais 
e agravos do artigo 577, § 1º, do CPC, passaram a ser protocolizados nas Secretarias 
do Pleno, Seções, Câmaras e Turmas. Daí a diminuição da distribuição dos processos no 
SECOMGE, no ano de 2013. Ainda assim, continuou constante o crescimento anual de 
recursos e ações originárias no TJBA. 

PLANTÃO JUDICIÁRIO DE SEGUNDO GRAU

A administração do Plantão Judiciário de Segundo Grau é exercida pelo 1º Vice-Presiden-
te, por expressa disposição regimental. A atividade é disciplinada pelas Resoluções nºs 
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18/2009 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e 71/2009 do Conselho Nacional de 
Justiça, e destina-se à tutela jurisdicional de urgência, fora do expediente forense. A escala 
dos Desembargadores plantonistas e Juízes Convocados é regularmente publicada no DJE, 
com a antecedência de cinco dias (art. 2º, parágrafo único, da Resolução nº 71/2009 CNJ).   

O Serviço é prestado no prédio principal do Tribunal de Justiça e conta com o Chefe do 
Setor, 3 (três) Secretárias, 5 (cinco) Oficiais de Justiça, 3 (três) Motoristas e 6 (seis) Técni-
cos de nível médio, para recepção das petições, que são submetidas aos Desembargado-
res Plantonistas (um da área cível e outro da criminal). Compete aos plantonistas a análise 
das matérias elencadas pelo artigo 1º da mencionada Resolução nº 71/2009 CNJ.  

Segue abaixo o quantitativo de petições ajuizadas no Plantão de Segundo Grau, de fe-
vereiro/2012 a dezembro/2012 e durante o ano de 2013. A apresentação dos dados é 
semanal, período em que há mudança sucessiva dos Plantonistas:

Fevereiro de 2012

• 1a Semana (4 a 10) 30
• 2a Semana (11 a 17) 29
• 3a Semana (18 a 24) 35
• 4a Semana (25 a 2/3)   9

        Total            103

Março de 2012

• 1a Semana (3 a 9) 17
• 2a Semana (10 a 16) 12
• 3a Semana (17 a 23)   7
• 4a Semana (24 a 30) 13

        Total              49
      

Abril de 2012

• 1a Semana (31/3 a 6) 19
• 2a Semana (7 a 13)   8
• 3a Semana (14 a 20) 10
• 4a Semana (21 a 27)   6
• 5a Semana (25 a 4/5) 15

        Total              58
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Maio de 2012

• 1a Semana (5 a 11) 12
• 2a Semana (12 a 18) 21
• 3a Semana (19 a 25) 13
• 4a Semana (26 a 1/6) 10

        Total              56

Junho de 2012

• 1a Semana (2 a 8) 10
• 2a Semana (9 a 15) 11
• 3a Semana (16 a 22) 15
• 4a Semana (23 a 29)   9

        Total              45

Julho de 2012

• 1a Semana (30/6 a 6) 25
• 2a Semana (7 a 13) 14
• 3a Semana (14 a 20)   5
• 4a Semana (21 a 27) 12
• 5a Semana (28 a 3/8)   9

        Total              65

Agosto de 2012

• 1a Semana (4 a 10)   5
• 2a Semana (11 a 17)   4
• 3a Semana (18 a 24) 13
• 4a Semana (25 a 31) 10

        Total              32

Setembro de 2012

• 1a Semana (1 a 7)   4
• 2a Semana (8 a 14) 10
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• 3a Semana (15 a 21)   5
• 4a Semana (22 a 28)   7
• 5a Semana (29 a 5/10)   9

        Total              35

Outubro de 2012

• 1a Semana (6 a 12) 10
• 2a Semana (13 a 19)   8
• 3a Semana (20 a 26)   9
• 4a Semana (27 a 2/11)   6

        Total              33

Novembro de 2012

• 1a Semana (3 a 9) 11
• 2a Semana (10 a 16) 12
• 3a Semana (17 a 23) 12
• 4a Semana (24 a 30) 10

        Total              45

Dezembro de 2012

• 1a Semana (30/11 a 7)   9
• 2a Semana (7 a 14) 17
• 3a Semana (14 a 21) 62
• 4a Semana (21 a 28) 97
• 5a Semana (28 a 4/1) 48

        Total            233
        Total em 2012          754         
        

No ano de 2013 foram recepcionadas 693 petições no Plantão Judiciário de Segundo 
Grau, conforme tabelas abaixo:

Janeiro de 2013

• 1a Semana (4 a 11) 14
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• 2a Semana (11 a 18) 10
• 3a Semana (18 a 25) 12
• 4a Semana (25 a 1/2) 13

        Total              49

Fevereiro de 2013

• 1a Semana (1 a 8) 28
• 2a Semana (8 a 15) 61
• 3a Semana (15 a 22)   4
• 4a Semana (22 a 1/3)   6

        Total              99

Março de 2013

• 1a Semana (1 a 8) 11
• 2a Semana (8 a 15)   9
• 3a Semana (15 a 22)   9
• 4a Semana (22 a 29) 16
• 5a Semana (29 a 5/4) 12

        Total              57

Abril de 2013

• 1a Semana (5 a 12)   9
• 2a Semana (12 a 19)   7
• 3a Semana (19 a 26) 20
• 4a Semana (26 a 3/5)   9

        Total              45

Maio de 2013

• 1a Semana (3 a 10) 11
• 2a Semana (10 a 17) 16
• 3a Semana (17 a 24)   8
• 4a Semana (24 a 31) 10

        Total              45
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Junho de 2013

• 1a Semana (31/5 a 7) 18
• 2a Semana (7 a 14)   5
• 3a Semana (14 a 21) 24
• 4a Semana (21 a 28) 16
• 5a Semana (28 a 5/7) 19

        Total              82

Julho de 2013

• 1a Semana (5 a 12) 14
• 2a Semana (12 a 19) 15
• 3a Semana (19 a 26) 11
• 4a Semana (26 a 2/8)   9

        Total              49

Agosto de 2013

• 1a Semana (2 a 9) 19
• 2a Semana (9 a 16)   6
• 3a Semana (16 a 23) 16
• 4a Semana (23 a 30) 18

        Total              59

Setembro de 2013

• 1a Semana (31/8 a 6)   5
• 2a Semana (6 a 13)   5
• 3a Semana (13 a 20) 10
• 4a Semana (20 a 27) 11
• 5a Semana (27 a 4/10)   5

        Total              36

Outubro de 2013

• 1a Semana (4 a 11) 11
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• 2a Semana (11 a 18)   8
• 3a Semana (18 a 25)   9
• 4a Semana (25 a 2/11)   5

        Total              33

Novembro de 2013

• 1a Semana (1 a 8)   9
• 2a Semana (8 a 15)   7
• 3a Semana (15 a 22) 10
• 4a Semana (22 a 29) 13

        Total              39

Dezembro de 2013

• 1a Semana (29/11 a 6) 11
• 2a Semana (6 a 13)   6
• 3a Semana (13 a 20) 41
• 4a Semana (20 a 27)    102
• 5a Semana (27 a 3/1) 58

        Total            218
        Total em 2012          693

GABINETE DA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA

Além do Desembargador 1º Vice-Presidente, o Gabinete é composto por dois Juízes Auxi-
liares, uma Chefe de Gabinete (Janaína Barreto de Castro) e uma Assistente Administrativa 
(Dra. Viviane Lima Jorge Dias). No período de 2 de fevereiro de 2012 a 31 de dezembro de 
2013 foram recepcionados pelo Órgão 5.709 (cinco mil setecentos e nove) feitos, todos 
decididos de forma célere.

Os diversos processos envolveram pedidos de assistência judiciária e desistência, em 
feitos ainda não distribuídos; conflitos de competência entre Órgãos do Tribunal de Justi-
ça; dúvidas manifestadas pelos Desembargadores, em matéria de prevenção e distribui-
ção; pedidos de redistribuição; reclamações contra a distribuição, formulado pelas partes; 
embargos de declaração e agravos regimentais das decisões administrativas; processos 
administrativos em tramitação no Conselho da Magistratura, entre outras matérias adminis-
trativas conferidas ao 1º Vice-Presidente.  
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A 2ª Vice-Presidência durante o biênio 2012/2014 realizou inúmeros trabalhos e ati-
vidades, nas áreas de sua competência e com referência aos seguintes órgãos a 
ela vinculados, quais sejam: Seção de Magistrados (SEMAG), Ouvidoria Judicial 

e Serviço de Informações ao Cidadão (SIC). As atividades foram durante o período coor-
denadas pela Juíza Assessora Dra.Mariana Teixeira Lopes, com o indispensável apoio de 
toda a  equipe de servidores dos mencionados órgãos. 

SEÇÃO DE MAGISTRADOS – SEMAG

A Seção de Magistrados, no exercício de sua competência no que se refere a análise das 
matérias administrativas relacionadas aos juízes de primeiro grau processou toda a diver-
sidade de demandas referentes aos magistrados da capital e do interior, tendo tramitado 
pelo setor, durante o biênio 2012/2014, o total de 8.293 processos.

À 2ª Vice-Presidência, através da Seção de Magistrados, coube a elaboração do Plantão 
de Recesso 2013/2014, na forma da Resolução nº50, de 27 de março de 2013, que 
aprovou o Regimento dos Órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico Administrativo da Justiça.

No exercício de suas atribuições coube igualmente à 2ª Vice-Presidência, em conformida-
de com o disposto no art. 86, inc. VII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça coube a 
elaboração da Lista Anual de Substituições, sendo importante salientar que a partir dessa 
gestão, ainda no início do biênio, a Lista Anual de Substituições passou a ser organizada 
em conformidade com da Resolução nº10, de 21 de setembro de 2011 que definiu a divi-
são Judiciária do Estado da Bahia para efeitos da administração da justiça, nos termos do 
art.15 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. 

OUVIDORIA JUDICIAL

Durante a gestão a Ouvidoria atuou efetivamente no sentido de promover o diálogo entre 
os cidadãos e o Poder Judiciário, com o objetivo de aferir o grau de satisfação dos usu-
ários, bem como promover a melhoria dos serviços prestados, sendo importante frisar 
que entre as funções da entre elas estão a competência para receber denúncias e recla-
mações e prestar informações à sociedade. Realizou também outras tarefas, atividades e 
eventos destinados ao esclarecimento de direitos e deveres do cidadão, estimulando a 
participação popular e sugerir a melhoria dos serviços prestados, sendo mister destacar a 
atuação sempre proativa do Ouvidor Adjunto, Dr. Nerivaldo Almeida.

No que concerne aos dados estatísticos, impende registrar que no Biênio 2012/1014 a 
Ouvidoria, por seus múltiplos canais de acesso, recebeu o total de 14.251 reclamações 
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de diversas espécies, das quais 11.480 foram devidamente encaminhadas, resolvidas e 
arquivadas, remanescendo ativas 2.771.

Necessário registrar que as informações analisadas revelam que mesmo com o incremen-
to de aproximadamente 11% no número de reclamações e solicitações  em relação ao 
biênio anterior, não houve qualquer sem comprometimento da eficiência dos trabalhos da 
Ouvidora que, acompanhando o aumento de demandas, apresentou resultado positivo 
também ascendente quanto ao atendimento das solicitações.

Solicitações recebidas pela Ouvidoria do TJBA – Biênio 2012/2013

SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Merece especial destaque durante o biênio 2012/2014 a implementação da Lei de Acesso 
à Informação pelo o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que editou o Decreto Judiciário 
nº 557, de 04 de junho de 2012, instituindo, no âmbito do Tribunal de Justiça, o Serviço 
de Informação ao Cidadão, de que trata o inciso I, do art. 9º da Lei Federal nº 12.527, de 
18 de novembro de 2011, vinculando-o à Ouvidoria Geral.

Desse modo, estando a Ouvidoria Judicial, nos termos do art. 86, inciso I, alínea “b”, do 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, diretamente vinculada ao 
2° Vice-Presidente, assumiu a 2ª Vice-Presidência as atribuições para implementação e 
acompanhamento do Sistema de Informação ao Cidadão.

Apesar de, mesmo antes do advento da Lei de Acesso à Informação, o TJBA já disponi-
bilizar permanentemente, em sua página principal na internet, informações relacionadas 
às suas ações administrativas, orçamentárias e fiscais (menu – Transparência), com a 
instituição do Sistema de Informação ao Cidadão, foram adotadas inúmeras ações para a 
implementação da Lei, buscando fomentar a cultura da transparência e garantir o direito de 
acesso à informação de forma clara, eficiente, e efetiva, a saber:

• a) Disponibilização, em caráter permanente, na página inicial do sítio oficial do Tribu-
nal de Justiça do Estado da Bahia de banner permitindo acesso à seção específica 
do Sistema de Informações ao Cidadão, na forma do art. 8° da Lei n° 12.527/2011 
e art. 7°, § 2°, inciso I, do Decreto n° 7.724/2012;

Resolvidas Ativas

14.251
solicitações 
atendidas

=11.480 2.771





SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO: 
transparência sobre as ações administrativas, 

orçamentárias e fiscais do Judiciário baiano
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• b) Disponibilização, no sítio do SIC-TJBA, de formulário eletrônico para pedido de 
acesso à informação, tendo sido desenvolvido sistema informatizado específico, se-
melhante ao sistema utilizado pela Ouvidoria Judicial, para registro dos pedidos, com 
geração e entrega de número de protocolo que possibilita a consulta e acompanha-
mento da solicitação por parte do interessado e,

• c) Criação de ambiente específico do Sistema de Informações ao Cidadão com o 
conteúdo referente à Transparência Ativa previsto art. 8°, da Lei n° 12.527/2011 e 
art. 7°, § 2°, inciso I, do Decreto n° 7.724/2012.

Nesse espaço virtual as informações de interesse coletivo no âmbito do Poder Judiciário 
do Estado da Bahia estão concentradas, organizadas e divulgadas proativamente, com 
clareza e objetividade, buscando, assim, facilitar para o cidadão o acesso, a localização e 
obtenção das mencionadas informações, independentemente de solicitação.

No ambiente do Sistema de Informações ao Cidadão, além da legislação, estão expos-
tas informações Institucionais, com divulgação de informações sobre a composição atual 
do TJBA, com sua estrutura organizacional, principais cargos, os diversos setores, seus 
ocupantes e telefones de todos setores e  unidades do Poder Judiciário do Estado, além 
dos relatórios de produtividade de Desembargadores e Juízes, Lista de Antiguidade e Lista 
Anual de Substituição, entre outras informações. 

Informações sobre os Programas e Projetos estão divulgadas e descritas possibilitando o 
acompanhamento das diversas ações e iniciativas do Tribunal de Justiça, sendo possível, 
também, acompanhar as Licitações e Contratos nas diversas fases do procedimento.

No mesmo ambiente são divulgados detalhadamente os dados referentes à gestão orça-
mentária e sua execução, gestão fiscal, custos, despesas, reunindo informações sobre 
o planejamento e a implementação de ações administrativas, convênios existentes, bem 
como a aplicação dos recursos públicos no âmbito do Judiciário.

O Interessado pode, nesse ambiente virtual, consultar informações concernentes a re-
cursos humanos, inclusive aos vencimentos do Poder Judiciário. Também, estão dispo-
nibilizados os dados relativos à estrutura remuneratória e os quantitativos dos quadros de 
pessoal efetivo, dos cargos e funções comissionados e os subsídios dos membros do 
Poder Judiciário. 

Ainda no aspecto concernente à Gestão de Pessoas, podem ser acessadas as relações 
completas de membros da magistratura e demais agentes públicos, inclusive aqueles 
que não integram o quadro próprio do Poder Judiciário, dos empregados de empresas 
contratadas em exercício nos diversas unidades judiciárias, bem como as remunerações e 
diárias pagas individualmente a membros da magistratura, servidores, colaboradores, efe-
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tivos ou eventuais, tudo em conformidade com a Resolução nº 102, de 15 de dezembro 
de 2009, do CNJ, que dispõe sobre a regulamentação da publicação de informações alu-
sivas à gestão orçamentária e financeira, aos quadros de pessoal e respectivas estruturas 
remuneratórias dos tribunais e conselhos.

Esclarecimentos e respostas às indagações reiteradas e usuais dos cidadãos são apre-
sentados no link “Perguntas Frequentes” e, finalmente, no link “Serviço de Informações ao 
Cidadão” são apresentadas explicações sobre o funcionamento do serviço de acesso à in-
formações, endereço, telefones e horário de atendimento, indicando também instruções e 
canais de acesso ao SIC para obtenção de informações, em hipótese de não localização.
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