
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
 
 
 
 

Unidade Jurisdicionada: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Natureza jurídica: Administração Direta 

 
 

 

Exercício de 2020 



 

 

2 
 

SUMÁRIO 
 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ...................................................................... 3 

LISTA DE TABELAS ................................................................................................... 5 

LISTA DE QUADROS ................................................................................................. 6 

1. IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES DA UNIDADE JURISDICIONADA (UJ) .. 7 

1.1 Identificação ........................................................................................................ 7 

1.2 Informações do(s) dirigente(s) máximo(s) .......................................................... 7 

1.3 Informações gerais ............................................................................................. 7 

2. ÁREA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ....................................................... 18 

2.1. Análise da execução orçamentária e financeira................................................ 18 

3. ÁREA OPERACIONAL .................................................................................... 43 

3.1 Avaliação dos resultados da execução das ações 
orçamentárias/compromisso(s)/programa(s) .................................................... 43 

4. ÁREA ADMINISTRATIVA ................................................................................. 67 

4.1 Procedimentos formais da UJ ........................................................................... 67 

4.2 Análise da situação patrimonial ........................................................................ 72 

5. ÁREA DE PESSOAL ........................................................................................ 75 

5.1 Análise da gestão de pessoal ........................................................................... 75 

6. CONTROLE INTERNO ..................................................................................... 77 

7. CONTROLE EXTERNO ................................................................................... 83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
 
 

TCE/BA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 

TJBA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

AEP I ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA I 

AEP II ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA II 

ASCOM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

CGJ CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 

CCI CORREGEDORIA DAS COMARCAS DO INTERIOR 

CNJ CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

CODIS COORDENAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO 

COPAT COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO 

COORC COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO 

COPAC COORDENAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

CTJUD CONTROLADORIA DO JUDICIÁRIO 

DAS DIRETORIA DE ASSITÊNCIA À SAÚDE 

DEA DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

DFA DIRETORIA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO 

DG DIRETORIA GERAL 

DIN DIRETORIA DE INFORMÁTICA 

DMO DIRETORIA DE MODERNIZAÇÃO 

DPG DIRETORIA DE PRIMEIRO GRAU 

DPO DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

DRH DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DRH DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DSG DIRETORIA DE SERVIÇOS GERAIS 

DSP DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO 

FAJ FUNDO DE APARELHAMENTO JUDICIÁRIO 

FECOM FUNDO ESTADUAL DE COMPENSAÇÃO 

FIPLAN SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO 
ESTADO DA BAHIA 

FUNSEG FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS 

NACP NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO E PRECATÓRIOS 

NAF NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

NCL NÚCLEO DE LICITAÇÕES 

SEAD SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

SEGESP SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

SEJUD SECRETARIA JUDICIÁRIA 



 

 

4 
 

SEPLAN SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

SETIM SECRTETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 

SGP SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA 

SISPAT SISTEMA PATRIMONIAL 

STJ SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

UG UNIDADE GESTORA 

UJ UNIDADE JURISDICIONADA 

UNICORP UNIVERSIDADE CORPORATIVA  

UO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 
 

LISTA DE TABELAS 
 
 

 

TABELA 1 – Execução da receita .............................................................................. 20 

TABELA 2 - Execução da despesa por Unidade Orçamentária (UO) ........................ 21 

TABELA 3 - Execução da despesa por função .......................................................... 23 

TABELA 4 - Execução da despesa por programa ..................................................... 23 

TABELA 5 – Execução da despesa por categoria economica e grupo de natureza da 
despesa ..................................................................................................................... 25 

TABELA 6 - Execução da despesa por elemento de despesa .................................. 27 

TABELA 7 – Execução da despesa por Unidade Gestora (UG) ................................ 30 

TABELA 8 – Despesas pagas de exercícios anteriores por categoria ....................... 41 

TABELA 9 – Licitações, dispensas e inexigibilidades ................................................ 67 

TABELA 10 – Contratos firmados no exercício .......................................................... 68 

TABELA 11 – Contratos de gestão firmados no exercício ......................................... 68 

TABELA 12 – Contratos vigentes firmados em exercícios anteriores ........................ 68 

TABELA 13 – Contratos de gestão vigentes firmados em exercícios anteriores ....... 68 

TABELA 14 – Convênios de captação ....................................................................... 69 

TABELA 15 – Convênios de repasse ........................................................................ 69 

TABELA 16 – Acordos de cooperação, termos de fomento e termos de colaboração
 .................................................................................................................................. 70 

TABELA 17 –  Movimentação dos bens de consumo e permanentes ....................... 73 

TABELA 18 –  Movimentação quantitativa do patrimônio imobiliário ......................... 73 

TABELA 19 – Pessoal por natureza da vinculação ................................................... 75 

TABELA 20 – Cargos comissionados ........................................................................ 76 

TABELA 21 – Evolução da despesa de pessoal sem encargos sociais .................... 76 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6 
 

LISTA DE QUADROS 
 
 

 

QUADRO 1 – Legislação relacionada à UJ ................................................................. 7 

QUADRO 2 – Principais finalidades e competências das áreas estratégicas da UJ ... 9 

QUADRO 3 – Evolução anual dos indicadores do(s) programa(s) ............................ 43 

QUADRO 4 – Outros indicadores de desempenho utilizados pela UJ ...................... 45 

QUADRO 5 – Evolução das metas dos compromissos/programa sob a 
responsabilidade direta da UJ ................................................................................... 46 

QUADRO 6 – Evolução das metas dos compromissos/programa sob a 
responsabilidade da UJ, a cargo da(s) unidade(s) da administração indireta 
vinculada(s) à UJ, conforme Relatório M&A 100/Fiplan ............................................ 49 

QUADRO 7 – Ações orçamentárias prioritárias por compromisso/programa sob a 
responsabilidade da UJ ............................................................................................. 50 

QUADRO 8 – Ações orçamentárias não prioritárias por compromisso/programa, 
consideradas relevantes pela UJ .............................................................................. 53 

QUADRO 9 – Demonstrativo da execução orçamentária, financeira e física das 
ações orçamentárias/compromisso/programa ........................................................... 56 

QUADRO 10 – Tomadas de contas de contratos de gestão ..................................... 69 

QUADRO 11 – Tomadas de contas de convênios de repasse .................................. 70 

QUADRO 12 – Tomadas de contas de acordos de cooperação, termos de fomento e 
termos de colaboração .............................................................................................. 71 

QUADRO 13 – Sindicâncias e processos administrativos disciplinares .................... 71 

QUADRO 14 – Resumo do Relatório da Comissão de Inventário de bens de 
consumo .................................................................................................................... 73 

QUADRO 15 – Resumo do Relatório da Comissão de Inventário de bens 
permanentes ............................................................................................................. 74 

QUADRO 16 – Movimentação de pessoal no exercício ............................................ 76 

QUADRO 17 – Trabalhos de auditoria realizados no exercício pelo controle interno 
da UJ ......................................................................................................................... 82 

QUADRO 18 – Determinações/recomendações do TCE/BA .................................... 83 

QUADRO 19 – Recomendações dos demais órgãos de controle ............................. 93 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 
 

1. IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES DA UNIDADE JURISDICIONADA (UJ) 
 
 

1.1 Identificação 
 
 

Nome/Sigla: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 

Poder: Judiciário 

CNPJ: 13.100.722/0001-60 

Vinculação: Poder Judiciário 

 

 

1.2 Informações do(s) dirigente(s) máximo(s) 
 
 

Nome: Augusto de Lima Bispo 

Período de gestão: 01/01/2020 a 02/02/2020 

 

Nome: Lourival Almeida Trindade 

Período de gestão: 03/02/2020 a 31/12/2020 

 
 

1.3 Informações gerais 

 
 

1.3.1 Objetivo e legislação 

 
 
Assegurar acesso à Justiça aos cidadãos, garantindo, por meio da efetiva prestação 
jurisdicional, o Estado Democrático de Direito, colaborando na construção de uma 
sociedade livre, justa e solidária. 
 
 

QUADRO 1 – Legislação relacionada à UJ 

 

Número Descrição 

Lei nº 
10.845/07 

Dispõe sobre a Organização e Divisão Judiciária do Estado da Bahia, 
a administração e o funcionamento da Justiça e seus serviços 
auxiliares. 

Resolução nº 
05/13 

Aprova o Regimento dos Órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico 
Administrativo da Justiça. 
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1.3.2 Organograma 
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1.3.3 Finalidade e competências institucionais 

 
  
 

QUADRO 2 – Principais finalidades e competências das áreas estratégicas da UJ 

 

Nome da 
unidade  

Finalidades Principais competências 

Gabinete da 
Presidência 

Assistência e 
assessoramento direto ao 
Presidente do Tribunal de 

Justiça. 

Coordenar, supervisionar e preparar o expediente 
administrativo da Presidência; Examinar processos e 
expedientes submetidos à consideração superior; 
Acompanhar a execução de decisões administrativas 
emanadas da Presidência; Preparar os atos de 
competência exclusiva da Presidência; Elaborar, por 
determinação superior, ordens de serviço, informações 
e outros atos para decisões na órbita administrativa; 
Encaminhar à Controladoria do Judiciário as 
notificações oriundas do Tribunal de Contas do Estado; 
Responder às notificações do Tribunal de Contas do 
Estado de acordo com as informações prestadas pela 
Controladoria do Judiciário. 

Assessoria 
Especial da 

Presidência I 

Assessoramento direto à 
Presidência do Tribunal 
de Justiça nas matérias 

administrativas referentes 
aos magistrados de 1º e 
2º Graus de jurisdição. 

Recepcionar as comunicações de posse e assunção; 
Processar as habilitações de acesso, promoção, 
remoção, permuta e indicações para o Tribunal 
Regional Eleitoral, aposentadorias, averbações de 
tempo de serviço, isenções previdenciárias e revisões 
de proventos; Elaborar e publicar lista anual de 
antiguidade. 

Assessoria 
Especial da 

Presidência II 

Órgão ligado diretamente 
à Presidência do Tribunal 

de Justiça responsável 
pelos assuntos 

institucionais e projetos 
especiais. 

Assessorar diretamente o Presidente nas questões 
institucionais e outras que a este pareçam pertinentes; 
Prover o Presidente com informações de suporte ao 
seu posicionamento como Chefe de Poder e apoiá-lo 
em eventos oficiais; Encaminhar informações oriundas 
da Presidência ao Conselho Nacional de Justiça; 
Cadastrar o usuário para acesso ao sistema de 
peticionamento eletrônico do Conselho Nacional de 
Justiça; Coordenar os Projetos Especiais da 
Presidência; Gerir, no âmbito do Poder Judiciário 
Estadual, os sistemas BACENJUD, INFOSEG, 
INFOJUD E RENAJUD. 

Consultoria 
Jurídica 

Prestar assessoramento 
à Presidência do Tribunal 

de Justiça e demais 
Órgãos, em suas 

atividades jurisdicionais e 
administrativas. 

Assinar os atos ordinatórios da Presidência em 
processos administrativos e judiciários de sua 
competência; Elaborar despachos e decisões 
interlocutórias ou definitivas em processos que lhe 
forem encaminhados; Uniformizar o entendimento 
jurídico em pareceres discrepantes para orientação e 
decisão da Presidência; Examinar e aprovar as 
minutas de editais de licitação, bem como de contratos, 
convênios, portarias, resoluções ou quaisquer peças 
que envolvam matéria jurídica, que lhe forem 
solicitadas; Emitir pareceres, sugerir providências e 
assessorar a administração do Tribunal em todos os 
assuntos de natureza jurídica; Coligir elementos de fato 
e de direito e elaborar, em regime de urgência, as 
informações que devam ser prestadas em mandados 
de segurança, pelo Presidente quando figure como 
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Nome da 
unidade  

Finalidades Principais competências 

autoridade coatora; Opinar nos processos de 
alienação, cessão, concessão, permissão ou 
autorização de uso dos bens imóveis afetados ao 
Tribunal de Justiça, elaborando os respectivos 
instrumentos. 

Controladoria 
do Judiciário 

 

Controle interno do Poder 
Judiciário do Estado da 

Bahia. 

Assessorar a Presidência do Tribunal de Justiça nos 
assuntos relacionados ao controle de gestão 
administrativa, financeira e patrimonial do Poder 
Judiciário; Acompanhar e avaliar o cumprimento das 
metas previstas nas Leis Orçamentárias e no 
Planejamento Estratégico do Poder Judiciário; Avaliar 
a gestão orçamentária, financeira, patrimonial, contábil 
e operacional, quanto à legalidade, economicidade, 
eficiência e eficácia; Fiscalizar a arrecadação e o 
recolhimento das custas, taxas, emolumentos e outras 
receitas pertencentes ao Poder Judiciário, originárias 
dos serviços judiciais, notariais e de registro, 
delegados ou oficializados; Examinar as aplicações de 
recursos públicos alocados a entidades de direito 
privado pelo Poder Judiciário Estadual; Preparar 
resposta às notificações do Tribunal de Contas do 
Estado, a partir da análise das informações prestadas 
pelos Órgãos e Unidades do Tribunal de Justiça; 
Propor a normatização, a sistematização e a 
padronização dos procedimentos de auditoria, 
fiscalização e avaliação de gestão nas Unidades 
Administrativas do Poder Judiciário; Opinar sobre os 
controles internos, a fim de coibir a reincidência de 
desconformidades constatadas, expedindo instruções 
de controle interno, quando couber; Manifestar-se 
sobre os atos de gestão denunciados como irregulares 
ou ilegais praticados por agentes públicos, propondo 
às autoridades competentes as providências cabíveis; 
Analisar previamente procedimentos administrativos 
de realização de despesas quanto a sua regularidade, 
nos termos definidos em ato da Presidência; 
Acompanhar e avaliar as despesas sujeitas ao controle 
estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, para 
a conferência do Relatório de Gestão Fiscal; Elaborar 
e cumprir o Plano Anual de Atividades da Controladoria 
do Judiciário composto por ações de auditoria e 
fiscalização e encaminhá-lo para apreciação da 
Presidência; Elaborar o Relatório Anual de Atividades 
da Controladoria do Judiciário composto por ações de 
auditoria e fiscalização e encaminhá-lo para 
apreciação da Presidência; Apoiar o Tribunal de 
Contas do Estado e o Conselho Nacional de Justiça no 
exercício de suas missões institucionais; e Executar 
outras ações e atividades concernentes à sua natureza 
e determinadas pela Presidência. 

Núcleo Auxiliar 
de Conciliação 
e Precatórios 

Assessoramento e 
execução dos atos da 

Presidência do Tribunal 
de Justiça em matéria de 

precatórios. 

Gerenciar o pagamento de precatórios desenvolvendo, 
dentre outras atividades, o planejamento, a 
organização, a coordenação, a direção, a avaliação, o 
controle e a correção dos atos necessários; Elaborar e 
expedir atos de comunicação em geral pertinentes ao 
Núcleo; Revisar e/ou atualizar valores dos precatórios; 
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Nome da 
unidade  

Finalidades Principais competências 

Apurar o valor das parcelas anuais e mensais devidas 
pelas entidades públicas devedoras de precatórios 
vencidos; Elaborar lista de pagamento, submetendo-a 
a apreciação do Comitê Gestor das Contas Especiais 
e posterior homologação pela Presidência; Identificar 
credores preferenciais; Controlar entradas e saídas de 
valores das contas especiais; Realizar audiências para 
tentativa de conciliação entre credores e devedores; 
Elaborar pareceres relacionados aos assuntos que 
devem ser decididos diretamente pela Presidência; 
Encaminhar parecer à apreciação da Presidência nos 
casos em que houver dúvida acerca da abrangência ou 
não da delegação quanto a determinado assunto. 

Assessoria de 
Comunicação 

Social – 
ASCOM 

Programar, coordenar e 
executar as políticas e 

articulações dos 
processos de 

comunicação, internos e 
externos, de acordo com 

as diretrizes 
estabelecidas pela 

Presidência do Tribunal 
de Justiça. 

Coordenar a política de comunicação institucional do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia; Redigir e 
distribuir noticiário encaminhando-os aos veículos de 
comunicação social para divulgação; Atender a mídia 
sobre assuntos, temas e informações judiciárias; Cobrir 
eventos e atividades relacionadas ao Poder Judiciário; 
Acompanhar os noticiários impressos, radiofônicos, 
televisivos e veiculados na INTERNET, registrando, 
através de recortes e gravações, aqueles de interesse 
deste Poder; Criar campanhas de interesse público que 
promovam o acesso à Justiça; Coordenar, produzir e 
manter o portal do Poder Judiciário da Bahia com 
informações e notícias de interesse público; 
Coordenar, produzir e manter estratégias de 
comunicação de campanhas interna e externa; 
Acompanhar a Presidência em entrevistas individuais 
e coletivas; Organizar entrevistas individuais e 
coletivas entre profissionais dos meios de 
comunicação e Órgãos do Tribunal de Justiça, de 
acordo com planos e programas aprovados pela 
Presidência; Promover a interlocução entre 
organismos sociais, imprensa e Poder Judiciário; 
Estabelecer, manter e divulgar banco de pautas do 
Poder Judiciário; Criar peças de comunicação para 
meios como revista, internet, rádio e TV; Organizar e 
manter acervo documental, fotográfico e eletrônico do 
material distribuído para divulgação; Efetuar a 
divulgação do noticiário jornalístico do Diário do Poder 
Judiciário; Promover exposição de objetos, fotos e 
documentos que marcaram ou contribuíram para a 
formação histórica do Poder Judiciário. 

Junta Médica 
Oficial 

Execução das atividades 
médico-periciais no 

atendimento aos 
magistrados e servidores. 

Proceder à inspeção médica e procedimentos 
assemelhados emitindo laudo pericial circunstanciado 
sobre a aptidão física e/ou mental de magistrados e 
servidores, para fins de: a) Admissão e readaptação; b) 
Concessão de aposentadoria por invalidez 
permanente; c) Concessão de proventos integrais, 
quando a aposentadoria por invalidez permanente 
decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional 
ou doença grave, contagiosa ou incurável; d) 
Concessão de licença por motivo de doença em 
pessoa da família do servidor; e) Concessão de licença 
para tratamento de saúde do servidor, quando a 
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Nome da 
unidade  

Finalidades Principais competências 

duração ultrapassar 15 (quinze) dias consecutivos, por 
exercício; f) Concessão de pensão a beneficiário 
inválido ou portador de deficiência; g) Emissão de 
parecer em processo de benefícios previdenciários; h) 
Alteração do valor de contribuição sobre os proventos 
de aposentadoria e dos valores recebidos a título de 
pensão, quando o beneficiário for portador de doença 
incapacitante; i) Reversão de aposentadoria por 
invalidez; j) Aproveitamento, quando a inobservância 
do prazo legal para o servidor entrar em exercício for 
decorrente de acometimento de doença; k) Remoção a 
pedido, para outra localidade, por motivo de saúde do 
servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que 
viva às suas expensas; e l) Concessão de bolsa de 
estudos para excepcionais; Reavaliar pedidos de 
reconsideração ou recurso fundado em fato novo ou 
em documento não considerado relacionado à doença 
de que está acometido o inspecionado; Homologar ou 
vetar laudos, pareceres e atestados passados por 
médico ou junta médica particular, para efeito de 
enquadramento do magistrado ou servidor na situação 
legal pertinente; Ministrar orientação para o tratamento 
especializado, indicado em cada caso; Opinar sobre a 
procedência ou validade de laudos ou pareceres sobre 
a inspeção médica que lhes sejam submetidos; 
Solicitar todos os documentos, exames subsidiários 
e/ou outras avaliações que entendam necessários, 
para análise de aptidão e estado de saúde físico e/ou 
mental do inspecionado; Elaborar laudos periciais com 
vistas à concessão de adicionais de insalubridade, 
periculosidade e atividades penosas; Notificar e 
comunicar aos Órgãos e autoridades competentes, nos 
casos de doenças transmissíveis e infecto-
contagiosas, objetivando providências de caráter 
preventivo e curativo; Realizar perícias médicas e 
avaliação social, domiciliares e hospitalares em 
comarcas da capital e interior através da Junta Médica 
itinerante; Realizar perícia médica solicitada em 
processos administrativos para constituição de prova. 

Assistência 
Militar 

Prestar assessoramento 
direto à Presidência do 
Tribunal de Justiça nos 
assuntos de segurança, 
de natureza institucional. 

Assessorar a Presidência na formatação da política de 
segurança orgânica de informação, instalações, 
material e pessoal; Prover a segurança de magistrados 
e servidores, sob risco decorrente do exercício de suas 
funções; Gerir o planejamento, organização, direção e 
execução da segurança pessoal do Presidente e de 
seus familiares; Gerir a segurança, custódia, 
organização e controle do armamento encaminhado 
para a Central de Armas do Poder Judiciário; Planejar, 
organizar e coordenar o encaminhamento do material 
bélico remetido pelas Varas e Juizados Criminais para 
a destruição junto ao Exército Brasileiro; Planejar a 
escolta dos bens apreendidos pela Justiça Estadual 
que são encaminhados para incineração; Apoiar o 
Cerimonial da Presidência no planejamento e 
organização de solenidades que requeiram as 
regulares honras e saudações militares; Elaborar, 
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Nome da 
unidade  

Finalidades Principais competências 

conjuntamente com o Cerimonial da Presidência, o 
planejamento das viagens do Presidente, ou do 
Desembargador que o represente; Representar o 
Presidente em atos e solenidades militares, quando 
designado. 

Cerimonial da 
Presidência 

Prestar assessoramento 
à Presidência do Tribunal 

de Justiça acerca dos 
procedimentos 

pertinentes ao cerimonial 
público e ao protocolo. 

Orientar o Presidente, sempre que necessário, sobre 
assuntos relacionados com o cerimonial, etiqueta e 
protocolo; Acompanhar e assessorar o Presidente, ou 
seu representante, em visitas oficiais, 
solenidades/eventos ou outras atividades – internas ou 
externas - adotando as providências que forem 
pertinentes ao setor; Planejar, organizar e executar as 
solenidades e eventos presididos pela Presidência, 
responsabilizando-se por todas as providências 
necessárias; Articular com a Assistência Militar e a 
Assessoria de Comunicação estratégias a serem 
desenvolvidas para garantir a segurança e a 
divulgação das visitas oficiais, viagens, solenidades e 
eventos; Recepcionar autoridades que visitem o 
Tribunal de Justiça e a Presidência em seu gabinete, 
adotando as providências que forem pertinentes ao 
setor; Organizar as viagens oficiais do Presidente, seu 
representante e comitiva, a outros países, estados ou 
comarcas, adotando as providências que forem 
pertinentes ao setor, relacionadas ao receptivo e 
embarque; Recepcionar e embarcar as autoridades 
judiciárias, quando em visita oficial a este Poder, desde 
que autorizado pela Presidência; Receber a solicitação 
e desenvolver todas as providências necessárias à 
aquisição de passagens para Desembargadores, 
Juízes, Assessores e funcionários do Tribunal de 
Justiça; Receber, preparar e expedir a 
correspondência institucional e social da Presidência; 
Informar aos Desembargadores e Assessores diretos 
dos integrantes da Mesa Diretora, quando for o caso, 
acerca do falecimento de magistrados, tomando as 
providências decorrentes, desde que autorizadas pela 
Presidência; Coordenar os serviços da Copa da 
Presidência, Unidade responsável pela prestação dos 
serviços gerais de copeiragem e pelo controle da 
aquisição e consumo dos gêneros usados em seus 
serviços. 
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Nome da 
unidade  

Finalidades Principais competências 

Universidade 
Corporativa – 

UNICORP 

Planejar, consolidar e 
expandir o sistema 

integrado de educação 
corporativa, alinhado às 
diretrizes e aos objetivos 

estratégicos definidos 
pelo Tribunal e ajustado 

às necessidades do 
Judiciário Estadual em 
suas diversas áreas. 

Contribuir para o aprimoramento da qualidade dos 
serviços prestados à sociedade e para o 
desenvolvimento e fortalecimento institucional; 
Promover e implementar ações de educação 
corporativa alinhadas às estratégias institucionais, para 
a formação e o aperfeiçoamento técnico-profissional de 
magistrados e servidores; Promover e implementar 
programas de capacitação com foco no 
desenvolvimento de competências, voltados para a 
formação e o aperfeiçoamento permanente de 
magistrados e servidores; Desenvolver e implementar 
cursos no nível de pós-graduação stricto sensu, lato 
sensu e de extensão, com universidades, centros 
culturais e de pesquisa, públicos ou privados, 
observada a legislação pertinente; Promover ações de 
capacitação, visando à formação inicial e preparação 
dos juízes estaduais substitutos recém-ingressos; 
Promover ações de capacitação, visando à formação 
continuada e o aperfeiçoamento técnico-profissional 
dos magistrados estaduais; Desenvolver ações de 
educação corporativa envolvendo parceiros, 
colaboradores e prestadores de serviços; Incentivar a 
pesquisa básica e aplicada e o conhecimento científico; 
Promover o desenvolvimento de habilidades em novas 
tecnologias; Fomentar iniciativas que contribuam para 
o processo de autodesenvolvimento de magistrados e 
servidores; Promover ações de capacitação que 
contribuam para a conscientização da preservação 
ambiental; Estabelecer acordos de cooperação técnica 
com instituições públicas e privadas, nacionais e 
internacionais sobre matéria de interesse do Judiciário 
Estadual; Definir o planejamento orçamentário que 
garanta a viabilização dos programas e projetos de 
educação corporativa e adotar estratégias que 
assegurem o controle efetivo da sua execução; Adotar 
estratégias que possibilitem avaliar permanentemente 
os resultados das ações desenvolvidas; Sistematizar, 
planejar, supervisionar, orientar e controlar o 
recrutamento e a seleção de pessoal para 
preenchimento de quadros deste Poder. 

Diretoria de 
Primeiro Grau - 

DPG 

Proceder à interlocução 
qualificada entre as 

unidades da primeira 
instância e os demais 

Órgãos de Apoio Técnico-
Administrativo da Justiça, 

bem como a direção e 
coordenação da política 
de atenção prioritária ao 

primeiro grau. 

Apoiar a Corregedoria Geral da Justiça, a 
Coordenação dos Juizados Especiais e a Secretaria de 
Planejamento na coleta, processamento e organização 
de dados e na elaboração de relatórios relativos às 
unidades da 1ª Instância; promover a interface com as 
Secretarias do Tribunal e demais Órgãos de Apoio 
Técnico-Administrativo da Justiça como representante 
das unidades da 1ª Instância, sobretudo no que pertine 
ao desenvolvimento de projetos e soluções conjuntas 
das demandas administrativas formalmente 
apresentadas ou detectadas por meio de 
procedimentos prévios de monitoramento; 
acompanhar, avaliar o desempenho e orientar o 
funcionamento das unidades da 1ª Instância, com base 
nas determinações da Corregedoria Geral da Justiça e 
COJE, bem como das áreas de atendimento ao 
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Nome da 
unidade  

Finalidades Principais competências 

público; identificar, propor, orientar e, se for o caso, 
adotar providências que visem aprimorar o 
funcionamento da 1ª Instância, inclusive do 
atendimento ao público; Identificar, sistematizar e 
propor em conjunto com os demais Órgãos de Apoio 
Técnico-Administrativo, estratégias de racionalização 
do fluxo de demandas a fim de equacionar o 
congestionamento de processos na primeira instância, 
inclusive para fins de promover a equalização das 
forças de trabalho entre instâncias; planejar e executar 
em conjunto com a UNICORP ações de capacitação 
dos servidores da 1ª Instância; examinar e triar as 
demandas administrativas das unidades da 1ª 
Instância para posterior encaminhamento aos demais 
órgãos de apóio técnico administrativo; catalogar, 
coordenar, controlar, planejar, e definir atividades 
relacionadas ao planejamento e normas no âmbito da 
1ª Instância com base nas determinações da 
Corregedoria Geral da Justiça e COJE, bem como 
manter integradas as atividades realizadas pelas 
unidades subordinadas; e promover o 
acompanhamento e execução de medidas tendentes a 
efetivar a institucionalização do cumprimento de metas 
do Conselho Nacional de Justiça em todas as unidades 
da primeira instância. 

Secretaria 
Judiciária - 

SEJUD 

Promover e coordenar as 
ações de apoio técnico 

administrativo aos Órgãos 
colegiados, as atividades 
de gestão documental e 
serviços de estatística. 

Promover a atualização e uniformização de métodos e 
práticas administrativas adotadas pelos Órgãos 
Julgadores do 2º Grau; Manter intercâmbio com os 
desembargadores no encaminhamento de assuntos 
jurídicos de interesse dos respectivos gabinetes; 
Assessorar, em conjunto com a Secretaria do Tribunal 
Pleno, as sessões plenárias e lavrar as respectivas 
atas; Secretariar os atos de posse e assunção de 
magistrados; Dar posse aos servidores nomeados para 
o quadro do Tribunal de Justiça. 

Secretaria de 
Administração - 

SEAD 

Coordenar, executar e 
controlar as atividades de 
apoio administrativo, em 

matéria financeira, 
serviços gerais, 

suprimento e patrimônio, 
engenharia e arquitetura, 

recursos humanos, 
assistência à saúde e 
processos licitatórios. 

Planejar e coordenar a execução das atividades de 
execução orçamentária, financeira, de contabilidade, 
de liquidação das despesas e a administração e 
arrecadação das custas cartorárias dos serviços 
prestados pelos cartórios judiciais e extrajudiciais do 
Estado da Bahia; Controlar a execução de serviços 
pertinentes à zeladoria, portaria, recepção, locação de 
imóvel, transporte, produção gráfica e de impressos, 
gestão das comarcas descentralizadas e outros 
serviços auxiliares necessários aos serviços da 
Justiça; Coordenar as atividades relativas à aquisição 
e administração de suprimento de material, de bens 
móveis, bens imóveis e do controle patrimonial; 
Controlar e executar as atividades de engenharia e 
arquitetura compreendendo a elaboração e 
acompanhamento de projetos, execução e 
acompanhamento de obras e serviços de construção, 
ampliação, reforma, avaliação e manutenção de bens 
móveis e imóveis, no âmbito do Pode Judiciário; 
Planejar, organizar e coordenar as atividades inerentes 
à gestão de pessoas do Tribunal de Justiça e zelar pelo 
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Nome da 
unidade  

Finalidades Principais competências 

cumprimento das diretrizes e programas da política de 
pessoal; Planejar, organizar e promover ações de 
prevenção e atenção à saúde aos magistrados e 
servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia, 
assim como seus dependentes; Coordenar e prover 
meios para a realização dos procedimentos licitatórios 
para a aquisição de bens e contratação de serviços a 
serem utilizados por este Poder. 

Secretaria de 
Planejamento e 

Orçamento - 
SEPLAN 

Formular políticas e 
diretrizes de 

planejamento, orçamento 
e gestão, assim como 

normatizar procedimentos 
administrativos do Poder 

Judiciário. 

Cumprir os dispositivos constitucionais coordenando a 
elaboração dos planos e dos instrumentos legais de 
planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA, 
no âmbito do Poder Judiciário, promovendo a 
compatibilização com o Planejamento Estratégico 
Nacional; Assegurar, na elaboração e atualização dos 
instrumentos de planejamento, a observância dos 
princípios, parâmetros e limites constitucionais legais; 
Articular-se com os Órgãos responsáveis pelos 
Sistemas de Planejamento e de Contabilidade e 
Finanças do Estado, com vistas ao alinhamento 
metodológico das propostas do Poder Judiciário; 
Promover a retroalimentação do processo de 
planejamento, acompanhando e monitorando a 
execução dos programas, projetos e metas do Poder 
Judiciário;  Promover a modernização dos processos e 
dos procedimentos administrativos de trabalho das 
Unidades deste Poder; Promover a divulgação de 
ações relativas ao acompanhamento das ações 
orçamentárias e aos resultados referentes à gestão da 
qualidade e dos processos de trabalho. 

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 

Modernização – 
SETIM 

Formular, promover, 
coordenar e executar as 

políticas, diretrizes e 
atividades na área da 

tecnologia da informação 
e modernização do Poder 
Judiciário do Estado da 

Bahia. 

Pesquisar, desenvolver e aplicar novas tecnologias de 
informação; Orientar sobre investimentos em bens que 
integrarão o parque de equipamentos de informática do 
Poder Judiciário Estadual; Prestar assistência nos 
assuntos relativos à sua área de atuação, coligindo 
informes técnicos necessários ao exame e 
apresentação de sugestões sobre a matéria e 
encaminhar à apreciação superior; Controlar, 
acompanhar e elaborar relatórios periódicos acerca da 
distribuição dos equipamentos de informática, 
destinados às Unidades Administrativas, Judiciais e 
Extrajudiciais; Controlar as atividades de emissão dos 
certificados digitais; Atender e acompanhar as 
demandas dos magistrados e servidores referentes à 
Tecnologia da Informação e Comunicação –TIC. 
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Nome da 
unidade  

Finalidades Principais competências 

Secretaria de 
Gestão de 
Pessoas - 
SEGESP 

Formular políticas e 
diretrizes de 

planejamento, 
organização, avaliação, 

alocação pessoal, 
remuneração e 
meritocracia, 

desenvolvimento e 
promoção de saúde dos 
magistrados e servidores 
ativos e inativos do Poder 

Judiciário. 

Planejar, coordenar, executar e controlar as políticas, 
diretrizes e ações de recursos humanos, gerindo a 
estrutura funcional do Poder Judiciário, desde o 
recrutamento e seleção de pessoal até o controle de 
lotação e movimentação de servidores, promovendo 
políticas de capacitação permanente e planejamento 
funcional, assim como desenvolvendo ações 
relacionadas à saúde e bem-estar dos servidores em 
geral. 

Secretaria 
Geral da 

Presidência - 
SGP 

Atuar em parceria com as 
demais unidades e 
secretarias deste 

Tribunal, visando sua 
interação com os 

cidadãos e com os 
demais Órgãos do Estado 

e da sociedade de 
maneira mais eficiente, 

observando as diretrizes 
estabelecidas pela 

Gestão. 

Coordenar a interlocução entre a Presidência e as 
Secretarias no que se refere à execução das ações 
estratégicas e técnico administrativas; elaborar a 
programação orçamentária e executar o orçamento 
anual da Secretaria; acompanhar e fiscalizar a 
execução dos contratos pertinentes à sua área de 
atuação; 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. 

Núcleo de 
Arrecadação e 
Fiscalização - 

NAF 

Fomentar projetos que 
permitam uma maior 

efetividade na 
arrecadação, com vistas 

a melhorar o 
aparelhamento e a 
modernização das 

unidades e serviços que 
integram o Poder 

Judiciário do Estado da 
Bahia. 

Planejar e coordenar a execução das atividades de 
administração da arrecadação das taxas cartorárias 
dos serviços prestados pelos cartórios judiciais e 
extrajudiciais do Estado da Bahia; orientar e fiscalizar 
a arrecadação e o recolhimento das custas, taxas, 
emolumentos e outras receitas pertencentes ao Poder 
Judiciário, originárias dos serviços judiciais, notariais e 
de registro; e promover ações estratégicas e conjuntas 
entre as áreas de Arrecadação e Fiscalização. 

Fonte: Regimento dos Órgãos  Auxiliares e de Apoio Técnico Administrativo do TJBA  
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2. ÁREA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
 

2.1. Análise da execução orçamentária e financeira 

 
A execução orçamentária e financeira teve a sua origem com a publicação da Lei nº 
14.184 de 10 de janeiro de 2020, que estimou a receita e fixou a despesa do Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia, para o exercício financeiro de 2020, em 
R$2.647.821.000 (dois bilhões, seiscentos e quarenta e sete mil milhões e oitocentos 
e vinte e um mil reais). Destes, R$2.087.191.000 (dois bilhões, oitenta e sete milhões 
e cento e noventa e um mil reais) referem-se a recursos ordinários não vinculados do 
tesouro que são repassados do Poder Executivo para o Poder Judiciário, 
representado pela Fonte 100. No âmbito do Poder Judiciário baiano, esse valor é 
utilizado para custear todas as despesas do Grupo de Natureza de Despesa 1, cujo 
objeto de gasto refere-se a despesas com pessoal e encargos sociais. O valor de 
R$560.630.000.00 (quinhentos e sessenta milhões, seiscentos e trinta mil reais) 
refere-se aos recursos próprios do Poder, oriundos das fontes 113, 120, 126 e 157.  
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SEPLAN 
   

 
A pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19) alterou, negativamente, a 
previsão de arrecadação do Poder, conforme realizado ao final do exercício financeiro, 
com uma redução de mais de R$ 108.000.000,00 (cento e oito milhões de reais). Esse 
fato tornou indispensável adequar as ações planejadas a esse novo cenário 
financeiro. Com essa nova previsão de receitas, as despesas de custeio e 
investimento programadas foram redimensionadas à nova realidade. Importante 
ressaltar que as decisões tomadas objetivaram a manutenção da qualidade e 
efetividade dos serviços prestados, direta e indiretamente, aos jurisdicionados.  
 
Nas planilhas abaixo relacionadas, é possível identificar, por unidades orçamentárias 
e gestoras, os valores reduzidos, bem como o percentual da redução frente aos 
valores inicialmente programados. 
 

Unidades 
Orçamentárias 

Orçamento Inicial  Dotação Reduzida 
Valores 

Reduzidos 

% Redução do 
Orçamento 

Programado 

04.101 - STJ 403.925.000  360.170.271  43.754.729  11% 

04.601 - FAJ 152.569.000  98.777.941  53.791.059  35% 

04.102 - CGJ 2.700.000  1.500.000  1.200.000  44% 

04.602 - FUNSEG 1.436.000  932.500  503.500  35% 

TOTAL 560.630.000  461.380.712  99.249.288  18% 

 

RECURSOS VALORES %

REPASSE DO PODER EXECUTIVO 2.087.191.000,00 79%

ARRECADAÇÃO PRÓPRIA DO PODER JUDICIÁRIO 560.630.000,00    21%

TOTAL ORÇAMENTO PODER JUDICIÁRIO 2020 2.647.821.000,00 100%
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Unidades 
Gestoras 

Orçamento Inicial  Dotação Reduzida 
Valores 

Reduzidos 

% Redução do 
Orçamento 

Programado 

DEA 45.522.000  21.429.501  24.092.499  53% 

DSP 15.200.000  7.450.000  7.750.000  51% 

DSG 92.000.000  83.105.430  8.894.570  10% 

DFA 8.022.000  5.000.000  3.022.000  38% 

TOTAL SEAD 160.744.000  116.984.931  43.759.069  27% 

 
 

Unidades 
Gestoras 

Orçamento Inicial  Dotação Reduzida 
Valores 

Reduzidos 

% Redução do 
Orçamento 

Programado 

DRH 236.813.000  220.229.680  16.583.320  7% 

DRH - FAJ 4.547.000  407.360  4.139.640  91% 

DAS 3.000.000  1.400.000  1.600.000  53% 

TOTAL SEGESP 244.360.000  222.037.040  22.322.960  9% 

 
 

Unidades 
Gestoras 

Orçamento Inicial  Dotação Reduzida 
Valores 

Reduzidos 

% Redução do 
Orçamento 

Programado 

SETIM 83.800.000  67.991.080  15.808.920  19% 

SEJUD 50.790.000  42.685.161  8.104.839  16% 

UNICORP 3.500.000  1.500.000  2.000.000  57% 

SGP 4.300.000  1.000.000  3.300.000  77% 

NAF 9.000.000  6.750.000  2.250.000  25% 

TOTAL  151.390.000  119.926.241  31.463.759  21% 

 
Fonte: SEPLAN 

   

 
 
Nas tabelas a seguir, são apresentadas as informações relacionadas à execução da 
receita e da despesa, durante o exercício financeiro de 2020, com as variações 
decorrentes do dinamismo próprio da gestão orçamentária. 
 
 
A partir das informações dispostas no item 3 ¨Área Operacional¨, é realizada 
avaliação conclusiva sobre a evolução dos indicadores, metas e compromissos do 
Programa 323 - Justiça Efetiva, específico deste Poder,  bem como o êxito das metas 
e iniciativas do PPA 2020/2023 e do Planejamento Estratégico do Poder Judiciário, 
em conformidade com o Fundo de Aparelhamento Judiciário - FAJ. 
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TABELA 1 – Execução da receita 

 
 

R$1,00 
Fonte 

Previsto Atual Realizado 
Código Descrição 

113 

Recursos Diretamente Arrecadados 
por Órgãos da Administração Direta 
(Receitas Próprias decorrentes de 
multas e juros de mora de contratos, 
remuneração de depósitos bancários e 
outras) 

 67.295.000   67.295.000   53.500.739  

120 
Taxas Vinculadas ao Poder Judiciário 
(Custas Cartorárias - judiciais e 
extrajudiciais) 

 491.799.000   491.799.000   401.916.755  

126 
Recursos de Alienação de Bens - Adm. 
Direta 

 100.000   100.000   4.190  

157 
Recursos Vinculados ao Fundo de 
Segurança dos Magistrados - Lei nº 
13.971/18 

 1.436.000   1.436.000   1.617.612  

313 Superávit/113  -     36.230.190   36.230.190  

320 Superávit/120  -     12.806.053   12.806.053  

326 Superávit/126  -     2.335.398   2.335.398  

334 Superávit/134  -     -     -    

TOTAL 560.630.000  612.001.641   508.410.936  

Fonte: Fiplan Gerencial 
   

 
A Tabela 1 indica as receitas previstas e realizadas pelo Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia, durante o exercício financeiro de 2020, bem como as receitas oriundas do 
exercício 2019 sob a forma de superávit. Válido mencionar que o superávit, 
usualmente, reforça o orçamento planejado no segundo semestre. Esse ano, em 
virtude da pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19) que reduziu a 
arrecadação do Poder, foi necessário negociar com o Poder Executivo a antecipação 
deste incremento para honrar os pagamentos contratados com prestação de serviços 
terceirizados e cessionárias, com a manutenção preventiva e corretiva em unidades 
judiciárias, bem como com a modernização de alguns equipamentos de infraestrutura 
de informática do Poder. Os recursos orçamentários advindos do superávit foram 
utilizados, também, para: 
 

1. Restituir inscrições do concurso de juízes leigos e conciliadores, com a 
inscrição em 2019 (Fonte 313). 

2. Atender despesa com pagamento de parcela do contrato 44/19-AS com a 
Cebraspe, referente á realização do concurso de juízes leigos e conciliadores 
(Fonte 313). 

3. Atender despesa com pagamento de folha de pessoal do 1º grau no mês de 
fevereiro (Fonte 300). 
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Nesse diapasão, vale ressaltar que as Receitas das Fontes 100 e 300 não constam 
na tabela abaixo por serem originárias do Poder Executivo através de repasses e 
suplementações orçamentárias realizadas para o Tribunal de Justiça. Importante 
reforçar que o orçamento do Poder Judiciário foi suplementado, através de crédito por 
superávit financeiro, nas Fontes 313, 320 e 326 no valor de R$51.371.641 (cinqüenta 
e um milhões, trezentos e setenta e um mil e seiscentos e quarenta e um reais). 

 

 
 
 

RELAÇÃO DE DECRETOS - SUPERÁVIT FINANCEIRO 
 

DECRETO FINANCEIRO UO FONTE  VALOR 

Nº 11 de 17/02/2020 04.101 300 1.480.915 

Nº 59 de 03/06/2020 04.101 313 1.565.829 

Nº 59 de 03/06/2020 04.101 320 11.129.692 

TOTAL U.O 04.101 14.176.436 

Nº 15 de 04/03/2020 04.601 313 405.360 

Nº 59 de 03/06/2020 04.601 313 7.566.815 

Nº 59 de 03/06/2020 04.601 320 1.676.361 

Nº 59 de 03/06/2020 04.601 326 2.335.398 

Nº 90 de 06/08/2020 04.601 313 25.980.795 

Nº 133 de 19/11/2020 04.601 313 533.391 

Nº 149 de 15/12/2020 04.601 313 178.000 

TOTAL FONTE 313 34.664.361 

TOTAL FONTE 320 1.676.361 

TOTAL FONTE 326 2.335.398 

TOTAL U.O 04.601 38.676.120 

TOTAL SUPERÁVIT 52.852.556 

Fonte: SEPLAN 
 
 
As tabelas seguintes, que compõem o relatório, demonstram a execução da despesa 
por unidade orçamentária, função, programa, categoria econômica e grupo de 
natureza de despesa, elemento e por unidade gestora. 
 
 
 
 
 

TABELA 2 - Execução da despesa por Unidade Orçamentária (UO) 
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R$1,00 

 Unidade Orçamentária Orçado 

Empenhado Liquidado Pago 
Descentra- 

lizações 
Concedidas Código Descrição Inicial  Atual 

2.04.04101 Secretaria do 
Tribunal de 
Justiça 

 
2.491.116.000  

 
2.536.583.492  

 
2.395.664.676  

 
2.381.968.098  

 
2.381.427.498  

 -    

2.04.04102 Corregedoria 
Geral da 
Justiça 

 2.700.000   2.700.000   275.196   275.196   275.196   -    

2.04.04601 Fundo de 
Aparelhamento 
Judiciário 

 152.569.000   158.473.149   91.686.006   79.091.480   79.091.360   100.000  

2.04.04602 Fundo 
Estadual de 
Segurança dos 
Magistrados 

 1.436.000   1.436.000   -     -     -     -    

TOTAL 2.647.821.000  2.699.192.641  2.487.625.878  2.461.334.775  2.460.794.054   100.000  

Fonte: FIPLAN Gerencial 

      

 
O Orçamento do Poder Judiciário é composto por quatro Unidades Orçamentárias, 
quais sejam:   
 

Código Unidade Orçamentária Normativo 

02.04.101 Secretaria do Tribunal da Justiça - STJ Decreto nº140 de 28/06/1991 

02.04.102 Corregedoria Geral da Justiça - CGJ Decreto nº140 de 28/06/1991 

02.04.601 Fundo de Aparelhamento Judiciário - FAJ Lei nº 4.384/1984, Lei nº 11.918/2010 

02.04.602 
Fundo Estadual de Segurança dos 
Magistrados - FUNSEG 

Lei nº 13.971/2018 

Fonte: FIPLAN GERENCIAL/SEPLAN 

 
O valor de R$100.000,00 (cem mil reais), registrado em descentralizações 
concedidas, refere-se a um erro operacional que remanejou o valor da Unidade 
Gestora 0001, da U.O. 04.601, lançando-a na U.O 04.101, na Unidade Gestora 0003 
- Juizado de Menores. Essa ação foi, posteriormente, retificada. 
 
A U.O 04.101 foi suplementada em R$45.467.492,00 (quarenta e cinco milhões, 
quatrocentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais). Deste 
montante, importa ressaltar que R$1.480.915,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta 
mil, novecentos e quinze reais) resulta de suplementação orçamentária realizada pelo 
Poder Executivo, por meio do Decreto Financeiro nº 11 de 17 de fevereiro de 2020, 
para suplementar a ação 4050, voltada para o pagamento de pessoal. Este mesmo 
valor foi anulado da dotação da Fonte 100, mantendo o valor inicial programado para 
a despesa de pessoal. 
 
De igual modo, válido mencionar que na U.O. 04.101, R$100.000,00 (cem mil reais) 
referem-se a transferência do Poder Executivo para custear despesa decorrente da 
contribuição financeira realizada pelo Estado, anualmente, à AMAB - Associação dos 
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Magistrados da Bahia com o objetivo de atender despesas com serviços de caráter 
assistencial, previdenciário e cultural no que tange a manutenção da Escola de 
Preparação e Aperfeiçoamento de Magistrados, vide Leis nºs 4.679 de 21 de agosto 
de 1986 e 4688 de 05 de dezembro de 1986. 
 
A U.O 04.601 foi suplementada em R$5.904.149,00 (cinco milhões, novecentos e 
quatro mil e cento e quarenta e nove reais). 
 
TABELA 3 - Execução da despesa por função 
 

R$1,00 

Função Orçado 
Empenhado Liquidado Pago 

Código Descrição Inicial Atual 

Código da Unidade Orçamentária: 04.101 Secretaria do TJ 

2.04.0101.02 Judiciária 2.491.078.000 2.536.545.492 2.395.664.676 2.381.968.098 2.381.427.498 

2.04.0101.28 
Encargos 
Especiais 

38.000 38.000 0 0 0 

SUB TOTAL 2.491.116.000 2.536.583.492 2.395.664.676 2.381.968.098 2.381.427.498 

Código da Unidade Orçamentária: 04.102 Corregedoria Geral da Justiça 

2.04.04102.02 Judiciária 2.700.000 2.700.000 275.196 275.196 275.196 

SUB TOTAL 2.700.000 2.700.000 275.196 275.196 275.196 

Código da Unidade Orçamentária: 04.601 Fundo de Aparelhamento Judiciária 

2.04.04601.02 Judiciária 152.569.000 158.473.149 91.686.006 79.091.480 79.091.360 

SUB TOTAL 152.569.000 158.473.149 91.686.006 79.091.480 79.091.360 

Código da Unidade Orçamentária: 04.602 Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados 

2.04.04602.02 Judiciária 1.436.000 1.436.000 0 0 0 

SUB TOTAL 1.436.000 1.436.000 0 0 0 

TOTAL 2.647.821.000 2.699.192.641 2.487.625.878 2.461.334.775 2.460.794.054 

Fonte: FIPLAN Gerencial 
     

 
A agregação das despesas por Função identifica as áreas de atuação da programação 
orçamentária do Poder Judiciário. A Função 02 – “Judiciária”, específica deste Poder, 
inclui todas as ações do Fundo de Aparelhamento Judiciário, da Corregedoria Geral 
de Justiça, do Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados e a maior parte da 
Secretaria do Tribunal de Justiça, respondendo por quase todo o valor do orçamento.  
 
A Função 28 – “Encargos Especiais” não foi executada no decorrer do exercício em 
virtude da ação 8005 - Cumprimento de Decisão Judicial, vinculada à Unidade Gestora 
0006 e à Unidade Orçamentária 04.101, não ter sido executada. Essas informações 
podem ser observadas na tabela acima. 
 
 
 
 
TABELA 4 - Execução da despesa por programa 
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R$1,00 

Programa Orçado 
Empenhado Liquidado Pago 

Código Descrição Inicial Atual 

Código da Unidade Orçamentária: 04.101 Secretaria do TJ 

 2.04.0101.323  
 Justiça 
Efetiva  

1.894.483.000  1.892.960.303  1.851.600.316  1.850.474.166  1.850.474.166  

 2.04.0101.501  

 Ações de 
Apoio 
Administrativo 
e Operação 
Especial do 
Poder 
Judiciário 
do Poder 
Judiciário  

         
596.595.000  

         
643.585.189  

         
544.064.360  

         
531.493.932  

         
530.953.331  

 2.04.0101.901  

 Operação 
Especial do 
Poder 
Judiciário  

                 
38.000  

                 
38.000  

                       
-    

                       -    
                       

-    

 SUBTOTAL  2.491.116.000  2.536.583.492  2.395.664.676   2.381.968.098  2.381.427.498  

Código da Unidade Orçamentária: 04.102 Corregedoria Geral da Justiça 

2.04.04102.323  
 Justiça 
Efetiva  

            
2.700.000  

            
2.700.000  

               
275.196  

               
275.196  

               
275.196  

 SUBTOTAL   2.700.000   2.700.000   275.196   275.196   275.196  

Código da Unidade Orçamentária: 04.601 Fundo de Aparelhamento Judiciária 

2.04.04601.323  
 Justiça 
Efetiva  

60.072.000  67.217.968  26.941.402  23.029.791  23.029.671  

2.04.04601.501  

 Ações de 
Apoio 
Administrativo 
e Operação 
Especial do 
Poder 
Judiciário 
do Poder 
Judiciário  

          
92.497.000  

          
91.255.181  

          
64.744.604  

          
56.061.689  

          
56.061.689  

 SUBTOTAL   152.569.000   158.473.149   91.686.006   79.091.480   79.091.360  

Código da Unidade Orçamentária: 04.602 Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados 

 
2.04.04602.323  

 Justiça 
Efetiva  

750.000  750.000  -                           -    -    

2.04.04602.501  

 Ações de 
Apoio 
Administrativo 
e Operação 
Especial do 
Poder 
Judiciário  

686.000  686.000  -                           -    -    

 SUBTOTAL   1.436.000   1.436.000   -     -     -    

 TOTAL  2.647.821.000  2.699.192.641  2.487.625.878   2.461.334.775  2.460.794.054  

Fonte: FIPLAN Gerencial      

 

 

 

 

 

 

 

O Tribunal de Justiça, na qualidade de órgão setorial do Sistema Estadual de 
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Planejamento do Estado da Bahia, desenvolve ações que integram três Programas, 
assim definidos: 
 

Programa de Governo - Poder Judiciário 

Código Nome Tipo Descrição 

323 Justiça Efetiva Finalístico 

Assegurar o acesso ao sistema de justiça, atendendo 
aos preceitos constitucionais pelo aprimoramento da 
prestação jurisdicional e de seus serviços auxiliares, 
tornando-os mais eficientes, eficazes e efetivos pelo 
uso massivo de tecnologia da informação e  

501 
Ações de Apoio 

Administrativo do 
Poder Judiciário 

Apoio 
Administrativo 

Prover os órgãos públicos com os meios necessários 
para implementação dos seus programas de 
trabalho. 

901 
Operação Especial 
do Poder Judiciário 

Apoio 
Administrativo 

Possibilitar a alocação de recursos orçamentários 
destinados ao pagamento de despesas decorrentes 
de serviços da dívida, precatórios, ações trabalhistas, 
ações indenizatórias de pequeno valor, ações de 
financiamento e outros encargos decorrentes de 
respon 

Fonte: SEPLAN 
 
À medida que os Programas 323 e 501 abrangem ações de todas as Unidades 
Orçamentárias do Poder Judiciário, o Programa 901 opera apenas a ação 8001 - 
Encargos com Cumprimento de Sentença Judicial, vinculada à Unidade Gestora 0006 
e à Unidade Orçamentária 04.101. Ao realizar leitura da Tabela 4, é possível observar 
que o montante executado pela UO 04.101 - Secretaria do Tribunal de Justiça supera 
a soma do orçamento disponível nas demais Unidades Orçamentárias. Sobre esse 
aspecto, interessa explicar que o pagamento de magistrados e servidores ocorre, de 
forma concentrada, na UO 04.101. assim distribuída dentre os Programas: 
 

1. Programa 323 - pagamento dos magistrados e servidores vinculados aos 1º e 
2º Graus, por meio de duas ações orçamentárias, quais sejam: 4050 - 
Administração de Pessoal e Encargos dos Membros do 1º Grau do Poder 
Judiciário e 4085 - Administração de Pessoal e Encargos dos Membros do 2º 
Grau do Poder Judiciário. 

2. Programa 501 - pagamento dos servidores vinculados à área administrativa, 
por meio da ação orçamentária 2001 - Administração de Pessoal e Encargos. 

 
De igual modo, válido reforçar que a ação 2002 - Manutenção de Serviços de 
Tecnologia da Informação e Comunicação, na U.O 04.101, é vinculada ao Programa 
501 e utilizada para pagamento dos servidores cedidos pela Companhia de 
Processamento de Dados do Estado da Bahia (PRODEB); enquanto na U.O 04.601, 
é vinculada ao Programa 323 e utilizada para custear a manutenção dos serviços de 
informática da área administrativa. 
 
TABELA 5 – Execução da despesa por categoria economica e grupo de natureza da 
despesa 

 
R$1,00 
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Categoria econômica/grupo Orçado  
Empenhado Liquidado Pago 

Código Descrição Inicial Atual 

Código da Unidade Orçamentária: 04.101 - Secretaria do TJ 

2.04.04101.3.1 Pessoal e 
Encargos 
Sociais 

2.087.716.000 2.087.907.250 2.084.609.383 2.084.555.219 2.084.555.219 

2.04.04101.3.3 Outras 
Despesas 
Correntes 

403.400.000 448.676.242 311.055.293 297.412.880 296.872.279 

Subtotal 2.491.116.000 2.536.583.492 2.395.664.676 2.381.968.098 2.381.427.498 

Código da Unidade Orçamentária: 04.102 - Corregedoria Geral da Justiça 

2.04.04102.3.3 Outras 
Despesas 
Correntes 

2.700.000 2.700.000 275.196 275.196 275.196 

Subtotal 2.700.000 2.700.000 275.196 275.196 275.196 

Código da Unidade Orçamentária: 04.601 - Fundo de Aparelhamento Judiciária 

2.04.04601.3.3 Outras 
Despesas 
Correntes 

102.022.000 112.865.711 78.728.324 67.243.639 67.243.519 

2.04.04601.4.4 Investimentos 50.547.000 45.607.438 12.957.682 11.847.841 11.847.841 

Subtotal 152.569.000 158.473.149 91.686.006 79.091.480 79.091.360 

Código da Unidade Orçamentária: 04.601 - Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados 

2.04.04602.3.3 Outras 
Despesas 
Correntes 

686.000 686.000 0 0 0 

2.04.04602.4.4 Investimentos 750.000 750.000 0 0 0 

Subtotal 1.436.000 1.436.000 0 0 0 

Total 2.647.821.000 2.699.192.641 2.487.625.878 2.461.334.775 2.460.794.054 

Fonte: FIPLAN GERENCIAL 
 
No exercício financeiro de 2020, as despesas executadas pelo Poder Judiciário foram 
classificadas como "Despesas Correntes", "Outras Despesas Correntes" e "Despesas 
de Capital", conforme definição a seguir:  
 

1. Despesas Correntes (Grupo 3.1) - contemplam recursos destinados as 
despesas com Pessoal e Encargos Sociais; 

2. Outras Despesas Correntes (Grupo 3.3) - contempla recursos destinados a 
manutenção da máquina  administrativa; e 

3. Despesas de Capital (4.4) - contempla recursos destinados a Investimentos. 
 
Como demonstra a Tabela 5, o Grupo 3.1 representa o montante mais expressivo dos 
recursos executados por conter no seu bojo a despesa com pessoal. As despesas 
com investimento são específicas das UO's 04.601 e 04.602, enquanto as correntes 
aparecem nas quatro unidades orçamentárias. 
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TABELA 6 - Execução da despesa por elemento de despesa 
 

R$1,00 

Elemento de Despesa Orçado 
Empenhado Liquidado Pago 

Código Descrição Inicial Atual 

Código da Unidade Orçamentária: 04.101 - Secretaria do TJ 

2.04.04101.05 

Outros 
Benefícios 
Previdenciári
os do 
Servidor ou 
do Militar 

 50.000   6.982   6.980   6.980   6.980  

2.04.04101.07 

Contribuição 
a Entidades 
Fechadas de 
Previdência 

 100.000   409.745   408.004   408.004   408.004  

2.04.04101.08 

Outros 
Benefícios 
Assistenciais 
do Servidor e 
do Militar 

 242.000   230.095   228.410   228.410   228.410  

2.04.04101.11 

Vencimentos 
e Vantagens 
Fixas - 
Pessoal Civil 

 1.796.308.000   1.595.592.339   1.594.091.122   1.594.091.122   1.594.091.122  

2.04.04101.13 
Obrigações 
Patronais 

 290.633.000   313.713.917   313.713.914   313.713.914   313.713.914  

2.04.04101.14 Diárias Civil  6.938.000   6.446.500   734.113   734.113   734.113  

2.04.04101.30 
Material de 
Consumo 

 4.074.000   4.095.987   2.244.188   2.241.950   2.235.058  

2.04.04101.33 

Passagens e 
Despesas 
com 
Locomoção 

 1.355.000   1.235.000   160.323   160.323   160.323  

2.04.04101.35 
Serviços de 
Consultoria 

 2.000.000   2.014.856   14.855   14.855   14.855  

2.04.04101.36 

Outros 
Serviços de 
Terceiros - 
Pessoa Física 

 57.533.000   61.321.464   29.001.116   28.969.219   28.969.219  

2.04.04101.37 
Locação de 
Mão-de-Obra 

 38.913.000   46.558.210   32.096.327   28.483.411   28.483.411  

2.04.04101.39 

Outros 
Serviços de 
Terceiros - 
Pessoa 
Jurídica 

 112.514.000   128.502.701   75.768.484   65.773.203   65.266.177  

2.04.04101.41 Contribuições  25.300.000   29.044.776   24.905.531   24.905.531   24.905.531  
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Elemento de Despesa Orçado 
Empenhado Liquidado Pago 

Código Descrição Inicial Atual 

2.04.04101.46 
Auxílio-
Alimentação 

 106.642.000   128.328.535   127.588.495   127.588.495   127.588.495  

2.04.04101.47 
Obrigações 
Tributárias e 
Contributivas 

 6.353.000   6.566.579   2.650.750   2.650.750   2.650.750  

2.04.04101.49 
Auxílio-
Transporte 

 28.993.000   26.769.000   12.522.710   12.522.710   12.522.710  

2.04.04101.91 
Sentenças 
Judiciais 

 38.000   122.407   84.406   84.406   84.406  

2.04.04101.92 
Despesas de 
Exercícios 
Anteriores 

 -     165.396.403   163.416.063   163.416.063   163.416.063  

2.04.04101.93 
Indenizações 
e Restituições 

 12.505.000   5.115.712   1.264.184   1.264.102   1.237.419  

2.04.04101.94 
Indenizações 
e Restituições 
Trabalhistas 

 -     14.525.931   14.368.817   14.368.817   14.368.817  

2.04.04101.96 

Ressarciment
o de 
Despesas de 
Pessoal 
Requisitado 

 625.000   586.353   395.884   341.720   341.720  

 Subtotal   2.491.116.000   2.536.583.492   2.395.664.676   2.381.968.098   2.381.427.498  

Código da Unidade Orçamentária: 04.102 - Corregedoria Geral da Justiça 

2.04.04102.14 Diárias Civil  2.180.000   2.177.790   224.600   224.600   224.600  

2.04.04102.33  

Passagens e 
Despesas 
com 
Locomoção  

 300.000    375.000    48.386    48.386    48.386   

2.04.04102.39  

Outros 
Serviços de 
Terceiros - 
Pessoa 
Jurídica  

 220.000    145.000    -      -      -     

2.04.04102.92 
Despesas de 
Exercícios 
Anteriores 

 -     2.210   2.210   2.210   2.210  

 Subtotal   2.700.000   2.700.000   275.196   275.196   275.196  

Código da Unidade Orçamentária: 04.601 - Fundo de Aparelhamento Judiciário 

2.04.04601.14 Diárias Civil  -     76.092   29.078   29.078   29.078  

2.04.04601.30 
Material de 
Consumo 

 5.629.000   4.794.821   1.370.174   1.318.327   1.318.327  

2.04.04601.35  350.000   28.000   -     -     -    
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Elemento de Despesa Orçado 
Empenhado Liquidado Pago 

Código Descrição Inicial Atual 

Serviços de 
Consultoria 

2.04.04601.36 

Outros 
Serviços de 
Terceiros - 
Pessoa Física 

 560.000   560.000   56.900   50.863   50.863  

2.04.04601.37 
Locação de 
Mão-de-Obra 

 -     1.013.955   993.476   903.395   903.395  

2.04.04601.39 

Outros 
Serviços de 
Terceiros - 
Pessoa 
Jurídica 

 29.693.000   29.671.429   18.055.789   14.739.423   14.739.423  

2.04.04601.40 

Serviços de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação 
- Pessoa 
Jurídica 

 76.750.000   81.396.457   58.152.617   50.132.261   50.132.261  

2.04.04601.47 
Obrigações 
Tributárias e 
Contributivas 

 140.000   140.000   10.173   10.173   10.173  

2.04.04601.51 
Obras e 
Instalações 

 29.263.000   24.347.970   5.626.285   5.623.545   5.623.545  

2.04.04601.52 
Equipamento 
e Material 
Permanente 

 10.184.000   16.352.268   7.304.244   6.197.144   6.197.144  

2.04.04601.92 
Despesas de 
Exercícios 
Anteriores 

 -     89.782   86.302   86.302   86.302  

2.04.04601.93 
Indenizações 
e Restituições 

 -     2.375   970   970   850  

 Subtotal   152.569.000   158.473.149   91.686.006   79.091.480   79.091.360  

Código da Unidade Orçamentária: 04.602 - Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados 

2.04.04602.30 
Material de 
Consumo 

 306.000   306.000                    -                      -                      -    

2.04.04602.39  

Outros 
Serviços de 
Terceiros - 
Pessoa 
Jurídica  

 380.000    380.000                     -                      -                      -    

2.04.04602.52 
Equipamento 
e Material 
Permanente 

 750.000   750.000                    -                      -                      -    

 Subtotal  1.436.000  1.436.000  -    -    -    

 Total   2.647.821.000   2.699.192.641   2.487.625.878   2.461.334.775   2.460.794.054  

Fonte: FIPLAN GERENCIAL 
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As despesas empenhadas, liquidadas e pagas no exercício financeiro de 2020 estão 
relacionadas na TABELA 06, identificadas por unidade orçamentária e elemento de 
despesa. Para facilitar a análise dos dados, a referida tabela foi subdividida em quatro 
partes, em conformidade com as UOs que compõem o orçamento do Poder Judiciário: 
04.101 - STJ,04.102 - CGJ,04.601- FAJ e 04.602 - FUNSEG. 
 
Como ocorre anualmente, verifica-se que o elemento 11, na UO 04.101 – STJ, é o 
que mais se destaca pois é o responsável pelo pagamento de pessoal. Além deste, o 
elemento 13 por ser também integrante da folha com as obrigações patronais, ambos 
pertencentes ao grupo 3.1. 
 
Na UO 04.601, ressalta-se o incremento nos elementos 40 e 52 que referem-se à 
modernização do parque computacional que reflete a expressiva atenção da 
administração em ações que resultem na qualidade de atendimento prestado ao 
jurisdicionado. 
 
TABELA 7 – Execução da despesa por Unidade Gestora (UG) 
 

R$1,00 

Unidade Gestora 
Empenhado Liquidado Pago 

Descentra- 
lização 

recebida Código Descrição 

Unidades Gestoras Centralizadas 

04101.0001 
Secretaria do 
Tribunal de Justiça - 
Executora 

                    -                        -                        -    
      

100.000  

04101.0006 
Diretoria de 
Recursos Humanos - 
DRH 

   
2.281.348.726  

   
2.281.198.062  

   
2.281.198.062  

      
997.907  

04101.0008 
Diretoria de Serviços 
Gerais - DSG 

       66.829.258         57.180.243         56.675.409                -    

04101.0010 
Diretoria de Finanças 
- DFA 

         1.300.670           1.295.727           1.295.727                -    

04101.0112 
Diretoria de 
Assistência a Saúde 
- DAS 

         1.133.724              933.710              933.710                -    

04101.0290 
Secretaria Judiciária 
- SEJUD 

       31.708.999         28.742.089         28.742.089                -    

04101.0301 
Secretaria Geral da 
Presidência - SGP 

             98.943               98.943               98.943                -    

04101.0302 
Nucleo de 
Arrecadação e 
Fiscalização - NAF 

         6.513.604           5.800.615           5.773.931                -    

04102.0001 
Corregedoria Geral 
de Justiça - 
Executora 

            275.196              275.196              275.196                -    

04601.0001 

Fundo de 
Aparelhamento 
Judiciário - TJ - 
Executora 

                    -                        -                        -                  -    
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Unidade Gestora 
Empenhado Liquidado Pago 

Descentra- 
lização 

recebida Código Descrição 

04601.0002 
Diretoria de 
Engenharia e 
Arquitetura - DEA 

       19.024.394         16.604.659         16.604.659                -    

04601.0003 
Diretoria de 
Suprimento e 
Patrimônio - DSP 

         5.864.856           5.259.715           5.259.715                -    

04601.0004 

Secretaria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Modernização - 
SETIM 

       65.243.766         56.127.845         56.127.845                -    

04601.0005 
Diretoria de 
Recursos Humanos - 
DRH-FAJ 

         1.117.147              939.351              939.231                -    

04601.0010 
Universidade 
Coorporativa - 
UNICORP 

            435.843              159.911              159.911                -    

04602.0001 

Fundo Estadual de 
Segurança dos 
Magistrados - 
Executora 

                    -                        -                        -                  -    

04602.0002 
Diretoria de 
Suprimento e 
Patrimônio 

                    -                        -                        -                  -    

Subtotal 2.480.895.127  2.454.616.065  2.454.084.427  1.097.907  

Unidades Gestoras Descentralizadas 

04101.0011 Alagoinhas 
                  

98.377  
                  

98.377  
                  

98.377  
                    

-    

04101.0012 Amargosa 
                  

10.583  
                  

10.583  
                  

10.583  
                    

-    

04101.0013 Barreiras 
                

451.433  
                

451.433  
                

451.433  
                    

-    

04101.0014 Brumado 
                  

42.144  
                  

42.144  
                  

42.087  
                    

-    

04101.0015 Cachoeira 
                  

11.543  
                  

11.543  
                  

11.543  
                    

-    

04101.0016 Camaçari 
                

352.753  
                

352.753  
                

352.753  
                    

-    

04101.0017 Canavieiras 
                  

37.343  
                  

37.343  
                  

37.343  
                    

-    

04101.0018 Candeias 
                  

29.849  
                  

29.849  
                  

29.849  
                    

-    

04101.0019 Catú 
                     

5.259  
                     

4.927  
                     

4.927  
                    

-    

04101.0020 Cruz das Almas 
                  

33.617  
                  

33.617  
                  

32.806  
                    

-    



 

 

32 
 

Unidade Gestora 
Empenhado Liquidado Pago 

Descentra- 
lização 

recebida Código Descrição 

04101.0021 Esplanada 
                  

46.031  
                  

46.031  
                  

46.031  
                    

-    

04101.0022 Euclides da Cunha 
                  

92.973  
                  

92.973  
                  

92.973  
                    

-    

04101.0023 Eunápolis 
                  

75.908  
                  

75.908  
                  

75.908  
                    

-    

04101.0024 Feira de Santana 
                

618.740  
                

618.740  
                

618.740  
                    

-    

04101.0025 Gandú 
                  

37.147  
                  

37.147  
                  

37.147  
                    

-    

04101.0026 Guanambi 
                  

89.109  
                  

89.109  
                  

88.901  
                    

-    

04101.0027 Ilhéus 
                

300.469  
                

300.469  
                

300.469  
                    

-    

04101.0028 Ipiaú 
                  

20.366  
                  

19.178  
                  

19.021  
                    

-    

04101.0029 Ipirá 
                  

23.056  
                  

23.056  
                  

23.056  
                    

-    

04101.0030 Irará 
                  

20.208  
                  

20.208  
                  

20.208  
                    

-    

04101.0031 Irecê 
                

206.958  
                

206.958  
                

206.958  
                    

-    

04101.0032 Itaberaba 
                     

8.950  
                     

8.950  
                     

8.950  
                    

-    

04101.0033 Itabuna 
                

365.566  
                

365.566  
                

365.566  
                    

-    

04101.0034 Itaparica 
                  

51.429  
                  

51.429  
                  

51.429  
                    

-    

04101.0035 Itapetinga 
                  

36.772  
                  

36.772  
                  

36.772  
                    

-    

04101.0036 Jacobina 
                  

72.212  
                  

72.212  
                  

72.212  
                    

-    

04101.0037 Jequié 
                

160.678  
                

160.678  
                

160.678  
                    

-    

04101.0038 Juazeiro 
                

292.621  
                

292.621  
                

292.621  
                    

-    

04101.0039 Lauro de Freitas 
                

212.078  
                

212.078  
                

212.078  
                    

-    

04101.0040 Maragogipe 
                     

7.800  
                     

7.800  
                     

7.800  
                    

-    

04101.0041 Mata de São João 
                  

42.217  
                  

42.217  
                  

42.217  
                    

-    

04101.0042 Nazaré 
                  

42.673  
                  

42.673  
                  

42.673  
                    

-    

04101.0043 Paulo Afonso 
                

309.449  
                

309.449  
                

309.449  
                    

-    



 

 

33 
 

Unidade Gestora 
Empenhado Liquidado Pago 

Descentra- 
lização 

recebida Código Descrição 

04101.0044 Porto Seguro 
                

207.216  
                

207.216  
                

207.216  
                    

-    

04101.0045 Riachão do Jacuipe 
                     

9.267  
                     

9.267  
                     

9.267  
                    

-    

04101.0046 Ribeira do Pombal 
                  

34.008  
                  

34.008  
                  

33.651  
                    

-    

04101.0047 Santo Amaro 
                  

71.513  
                  

71.513  
                  

71.513  
                    

-    

04101.0048 
Santo Antonio 
de.Jesus 

                
102.637  

                
102.637  

                
102.637  

                    
-    

04101.0049 Santo Estevão 
                  

18.401  
                  

18.401  
                  

18.401  
                    

-    

04101.0050 Senhor do Bonfim 
                

216.411  
                

216.411  
                

216.411  
                    

-    

04101.0051 Serrinha 
                  

15.509  
                  

15.509  
                  

15.509  
                    

-    

04101.0052 Simões Filho 
                  

55.642  
                  

55.642  
                  

55.642  
                    

-    

04101.0053 Teixeira de Freitas 
                

155.401  
                

155.401  
                

155.401  
                    

-    

04101.0054 Valença 
                  

96.398  
                  

96.398  
                  

96.398  
                    

-    

04101.0055 Vitória da Conquista 
                

240.139  
                

240.139  
                

240.139  
                    

-    

04101.0057 Bom Jesus da Lapa 
                  

78.104  
                  

78.104  
                  

78.104  
                    

-    

04101.0058 Caetité 
                  

28.483  
                  

28.483  
                  

28.483  
                    

-    

04101.0059 Conceição do Coité 
                     

5.247  
                     

5.247  
                     

5.247  
                    

-    

04101.0060 Conde 
                     

3.674  
                     

3.674  
                     

3.674  
                    

-    

04101.0061 Dias D'Avila 
                  

27.512  
                  

27.512  
                  

27.512  
                    

-    

04101.0064 Itamarajú 
                  

15.016  
                  

15.016  
                  

15.016  
                    

-    

04101.0065 Jeremoabo 
                     

6.369  
                     

6.369  
                     

6.369  
                    

-    

04101.0068 Piritiba 
                  

14.346  
                  

14.346  
                  

14.346  
                    

-    

04101.0070 Ruy Barbosa 
                     

7.642  
                     

7.642  
                     

7.642  
                    

-    

04101.0071 
Santa Cruz de 
Cabrália 

                  
10.105  

                  
10.105  

                  
10.105  

                    
-    

04101.0072 
Santa Maria da 
Vitória 

                  
58.366  

                  
58.366  

                  
58.366  

                    
-    



 

 

34 
 

Unidade Gestora 
Empenhado Liquidado Pago 

Descentra- 
lização 

recebida Código Descrição 

04101.0073 São Félix 
                     

8.092  
                     

8.092  
                     

8.092  
                    

-    

04101.0074 Taperoá 
                     

7.074  
                     

7.074  
                     

7.074  
                    

-    

04101.0075 Barra 
                  

11.892  
                  

11.892  
                  

11.892  
                    

-    

04101.0076 Castro Alves 
                     

8.324  
                     

8.324  
                     

8.324  
                    

-    

04101.0077 Cícero Dantas 
                  

11.928  
                  

11.928  
                  

11.928  
                    

-    

04101.0078 Coaraci 
                     

6.955  
                     

6.955  
                     

6.955  
                    

-    

04101.0079 
Conceição do 
Almeida 

                     
4.586  

                     
4.586  

                     
4.586  

                    
-    

04101.0080 
Governador 
Mangabeira 

                     
7.303  

                     
7.303  

                     
7.303  

                    
-    

04101.0081 Ibotirama 
                  

15.245  
                  

15.245  
                  

15.245  
                    

-    

04101.0082 Itajuipe 
                     

4.265  
                     

4.265  
                     

3.863  
                    

-    

04101.0083 Laje 
                  

23.207  
                  

23.207  
                  

23.207  
                    

-    

04101.0084 Miguel Calmon 
                     

9.622  
                     

9.622  
                     

9.622  
                    

-    

04101.0085 Morro do Chapéu 
                     

8.076  
                     

8.076  
                     

8.076  
                    

-    

04101.0086 Mundo Novo 
                  

20.974  
                  

20.974  
                  

20.974  
                    

-    

04101.0087 Muritiba 
                  

13.146  
                  

13.146  
                  

13.146  
                    

-    

04101.0088 Paripiranga 
                     

6.957  
                     

6.957  
                     

6.957  
                    

-    

04101.0089 Planalto 
                     

6.299  
                     

6.299  
                     

6.299  
                    

-    

04101.0090 Prado 
                     

6.047  
                     

6.047  
                     

6.047  
                    

-    

04101.0091 Sapeaçú 
                     

6.218  
                     

6.218  
                     

6.218  
                    

-    

04101.0092 
São Francisco do 
Conde 

                  
15.713  

                  
15.713  

                  
15.713  

                    
-    

04101.0093 
São Gonçalo dos 
Campos 

                  
16.424  

                  
16.424  

                  
16.053  

                    
-    

04101.0094 
São Sebastião do 
Passé 

                     
9.128  

                     
8.128  

                     
8.128  

                    
-    



 

 

35 
 

Unidade Gestora 
Empenhado Liquidado Pago 

Descentra- 
lização 

recebida Código Descrição 

04101.0095 Seabra 
                     

7.683  
                     

7.683  
                     

7.683  
                    

-    

04101.0096 Ubaitaba 
                  

17.860  
                  

17.860  
                  

17.860  
                    

-    

04101.0097 Uruçuca 
                     

2.986  
                     

2.986  
                     

2.986  
                    

-    

04101.0098 Xique-Xique 
                     

6.740  
                     

6.740  
                     

6.740  
                    

-    

04101.0099 Mairí 
                  

12.189  
                  

12.189  
                  

12.189  
                    

-    

04101.0100 Amélia Rodrigues 
                     

7.023  
                     

7.023  
                     

7.023  
                    

-    

04101.0101 Capim Grosso 
                  

25.769  
                  

25.769  
                  

25.769  
                    

-    

04101.0102 Cipó 
                  

12.654  
                  

12.654  
                  

12.654  
                    

-    

04101.0103 Entre Rios 
                  

12.058  
                  

12.058  
                  

12.058  
                    

-    

04101.0104 Itapicurú 
                     

7.999  
                     

7.999  
                     

7.999  
                    

-    

04101.0105 
Livramento de Nossa 
Senhora 

                  
25.491  

                  
25.491  

                  
25.491  

                    
-    

04101.0106 Piatã 
                     

3.046  
                     

3.046  
                     

2.906  
                    

-    

04101.0107 Poções 
                     

9.490  
                     

9.490  
                     

9.490  
                    

-    

04101.0109 Rio Real 
                  

23.664  
                  

23.664  
                  

23.664  
                    

-    

04101.0110 Tanhaçú 
                     

5.362  
                     

5.362  
                     

5.362  
                    

-    

04101.0111 Ubaíra 
                     

5.062  
                     

5.062  
                     

5.062  
                    

-    

04101.0114 Itacaré 
                     

6.008  
                     

6.008  
                     

6.008  
                    

-    

04101.0115 Jaguaquara 
                  

12.426  
                  

12.426  
                  

12.426  
                    

-    

04101.0116 Mucurí 
                  

26.494  
                  

26.494  
                  

26.494  
                    

-    

04101.0117 Caravelas 
                     

9.367  
                     

9.367  
                     

9.367  
                    

-    

04101.0118 Itagibá 
                     

1.470  
                     

1.470  
                     

1.470  
                    

-    

04101.0119 Macaúbas 
                     

8.876  
                     

8.876  
                     

8.876  
                    

-    

04101.0120 Caculé 
                  

12.529  
                  

12.529  
                  

12.529  
                    

-    



 

 

36 
 

Unidade Gestora 
Empenhado Liquidado Pago 

Descentra- 
lização 

recebida Código Descrição 

04101.0121 Arací 
                     

9.632  
                     

9.632  
                     

9.632  
                    

-    

04101.0122 Campo Formoso 
                  

30.900  
                  

30.900  
                  

30.900  
                    

-    

04101.0123 Ibicaraí 
                  

18.271  
                  

18.271  
                  

18.271  
                    

-    

04101.0124 Condeúba 
                     

4.499  
                     

4.499  
                     

4.499  
                    

-    

04101.0125 Barra do Choça 
                     

5.026  
                     

5.026  
                     

5.026  
                    

-    

04101.0126 Palma de Monte Alto 

                     
3.612  

                     
3.612  

                     
3.612  

                    
-    

04101.0128 Ubatã 
                     

6.283  
                     

6.283  
                     

6.283  
                    

-    

04101.0129 Uauá 
                  

14.122  
                  

14.122  
                  

14.122  
                    

-    

04101.0130 Monte Santo 
                  

18.011  
                  

18.011  
                  

18.011  
                    

-    

04101.0132 Remanso 
                  

17.170  
                  

17.170  
                  

17.170  
                    

-    

04101.0134 Santa Terezinha 
                     

3.721  
                     

3.721  
                     

3.721  
                    

-    

04101.0137 Candido Sales 
                

116.789  
                

116.789  
                

116.789  
                    

-    

04101.0138 Mutuipe 
                     

6.306  
                     

6.306  
                     

6.306  
                    

-    

04101.0139 Tucano 
                  

11.317  
                  

11.317  
                  

11.317  
                    

-    

04101.0140 Retirolândia 
                  

57.166  
                  

57.166  
                  

57.166  
                    

-    

04101.0141 Terra Nova 
                     

4.187  
                     

4.187  
                     

3.443  
                    

-    

04101.0142 Ituberá 
                  

17.521  
                  

17.521  
                  

17.521  
                    

-    

04101.0143 Camacã 
                  

17.360  
                  

17.360  
                  

17.360  
                    

-    

04101.0144 Comarca de Sento Sé 

                  
36.905  

                  
36.905  

                  
36.905  

                    
-    

04101.0145 Inhambupe 
                  

24.824  
                  

24.824  
                  

24.824  
                    

-    

04101.0146 Anagé 
                     

5.693  
                     

5.693  
                     

5.693  
                    

-    

04101.0147 Itororó 
                     

9.613  
                     

9.613  
                     

9.613  
                    

-    

04101.0148 Belmonte 
                     

5.423  
                     

5.423  
                     

5.423  
                    

-    



 

 

37 
 

Unidade Gestora 
Empenhado Liquidado Pago 

Descentra- 
lização 

recebida Código Descrição 

04101.0150 Itambé 
                  

11.182  
                  

11.182  
                  

11.182  
                    

-    

04101.0151 
Capela do Alto 
Alegre 

                     
7.623  

                     
7.623  

                     
7.623  

                    
-    

04101.0153 América Dourada 
                     

8.000  
                            

-    
                            

-    
                    

-    

04101.0154 Antas 
                     

2.178  
                     

2.178  
                     

2.178  
                    

-    

04101.0155 Barra da Estiva 
                  

14.323  
                  

14.323  
                  

14.323  
                    

-    

04101.0156 Belo Campo 
                  

52.194  
                  

52.194  
                  

52.194  
                    

-    

04101.0161 Cansanção 
                     

6.344  
                     

6.344  
                     

6.344  
                    

-    

04101.0163 Carinhanha 
                     

6.406  
                     

6.406  
                     

6.406  
                    

-    

04101.0164 Casa Nova 
                  

12.718  
                  

12.718  
                  

12.718  
                    

-    

04101.0166 Chorrochó 
                  

11.588  
                  

11.588  
                  

11.588  
                    

-    

04101.0167 Conceição do Jacuípe 

                  
11.576  

                  
11.576  

                  
11.576  

                    
-    

04101.0168 Coração de Maria 
                     

6.769  
                     

6.769  
                     

6.769  
                    

-    

04101.0170 Gentio do Ouro 
                     

2.472  
                     

2.472  
                     

2.472  
                    

-    

04101.0172 Iaçú 
                  

17.889  
                  

17.889  
                  

17.889  
                    

-    

04101.0176 Ituaçú 
                     

3.910  
                     

3.910  
                     

3.910  
                    

-    

04101.0177 Itiúba 
                  

13.604  
                  

12.082  
                  

12.082  
                    

-    

04101.0181 João Dourado 
                     

6.102  
                     

6.102  
                     

6.102  
                    

-    

04101.0187 Nova Soure 
                  

12.905  
                  

12.905  
                  

12.905  
                    

-    

04101.0188 Olindina 
                  

17.088  
                  

17.088  
                  

17.088  
                    

-    

04101.0189 
Oliveira dos 
Brejinhos 

                  
10.412  

                  
10.412  

                  
10.412  

                    
-    

04101.0190 Paramirim 
                  

16.917  
                  

16.917  
                  

16.917  
                    

-    

04101.0193 Pindobaçú 
                     

5.362  
                     

5.362  
                     

5.362  
                    

-    

04101.0196 Santa Bárbara 
                  

18.590  
                  

18.590  
                  

18.590  
                    

-    



 

 

38 
 

Unidade Gestora 
Empenhado Liquidado Pago 

Descentra- 
lização 

recebida Código Descrição 

04101.0197 Santa Luz 
                     

3.365  
                     

3.365  
                     

3.365  
                    

-    

04101.0202 Sobradinho 
                  

13.700  
                  

13.700  
                  

13.700  
                    

-    

04101.0204 Teofilândia 
                     

2.499  
                     

2.499  
                     

2.499  
                    

-    

04101.0205 Tremedal 
                  

11.120  
                  

11.120  
                  

11.120  
                    

-    

04101.0206 Una 
                     

7.316  
                     

7.316  
                     

7.316  
                    

-    

04101.0208 
Wenceslau 
Guimarães 

                  
95.432  

                  
95.432  

                  
95.432  

                    
-    

04101.0210 Valente 
                     

6.945  
                     

6.945  
                     

6.945  
                    

-    

04101.0212 Andaraí 
                  

37.823  
                  

37.823  
                  

37.823  
                    

-    

04101.0215 Baianópolis 
                  

59.312  
                  

59.312  
                  

59.312  
                    

-    

04101.0216 Barra do Mendes 
                     

4.707  
                     

4.707  
                     

4.707  
                    

-    

04101.0221 Buerarema 
                  

10.069  
                  

10.069  
                  

10.069  
                    

-    

04101.0222 Camamu 
                     

3.926  
                     

3.926  
                     

3.926  
                    

-    

04101.0223 Canarana 
                  

40.985  
                  

40.985  
                  

40.985  
                    

-    

04101.0224 Cocos 
                     

8.081  
                     

8.081  
                     

8.081  
                    

-    

04101.0226 Correntina 
                  

12.210  
                  

12.210  
                  

12.210  
                    

-    

04101.0227 Cotegipe 
                     

4.226  
                     

4.226  
                     

4.226  
                    

-    

04101.0230 Encruzilhada 
                     

4.952  
                     

4.952  
                     

4.952  
                    

-    

04101.0231 
Formosa do Rio 
Preto 

                     
6.084  

                     
6.084  

                     
6.084  

                    
-    

04101.0232 Guaratinga 
                     

7.402  
                     

7.402  
                     

7.402  
                    

-    

04101.0234 Ibirapuã 
                     

3.478  
                     

3.478  
                     

3.478  
                    

-    

04101.0238 Igaporã 
                     

8.082  
                     

8.082  
                     

8.082  
                    

-    

04101.0239 Iguaí 
                  

16.351  
                  

16.351  
                  

16.351  
                    

-    

04101.0241 Iraquara 
                     

2.740  
                     

2.740  
                     

2.740  
                    

-    



 

 

39 
 

Unidade Gestora 
Empenhado Liquidado Pago 

Descentra- 
lização 

recebida Código Descrição 

04101.0242 Itabela 
                  

11.751  
                  

11.751  
                  

11.751  
                    

-    

04101.0246 Itanhém 
                  

10.343  
                  

10.343  
                  

10.343  
                    

-    

04101.0249 Itarantim 
                     

3.874  
                     

3.874  
                     

3.874  
                    

-    

04101.0251 Jacarací 
                  

10.304  
                  

10.304  
                  

10.304  
                    

-    

04101.0252 Jitauna 
                  

22.333  
                  

22.333  
                  

22.333  
                    

-    

04101.0253 Lapão 
                  

23.314  
                  

23.314  
                  

23.314  
                    

-    

04101.0254 Lençóis 
                  

11.923  
                  

11.923  
                  

11.923  
                    

-    

04101.0256 
Luiz Eduardo 
Magalhães 

                  
33.853  

                  
33.853  

                  
33.853  

                    
-    

04101.0257 Macaraní 
                  

29.721  
                  

29.721  
                  

23.886  
                    

-    

04101.0259 Maracás 
                     

3.711  
                     

3.711  
                     

3.711  
                    

-    

04101.0260 Medeiros Neto 
                  

76.934  
                  

76.934  
                  

76.934  
                    

-    

04101.0263 Nova Viçosa 
                  

17.043  
                  

17.043  
                  

17.043  
                    

-    

04101.0266 Pojuca 
                  

27.242  
                  

27.242  
                  

27.242  
                    

-    

04101.0269 Queimadas 
                     

6.760  
                     

6.760  
                     

6.760  
                    

-    

04101.0270 Riachão das Neves 
                     

9.566  
                     

9.566  
                     

9.566  
                    

-    

04101.0272 Santa Inês 
                  

27.252  
                  

27.252  
                  

27.252  
                    

-    

04101.0274 Santa Rita de Cássia 
                     

4.690  
                     

4.690  
                     

4.690  
                    

-    

04101.0275 Santana 
                     

3.508  
                     

3.508  
                     

3.508  
                    

-    

04101.0276 São Desidério 
                     

9.542  
                     

9.542  
                     

9.542  
                    

-    

04101.0277 São Felipe 
                     

8.756  
                     

8.756  
                     

8.756  
                    

-    

04101.0280 Saúde 
                  

21.128  
                  

21.128  
                  

21.128  
                    

-    

04101.0281 Serra Dourada 
                  

10.857  
                  

10.857  
                  

10.857  
                    

-    

04101.0285 Urandí 
                     

6.415  
                     

6.415  
                     

6.415  
                    

-    
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Unidade Gestora 
Empenhado Liquidado Pago 

Descentra- 
lização 

recebida Código Descrição 

Subtotal 
            

7.655.569  
            

7.643.527  
            

7.634.444  
                    

-    

Total 2.488.550.696 2.462.259.592 2.461.718.872 1.097.907 

Fonte: FIPLAN GERENCIAL 
 
O Poder Judiciário operou, em 2020, 206 Unidades Gestoras - UG em todo o Estado, 
distribuídas em 13 unidades centralizadas, na capital, e 193 descentralizadas, no 
interior do Estado, representadas por Comarcas, sendo todas organizadas por 
codificação orçamentária e financeira de acordo com o FIPLAN.  
 
As despesas realizadas pelas comarcas do interior se limitam a pequenos gastos, 
compras e obras inseridas observando os parâmetros legais definidos para a dispensa 
de licitação. Esse valor, conforme Decreto Judiciário nº 558, de 06 de agosto de 2018, 
corresponde a R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) para compras e 
serviços e a R$33.000,00 (trinta e três mil reais) para pequenas reformas e reparos 
em imóveis do Poder Judiciário que possibilitem o normal funcionamento das 
instalações existentes.  
 
Essas despesas fazem parte dos recursos programados na Ação 4557 – Manutenção 
das Unidades Judiciárias do Interior do Estado e são representadas pelos elementos 
30, 36, 39 e 47, específicos de manutenção, que se referem, respectivamente, a 
despesas orçamentárias relacionadas à aquisição de material de consumo, 
pagamento de serviços prestados por pessoa física, pagamento de serviços prestados 
por pessoa jurídica e pagamento de tributos e contribuições sociais e econômicas. 
Eventualmente, algumas despesas enquadradas nessas características são pagas 
por meio do elemento 92 referente a despesas de exercícios anteriores. 
 
A execução dessas despesas, durante o exercício de 2020, teve um bom 
desempenho, e a maioria dos recursos recebidos foi gasto na sua integralidade, 
conforme pode ser observado na tabela a seguir que demonstra os valores 
empenhados, liquidados e pagos pelas unidades gestoras descentralizadas. Importa 
mencionar que as ações relacionadas a investimentos, quando necessárias nas 
Unidades Gestoras Descentralizadas, são de responsabilidade das gestoras da 
capital, responsáveis pelo tipo de despesa específico. O mesmo ocorre com o gasto 
de pessoal dessas unidades. O acompanhamento das despesas realizadas pelas 
Unidades Descentralizadas é realizado pela Coordenação de Unidades 
Descentralizadas, vinculada a Diretoria de Serviços Gerais.  
 
UNIDADES GESTORAS CENTRALIZADAS 
 
O desempenho das unidades centralizadas, no decorrer do exercício, pode ser 
observado no início da Tabela 7. 
 
O valor de R$100.000,00 (cem mil reais), registrado em descentralizações recebidas, 
refere-se a um erro operacional que remanejou o valor da Unidade Gestora 0001, da 
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U.O. 04.601, lançando-a na U.O 04.101, na Unidade Gestora 0003 - Juizado de 
Menores. Essa ação foi, posteriormente, retificada. 
 
A Diretoria de Recursos Humanos – DRH, 04.101.0006, recebeu o montante de 
R$997.906,64  (novecentos e noventa e sete mil, novecentos e seis reais e sessenta 
e quatro centavos) em descentralizações externas (destaques), da Secretaria de 
Administração – SAEB, da Secretaria da Fazenda – SEFAZ e da Procuradoria Geral 
do Estado, para custear os salários dos servidores do Tribunal que estão à disposição 
desses Órgãos. 
 
 

TABELA 8 – Despesas pagas de exercícios anteriores por categoria  
 

R$1,00 

Unidade Gestora Categoria (1) 

Código Descrição 
Despesas de 

exercícios 
encerrados(2) 

 Restos a 
Pagar com 
prescrição 

interrompida(3) 

Compromissos 
reconhecidos 

pela autoridade 
competente (4) 

Total 

04101.0006 
Diretoria de 
Recursos 
Humanos - DRH 

   161.989.581                      -                          -       161.989.581  

04101.0008 
Diretoria de 
Serviços Gerais - 
DSG 

         351.658                      -                          -             351.658  

04101.0010 
Diretoria de 
Finanças - DFA 

         388.522                      -                          -             388.522  

04101.0021 

Comarca de 
Terceira Entrância 
Estado da Bahia - 
Esplanada 

           25.904                      -                          -               25.904  

04101.0028 

Comarca de 
Terceira Entrância 
Estado da Bahia - 
Ipiaú 

                640                      -                          -                    640  

04101.0034 

Comarca de 
Terceira Entrância 
Estado da Bahia - 
Itaparica 

             1.976                      -                          -                 1.976  

04101.0042 

Comarca de 
Terceira Entrância 
Estado da Bahia - 
Nazaré 

             2.476                      -                          -                 2.476  

04101.0061 
Comarca de Dias 
D'Avila 

             5.260                      -                          -                 5.260  

04101.0087 
Comarca de 
Muritiba 

             8.589                      -                          -                 8.589  

04101.0112 
Diretoria de 
Assistência a 
Saúde - DAS 

             8.086                      -                          -                 8.086  

04101.0122 
Comarca de 
Campo Formoso 

                768                      -                          -                    768  
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Unidade Gestora Categoria (1) 

Código Descrição 
Despesas de 

exercícios 
encerrados(2) 

 Restos a 
Pagar com 
prescrição 

interrompida(3) 

Compromissos 
reconhecidos 

pela autoridade 
competente (4) 

Total 

04101.0144 
Comarca de 
Sento Sé 

           10.289                      -                          -               10.289  

04101.0172 Comarca de Iaçú            10.490                      -                          -               10.490  

04101.0208 
Comarca de 
Wenceslau 
Guimarães 

           10.135                      -                          -               10.135  

04101.0263 
Comarca de Nova 
Viçosa 

             1.100                      -                          -                 1.100  

04101.0272 
Comarca de 
Santa Inês 

                461                      -                          -                    461  

04101.0290 
Secretaria 
Judiciária - 
SEJUD 

         598.144                      -                          -             598.144  

04101.0301 
Secretaria Geral 
da Presidência - 
SGP 

             1.986                      -                          -                 1.986  

04102.0001 
Corregedoria 
Geral de Justiça - 
Executora 

             2.210                      -                          -                 2.210  

04601.0001 

Fundo de 
Aparelhamento 
Judiciário - TJ - 
Executora 

                  -                        -                          -                      -    

04601.0002 
Diretoria de 
Engenharia e 
Arquitetura - DEA 

           17.381                      -                          -               17.381  

04601.0003 
Diretoria de 
Suprimento e 
Patrimônio - DSP 

           68.921                      -                          -               68.921  

Total    163.504.575                      -                          -       163.504.575  

Fonte: FIPLAN GERENCIAL 
Notas: 
(1) Conforme Decreto nº 181-A, de 09/07/1991. 
(2) Despesas para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se 
tenham processado na época própria. 
(3) São aqueles cancelados, mas ainda vigente o direito do credor. 
(4) Os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício são aqueles cuja obrigação de pagamento foi criada em 
virtude de lei, mas somente reconhecido o direito do reclamante após o encerramento do exercício correspondente. 
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3. ÁREA OPERACIONAL 
 

3.1 Avaliação dos resultados da execução das ações orçamentárias/compromisso(s)/programa(s) 

 

Os quadros a seguir demonstram que, apesar da atipicidade sanitária experimentada ao longo do exercício financeiro de 2020 e dos 
contundentes impactos orçamentários e financeiros decorrentes da retração econômica global, foi possível ao Poder Judiciário adequar 
as ações planejadas, compatibilizando a estratégia de atuação do Poder Judiciária ao atual contexto sócio-econômico, garantindo a 
qualidade e eficiência dos serviços prestados aos jurisdicionados. Os remanejamentos orçamentários percebidos retratam essa realidade 
que pode ser observada por meio das análises de execução orçamentária, física e financeira. 

 

3.1.1 Avaliação dos resultados dos indicadores 
 

 

QUADRO 3 – Evolução anual dos indicadores do(s) programa(s) 

 

 

 

Indicador(1) Unidade de 
Medida 

Íncide de 
Referência 

Data de 
Referência 

Aferido Índice Esperado 
quadriênio  

(PPA 2020-2023) 
1º ano 
(2020) 

2º ano 
(2021) 

3º no 
(2022) 

4º ano 
(2023) 

Programa: 323 - JUSTIÇA EFETIVA 

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

Un 4,9 2017 5,09    5,8 

Fonte: SEPLAN/Planejamento Estratégico 
Notas:  
(1)Valores obtidos mediante pesquisa de opinião realizada em todas as Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com ampla participação de  jurisdicionados e operadores do direito. A 
periodicidade da pesquisa é de dois anos, sendo a última realizada em 2019. Assim, tomaremos como valor para 2020, os obtidos em 2019. 
Para aferição dos valores, tomou-se como base os percentuais apresentados na pesquisa de opinião, no qual, em 2019, 66,31% dos respondentes afirmaram que confiam ou confiam totalmente 
no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Para essa mesma pergunta, em 2017 o índice de confiança foi de 63,77%. 
Para fins de cálculo, tendo como referência o ano de 2017 o valor de 4,90, tem-se: 4,90 = 63,77%, aplicando-se a proporção para 2019, temos 5,09 = 66,31%. 
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A efetividade de uma instituição é medida pela percepção de atendimento de expectativas dos seus públicos-alvo quando da 
materialização de suas demandas na utilização dos produtos e serviços ofertados, numa inequívoca demonstração de confiança do 
cumprimento de sua missão institucional com a devida qualidade e cuidados que esta requer, de molde a se transformarem em reais 
beneficiários da sua atuação cotidiana. 
 
Nesse sentido, O IC-PJBA é mensurado por meio de pesquisa de opinião pública, em todo o Estado da Bahia, tendo como alvos os 
Jurisdicionados e os Operadores do Direito. 
 
Da análise do indicador, percebe-se um importante crescimento e aproximação da meta. As ações estruturantes do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia - TJBA, direcionadas pelo seu Planejamento Estratégico, no qual lastreia todo o Programa presente no PPA vigente 
já originam bons frutos, uma vez que o papel institucional deste Poder de levar a pacificação social por intermédio da aplicação da justiça, 
é reconhecido por 66,77% de seu público direto. 
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QUADRO 4 – Outros indicadores de desempenho utilizados pela UJ 

 
 

Outros Indicadores utilizados(1) Unidade de 
Medida 

Íncide de 
Referência 

Data de 
Referência 

Aferido Índice Esperado 
quadriênio  

(PPA 2020-2023) 
1º ano 
(2020) 

2º ano 
(2021) 

1º ano 
(2020) 

2º ano 
(2021) 

PROGRAMA 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

PROGRAMA 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

Fonte: SEPLAN 
Nota: 
(1) Outros indicadores, que não estão no PPA, utilizados pela UJ para avaliação de desempenho. 

 

 
O Quadro 3 engloba  todos os indicadores de desempenho utilizados pela UJ, o que dispensa a apresentação do Quadro 4. 
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3.1.2 Avaliação dos resultados das metas dos compromissos 
 
O Quadro 5 busca apresentar a evolução das metas do PPA 2020/2023, no qual, em 2020 a maioria dos compromissos apresentaram 
crescimento significativo no alcance das suas metas. 
 
No que tange aos compromissos e suas metas, retratadas no quadro abaixo, imperioso destacar a evolução de algumas metas. 
 
Compondo o compromisso, assegurar acesso à justiça, cidadania e responsabilidade socioambiental, onde a meta expandir o número de 
atendimentos realizados por meios alternativos de acesso à justiça, para 2020 era atingir 107,5%, o TJBA acabou por ultrapassar em 
muito a previsão para 2023, ao atingir o percentual de 178,13% do ano base. 
 
Ressalte-se que a aceleração para o cumprimento da meta supracitada se fez necessária devido ao momento pandêmico vivido em 2020, 
uma vez que os meios tradicionais de atendimento ao jurisdicionados e operadores do direito foram prejudicados com as regras de 
restrições impostas, tornando, portanto prioridade para o TJBA a promoção da continuidade do serviço público por meios alternativos. 
 
Outrossim, também merece destaque o cumprimento da meta que busca aprimorar a eficiência da prestação jurisdicional, na qual 
atingimos 100% do índice de produtividade comparada, figurando entre os melhores Tribunais Estaduais do Brasil. 
 
 
 
 
QUADRO 5 – Evolução das metas dos compromissos/programa sob a responsabilidade direta da UJ 
 
 
 

Programa: 323 - JUSTIÇA EFETIVA 

Compromisso: ASSEGURAR ACESSO À JUSTIÇA, CIDADANIA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

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

Regionalização(1)  
Unidade 

de 
medida 

1º ano (2020)  2º ano (2021)  3º ano (2022)  4º ano (2023) PPA (2020-2023) 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) Apurado 
no 

quadriênio PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado 

 Estado % 107,5 - 79 - - - - - - - - - - - - 

Meta: Expandir o número de atendimentos realizados por meios alternativos de acesso à justiça 
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Regionalização(1)  
Unidade 

de 
medida 

1º ano (2020)  2º ano (2021)  3º ano (2022)  4º ano (2023) PPA (2020-2023) 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) Apurado 
no 

quadriênio PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado 

Estado % 107,5 - 214,2 - - - - - - - - - - - - 

Meta: Implantar as ações do Plano de Logística Sustentável (PLS) 

Regionalização(1)  
Unidade 

de 
medida 

1º ano (2020)  2º ano (2021)  3º ano (2022)  4º ano (2023) PPA (2020-2023) 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) Apurado 
no 

quadriênio PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado 

Estado % 65 - 50 - - - - - - - - - - - - 

Compromisso: Aprimorar a eficiência da prestação jurisdicional 

Meta: Aperfeiçoar a eficiência na prestação jurisdicional 

Regionalização(1)  
Unidade 

de 
medida 

1º ano (2020)  2º ano (2021)  3º ano (2022)  4º ano (2023) PPA (2020-2023) 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) Apurado 
no 

quadriênio PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado 

Estado % 98,5 - 100 - - - - - - - - - - - - 

Compromisso: Desenvolver a governança corporativa 

Meta: Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas 

Regionalização(1)  
Unidade 

de 
medida 

1º ano (2020)  2º ano (2021)  3º ano (2022)  4º ano (2023) PPA (2020-2023) 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) Apurado 
no 

quadriênio PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado 

Estado % 77 - NA - - - - - - - - - - - - 

Meta: Aprimorar a comunicação institucional e social do Poder Judiciário 

Regionalização(1)  
Unidade 

de 
medida 

1º ano (2020)  2º ano (2021)  3º ano (2022)  4º ano (2023) PPA (2020-2023) 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) Apurado 
no 

quadriênio PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado 

Estado % 70 - 88,23 - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

Meta: Implantar a política institucional de governança do Poder Judiciário 
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Regionalização(1)  
Unidade 

de 
medida 

1º ano (2020)  2º ano (2021)  3º ano (2022)  4º ano (2023) PPA (2020-2023) 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) Apurado 
no 

quadriênio PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado 

Estado % 25 - 81 - - - - - - - - - - - - 

Meta: Implementar o plano de execução e monitoramento de obras 

Regionalização(1)  
Unidade 

de 
medida 

1º ano (2020)  2º ano (2021)  3º ano (2022)  4º ano (2023) PPA (2020-2023) 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) Apurado 
no 

quadriênio PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado 

Estado % 65 - 13,33 - - - - - - - - - - - - 

Meta: Implementar o Projeto Político Pedagógico (PPP) da Universidade Corporativa 

Regionalização(1)  
Unidade 

de 
medida 

1º ano (2020)  2º ano (2021)  3º ano (2022)  4º ano (2023) PPA (2020-2023) 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) Apurado 
no 

quadriênio PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado 

Estado % 40 - 36,8 - - - - - - - - - - - - 

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

Regionalização(1)  
Unidade 

de 
medida 

1º ano (2020)  2º ano (2021)  3º ano (2022)  4º ano (2023) PPA (2020-2023) 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) Apurado 
no 

quadriênio PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado 

Estado % 0,65 - 0,6 - - - - - - - - - - - - 

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

Regionalização(1)  
Unidade 

de 
medida 

1º ano (2020)  2º ano (2021)  3º ano (2022)  4º ano (2023) PPA (2020-2023) 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) Apurado 
no 

quadriênio PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado 

Estado % 100 - 100 - - - - - - - - - - - - 

 
Fonte:SEPLAN 
Notas: 
(1) A regionalização corresponde à área de abrangência da Meta tal qual descrita no PPA (Estado ou Território de Identidade). 
(2) As informações anuais relativas à previsão das metas são aquelas estabelecidas gerencialmente pela UJ e apresentadas no FIPLAN (Referência: Relatório M&A 100).
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QUADRO 6 – Evolução das metas dos compromissos/programa sob a responsabilidade da UJ, a cargo da(s) unidade(s) da 
administração indireta vinculada(s) à UJ, conforme Relatório M&A 100/Fiplan  
 

Programa:  

Compromisso: 

Meta:  

Unidade da administração indireta vinculada:  

Regionalização(1)  
Unidade 

de 
medida 

1º ano (2020)  2º ano (2021)  3º ano (2022)  4º ano (2023) PPA (2020-2023) 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) 
Apurado 

Planejado(2) Apurad
o 

Planejado(2) Apurado 
no 

quadriênio PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado PPA Revisado 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fonte: SEPLAN 
Notas: 
(1) A regionalização corresponde à área de abrangência da Meta tal qual descrita no PPA (Estado ou Território de Identidade). 
(2) As informações anuais relativas à previsão das metas são aquelas estabelecidas gerencialmente pela UJ e apresentadas no FIPLAN (Referência: Relatório M&A 100). 

 

Não há unidades vinculas à Administração Indireta no Tribunal de Justiça 
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3.1.3 Avaliação da execução dos compromissos e dos resultados das ações 

orçamentárias 

 

 

QUADRO 7 – Ações orçamentárias prioritárias por compromisso/programa sob a 

responsabilidade da UJ 

 

 

Unidade Orçamentária (UO): 04.101 - Secretaria do Tribunal de Justiça 

Programa:  Justiça Efetiva Código: 323 

Compromisso (1):  Assegurar o Acesso à Justiça, à Cidadania e à Responsabilidade Socioambiental 

Iniciativa (s): Realizar ações de reconhecimento de paternidade 

Ações Orçamentáris Prioritárias(2) 

Código Descrição 

5045 Realização de Serviço de Reconhecimento de Paternidade 

Unidade Orçamentária (UO): 04.601 - Fundo de Aparelhamento Judiciário  

Programa:  Justiça Efetiva Código: 323 

Compromisso (1): Assegurar o Acesso à Justiça, à Cidadania e à Responsabilidade Socioambiental 

Iniciativa (s): Prover as condições de acessibilidade e inclusão exigidas legalmente 

Ações Orçamentáris Prioritárias 

Código Descrição 

5044 Implantação de Serviço de Acessibilidade e Inclusão Social 

Unidade Orçamentária (UO): 04.101 - Secretaria do Tribunal de Justiça 

Programa:  Justiça Efetiva Código: 323 

Compromisso (1):  Assegurar o Acesso à Justiça, à Cidadania e à Responsabilidade Socioambiental 

Iniciativa (s): Promover ações de inclusão social 

Ações Orçamentáris Prioritárias  

Código Descrição 

6320 Apoio às Ações de Inclusão Social 

Unidade Orçamentária (UO): 04.101 - Secretaria do Tribunal de Justiça 

Programa:  Justiça Efetiva Código: 323 

Compromisso (1):  Assegurar o Acesso à Justiça, à Cidadania e à Responsabilidade Socioambiental 

Iniciativa (s): Aprimorar o atendimento à Política de Enfretamento à Violência Doméstica e Familiar 

Ações Orçamentáris Prioritárias  

Código Descrição 

5048 
Promoção de Evento no Atendimento à Política de Enfrentamento à Violência Doméstica e 
Familiar 

Unidade Orçamentária (UO): 04.101 - Secretaria do Tribunal de Justiça 

Programa:  Justiça Efetiva Código: 323 

Compromisso (1): Assegurar o Acesso à Justiça, à Cidadania e à Responsabilidade Socioambiental 

Iniciativa (s): Promover o Serviço de Perícias Gratuitas 

Ações Orçamentáris Prioritárias  

Código Descrição 

5351 Ampliação do Serviço de Apoio à Justiça 
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Unidade Orçamentária (UO): 04.601 - Fundo de Aparelhamento Judiciário  

Programa:  Justiça Efetiva Código: 323 

Compromisso (1): Assegurar o Acesso à Justiça, à Cidadania e à Responsabilidade Socioambiental 

Iniciativa (s): Ofertar sistemas virtuais de atendimento aos jurisdicionados e operadores do direito 

Ações Orçamentáris Prioritárias 

Código Descrição 

5093 Implantação de Sistema de Serviço Virtual de Atendimento 

Unidade Orçamentária (UO): 04.601 - Fundo de Aparelhamento Judiciário  

Programa:  Justiça Efetiva Código: 323 

Compromisso (1): Assegurar o Acesso à Justiça, à Cidadania e à Responsabilidade Socioambiental 

Iniciativa (s): Implantar as Ações do Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário do Estado  

Ações Orçamentáris Prioritárias 

Código Descrição 

5055 Implantação do Plano de Logística Sustentável 

Unidade Orçamentária (UO): 04.101 - Secretaria do Tribunal de Justiça 

Programa:  Justiça Efetiva Código: 323 

Compromisso (1): Aprimorar a eficiência da prestação jurisdicional 

Iniciativa (s): Implementar o Sistema Processo Judicial Eletrônico - Pje 

Ações Orçamentáris Prioritárias  

Código Descrição 

5046 Implementação do Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJE 

Unidade Orçamentária (UO): 04.101 - Secretaria do Tribunal de Justiça 

Programa:  Justiça Efetiva Código: 323 

Compromisso (1): Aprimorar a eficiência da prestação jurisdicional 

Iniciativa (s): Implementar o Plano Diretor das Unidades Judiciárias do 1º Grau 

Ações Orçamentáris Prioritárias  

Código Descrição 

5099 Implementação do Plano Diretor de Unidade Judiciária do 1º Grau 

Unidade Orçamentária (UO): 04.101 - Secretaria do Tribunal de Justiça 

Programa:  Justiça Efetiva Código: 323 

Compromisso (1):  Desenvolver a governança corporativa 

Iniciativa (s): Implantar Programa de Gestão de Competências 

Ações Orçamentáris Prioritárias  

Código Descrição 

5068 Implantação do Programa de Gestão de Pessoas por Competência 

Unidade Orçamentária (UO): 04.601 - Fundo de Aparelhamento Judiciário  

Programa:  Justiça Efetiva Código: 323 

Compromisso (1): Desenvolver a Governança Corporativa 

Iniciativa (s): Realizar concurso público 

Ações Orçamentáris Prioritárias 

Código Descrição 

5349 Realização de Concurso Público do Tribunal de Justiça 

Unidade Orçamentária (UO): 04.601 - Fundo de Aparelhamento Judiciário  

Programa:  Justiça Efetiva Código: 323 

Compromisso (1): Desenvolver a Governança Corporativa 

Iniciativa (s): Implantar o sistema de gestão de pessoas - Projeto Populus 
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Ações Orçamentáris Prioritárias 

Código Descrição 

5061 Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas - Populus 

Unidade Orçamentária (UO): 04.101 - Secretaria do Tribunal de Justiça 

Programa:  Justiça Efetiva Código: 323 

Compromisso (1): Desenvolver a Governança Corporativa 

Iniciativa (s): Implantar a TV Justiça 

Ações Orçamentáris Prioritárias  

Código Descrição 

5056 Implantação da TV Justiça 

Unidade Orçamentária (UO): 04.101 - Secretaria do Tribunal de Justiça 

Programa:  Justiça Efetiva Código: 323 

Compromisso (1): Desenvolver a Governança Corporativa 

Iniciativa (s): Implantar Programa de Governança Corporativa 

Ações Orçamentáris Prioritárias  

Código Descrição 

5064 Implantação do Programa de Governança Corporativa 

Unidade Orçamentária (UO): 04.601 - Fundo de Aparelhamento Judiciário  

Programa:  Justiça Efetiva Código: 323 

Compromisso (1): Desenvolver a Governança Corporativa 

Iniciativa (s): Prover a infraestrutura das unidades judiciárias 

Ações Orçamentáris Prioritárias 

Código Descrição 

5434 Reforma de Unidade Judiciária do 1º Grau 

Unidade Orçamentária (UO): 04.601 - Fundo de Aparelhamento Judiciário  

Programa:  Justiça Efetiva Código: 323 

Compromisso (1): Desenvolver a Governança Corporativa 

Iniciativa (s): Modernizar os serviços da tecnologia da informação e comunicação 

Ações Orçamentáris Prioritárias 

Código Descrição 

5051 Modernização do Parque Computacional de Unidade Judiciário do 2º Grau 

5052 Modernização do Parque Computacional de Unidade Judiciário do 1º Grau 

5054 Modernização do Parque Computacional de Unidade Administrativa Judiciária 

Fonte: FIPLAN/PPA 2020-2023 
Nota:  
(1) Apenas os compromissos que tenham ações prioritárias. 
(2)Ações orçamentárias com indicativo de prioridade. 
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QUADRO 8 – Ações orçamentárias não prioritárias por compromisso/programa, 
consideradas relevantes pela UJ  

 

 

 

 

 

Unidade Orçamentária (UO): 04.102 - Corregedoria Geral de Justiça  

Programa:  Justiça Efetiva Código: 323 

Compromisso(1):  Aprimorar a eficiência da prestação jurisdicional 

Inicitiva (s): Desenvolver as atividades correicionais e de fiscalização em unidades judiciárias 

Ações orçamentárias não prioritárias, consideradas relevantes pela UJ(2) 

Código Descrição 

4027 Correição e Fiscalização de Serviço Judiciário das Comarcas de Entrância Inicial e Intermediária 

4391 Correição e Fiscalização de Serviço Judiciário das Comarcas de Entrância Final 

Unidade Orçamentária (UO): 04.602 - Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados 

Programa:  Justiça Efetiva Código: 323 

Compromisso (1):  Desenvolver a Governança Corporativa 

Inicitiva (s): Aperfeiçoar o Serviço de Segurança de Magistrados e Servidores 

5001 Aquisição de Equipamento de Proteção e Segurança para os Magistrados do 1º Grau 

5002 Aquisição de Equipamento de Proteção e Segurança para os Magistrados do 2º Grau 

Unidade Orçamentária (UO): 04.101 - Secretaria do Tribunal de Justiça 

Programa:  Justiça Efetiva Código: 323 

Compromisso (1):  Assegurar o Acesso à Justiça, à Cidadania e à Responsabilidade Socioambiental 

Inicitiva (s): Assegurar os Serviços de Justiça Itinerante 

Ações orçamentárias não prioritárias, consideradas relevantes pela UJ 

Código Descrição 

5049 Implementação de Ações de Justiça Itinerante 

Unidade Orçamentária (UO): 04.101 - Secretaria do Tribunal de Justiça 

Programa:  Justiça Efetiva Código: 323 

Compromisso (1):  Assegurar o cumprimento dos serviços de justiça prestados pelos Magistrados e 
Servidores 

Inicitiva (s): Assegurar o Cumprimento dos Serviços de Justiça 

Ações orçamentárias não prioritárias, consideradas relevantes pela UJ 

Código Descrição 

4050 Administração de Pessoal e Encargos dos Membros do 1º Grau do Poder Judiciário 

4085 Administração de Pessoal e Encargos dos Membros do 2º Grau do Poder Judiciário 

Unidade Orçamentária (UO): 04.101 - Secretaria do Tribunal de Justiça 

Programa:  Justiça Efetiva Código: 323 

Compromisso (1):  Assegurar o Acesso à Justiça, à Cidadania e à Responsabilidade Socioambiental 

Inicitiva (s): Promover ações de inclusão social 

Ações orçamentárias não prioritárias, consideradas relevantes pela UJ 

Código Descrição 

4128 Apoio às Ações de Inclusão Social em Unidade Judiciária do 1º Grau 
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Unidade Orçamentária (UO): 04.101 - Secretaria do Tribunal de Justiça 

Programa:  Justiça Efetiva Código: 323 

Compromisso (1):  Assegurar o Acesso à Justiça, à Cidadania e à Responsabilidade Socioambiental 

Inicitiva (s): Apoiar entidade social 

Ações orçamentárias não prioritárias, consideradas relevantes pela UJ 

Código Descrição 

4512 Apoio a entidade social 

Unidade Orçamentária (UO): 04.101 - Secretaria do Tribunal de Justiça 

Programa:  Justiça Efetiva Código: 323 

Compromisso (1):  Assegurar o Acesso à Justiça, à Cidadania e à Responsabilidade Socioambiental 

Inicitiva (s): Apoiar o Serviço de Justiça 

Ações orçamentárias não prioritárias, consideradas relevantes pela UJ 

Código Descrição 

5050 Apoio ao Serviço de Justiça  

Unidade Orçamentária (UO): 04.101 - Secretaria do Tribunal de Justiça 

Programa:  Justiça Efetiva Código: 323 

Compromisso (1):  Assegurar o Acesso à Justiça, à Cidadania e à Responsabilidade Socioambiental 

Inicitiva (s): Promover Eventos Institucionais 

Ações orçamentárias não prioritárias, consideradas relevantes pela UJ 

Código Descrição 

5062 Promoção de Evento Institucional 

Unidade Orçamentária (UO): 04.101 - Secretaria do Tribunal de Justiça 

Programa:  Justiça Efetiva Código: 323 

Compromisso (1): Desenvolver a Governança Corporativa 

Inicitiva (s): Realizar campanha de publicidade institucional 

Ações orçamentárias não prioritárias, consideradas relevantes pela UJ 

Código Descrição 

2050 Publicidade Institucional 

Unidade Orçamentária (UO): 04.601 - Fundo de Aparelhamento Judiciário  

Programa:  Justiça Efetiva Código: 323 

Compromisso (1): Assegurar o Acesso à Justiça, à Cidadania e à Responsabilidade Socioambiental 

Inicitiva (s): Implantar as Ações do Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário do Estado 

Ações orçamentárias não prioritárias, consideradas relevantes pela UJ 

Código Descrição 

5055 Implantação do Plano de Logística Sustentável 

Unidade Orçamentária (UO): 04.601 - Fundo de Aparelhamento Judiciário  

Programa:  Justiça Efetiva Código: 323 

Compromisso (1): Desenvolver a Governança Corporativa 

Inicitiva (s): Implementar o Programa de Modernização e Aparelhamento das Unidades Judiciárias 

Ações orçamentárias não prioritárias, consideradas relevantes pela UJ 

Código Descrição 

5341 Aparelhamento de Unidade do Poder Judiciário 

5442 Aparelhamento de Unidade Judiciária do 1º Grau 

5443 Aparelhamento de Unidade Judiciária do 2º Grau 
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Unidade Orçamentária (UO): 04.601 - Fundo de Aparelhamento Judiciário  

Programa:  Justiça Efetiva Código: 323 

Compromisso (1): Desenvolver a Governança Corporativa 

Inicitiva (s): Prover a infraestrutura das unidades judiciárias 

Ações orçamentárias não prioritárias, consideradas relevantes pela UJ 

Código Descrição 

5336 Construção de Unidade Judiciária 

5434 Reforma de Unidade Judiciária do 1º Grau 

5435 Reforma de Unidade Judiciária do 2º Grau 

Unidade Orçamentária (UO): 04.601 - Fundo de Aparelhamento Judiciário  

Programa:  Justiça Efetiva Código: 323 

Compromisso (1): Assegurar o Acesso à Justiça, à Cidadania e à Responsabilidade Socioambiental 

Inicitiva (s): Promover a capacitação de Magistrados e Servidores 

Ações orçamentárias não prioritárias, consideradas relevantes pela UJ 

Código Descrição 

3538 Capacitação de Magistrado e Servidor do Tribunal de Justiça 

5438 Capacitação de Magistrado e Servidor do 1º Grau do Poder Judiciário 

5439 Capacitação de Magistrado e Servidor do 2º Grau do Poder Judiciário 

Fonte: FIPLAN/PPA 2020-2023 
Nota: 
(1) Apenas os compromissos que tenham ações não prioritárias, consideradas relevantes pela UJ. 
(2)Ações orçamentárias sem indicativo de prioridade, porém consideradas relevantes pela UJ. 
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QUADRO 9 – Demonstrativo da execução orçamentária, financeira e física das ações orçamentárias/compromisso/programa 
 

Unidade Orçamentária (UO): 04.101 - Secretaria do Tribunal de Justiça  

 Programa:  323 - Justiça Efetiva  

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

 Unidade Setorial de Planejamento (USP): Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGESP  

 Execução Física   Execução Orçamentária/Financeira  

 Ação(1) 
(Código e descrição)  

 Produto  
 Unidade 

de medida  
Previsto 

Inicial  
Previsto 

Atual  
 Em 

Execução  
Concluído  

 Orçado 
inicial (R$)  

 Orçado atual 
(R$)  

 Empenhado 
(R$)  

 Pago (R$)  

 4050 - Administração de 
Pessoal e Encargos dos 
Membros do 1º Grau do 
Poder Judiciário  

 769 - Serviço 
finalístico 
remunerado  

 Unidade  
               

1  
               

1  
                 -    

                    
1  

   
1.621.987.000  

   
1.611.937.250  

   
1.610.225.644  

   
1.610.225.644  

 Iniciativa(s): Assegurar o Cumprimento dos Serviços de Justiça  

 4085 - Administração de 
Pessoal e Encargos dos 
Membros do 2º Grau do 
Poder Judiciário  

 769 - Serviço 
finalístico 
remunerado  

 Unidade  
               

1  
               

1  
                 -    

                    
1  

      
217.266.000  

      
224.507.000  

      
223.135.602  

      
223.135.602  

 Iniciativa(s): Assegurar o Cumprimento dos Serviços de Justiça  

 Unidade Orçamentária (UO): 04.101 - Secretaria do Tribunal de Justiça  

 Programa:  323 - Justiça Efetiva  

 Compromisso:  Assegurar o Acesso à Justiça, à Cidadania e à Responsabilidade Socioambiental  

 Unidade Setorial de Planejamento (USP): Secretaria de Administração - SEAD  

 Execução Física   Execução Orçamentária/Financeira  

 Ação(1) 
(Código e descrição)  

 Produto  
 Unidade 

de medida  
Previsto 

Inicial  
Previsto 

Atual  
 Em 

Execução  
Concluído  

 Orçado 
inicial (R$)  

 Orçado atual 
(R$)  

 Empenhado 
(R$)  

 Pago (R$)  

 4128 - Apoio às Ações de 
Inclusão Social em 
Unidade Judiciária do 1º 
Grau  

 40 - Ação de 
inclusão social 
apoiada  

 Unidade  
               

1  
               

1  
                  

1  
                  -    

               
730.000  

               
620.542  

               
248.591  

               
248.591  

 Iniciativa(s): Promover ações de inclusão social  
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 4512 - Apoio a Entidade 
Social  

 1656 - Apoio a 
entidade social 
realizado  

 Unidade  
               

1  
               

1  
                 -    

                    
1  

               
100.000  

               
117.500  

               
108.750  

               
108.750  

 Iniciativa(s): Apoiar entidade social  

 5050 - Apoio ao Serviço 
de Justiça   

 2471 - Serviço 
jurídico apoiado  

 Unidade  
               

1  
               

1  
                  

1  
                  -    

         
34.407.000  

         
35.847.000  

         
14.695.594  

         
14.695.594  

 Iniciativa(s): Apoiar o Serviço de Justiça  

 6320 - Apoio às Ações de 
Inclusão Social  

 214 - Entidade 
social apoiada  

 Unidade  
               

1  
               

1  
                  

1  
                  -    

               
146.000  

               
255.458  

               
149.772  

               
149.772  

 Iniciativa(s): Promover ações de inclusão social  

 5048 - Promoção de 
Evento no Atendimento à 
Política de Enfrentamento 
à Violência Doméstica e 
Familiar  

 2467 - Evento de 
enfrentamento a 
violência 
promovido  

 Unidade  
               

5  
               

5  
                 -                      -    

                 
50.000  

                 
50.000  

                          -                              -    

 Iniciativa(s): Aprimorar o atendimento à Política de Enfretamento à Violência Doméstica e Familiar  

 5062 - Promoção de 
Evento Institucional  

 2482 - Evento 
institucional 
promovido  

 Unidade  
               

6  
               

6  
                 -                      -    

               
900.000  

               
450.000  

                          -                              -    

 Iniciativa(s): Promover Eventos Institucionais  

 5049 - Implementação de 
Ações de Justiça 
Itinerante  

 2474 - Ação de 
Justiça itinerante 
implementada  

 Unidade  
               

9  
               

9  
                 -                      -    

                 
50.000  

                 
50.000  

                          -                              -    

 Iniciativa(s): Assegurar os Serviços de Justiça Itinerante  
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 Unidade Setorial de Planejamento (USP): Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGESP  

 Execução Física   Execução Orçamentária/Financeira  

 Ação(1) 
(Código e descrição)  

 Produto  
 Unidade 

de medida  
Previsto 

Inicial  
Previsto 

Atual  
 Em 

Execução  
Concluído  

 Orçado 
inicial (R$)  

 Orçado atual 
(R$)  

 Empenhado 
(R$)  

 Pago (R$)  

 5045 - Realização de 
Serviço de 
Reconhecimento de 
Paternidade  

 2468 - Serviço de 
reconhecimento 
de paternidade 
realizado  

 Unidade  
      

2.000  
      

1.985  
                 -    

               
382  

               
765.000  

               
705.000  

               
119.821  

               
112.476  

 Iniciativa(s): Realizar ações de reconhecimento de paternidade  

 6320 - Apoio às Ações de 
Inclusão Social  

 214 - Entidade 
social apoiada  

 Unidade  
               

1  
               

1  
                 -                      -    

           
1.976.000  

           
1.976.000  

                          -                              -    

 Iniciativa(s): Promover ações de inclusão social  

 Unidade Setorial de Planejamento (USP): Secretaria Judiciária - SEJUD  

 Execução Física   Execução Orçamentária/Financeira  

 Ação(1) 
(Código e descrição)  

 Produto  
 Unidade 

de medida  

 
Previsto 

Inicial  

 
Previsto 

Atual  

 Em 
Execução  

 
Concluído  

 Orçado 
inicial (R$)  

 Orçado atual 
(R$)  

 Empenhado 
(R$)  

 Pago (R$)  

 5351 - Ampliação do 
Serviço de Apoio à Justiça  

 949 - Serviço de 
apoio judiciário 
ampliado  

 Unidade  
               

1  
               

1  
                 -    

                    
1  

           
1.290.000  

           
1.290.000  

           
1.055.454  

           
1.055.454  

 Iniciativa(s): Promover o Serviço de Perícias Gratuitas  

 Unidade Orçamentária (UO): 04.101 - Secretaria do Tribunal de Justiça  

 Programa:  323 - Justiça Efetiva  

 Compromisso:  Aprimorar a eficiência da prestação jurisdicional  

 Unidade Setorial de Planejamento (USP): Secretaria Judiciária - SEJUD  

 Execução Física   Execução Orçamentária/Financeira  

 Ação(1) 
(Código e descrição)  

 Produto  
 Unidade 

de medida  

 
Previsto 

Inicial  

 
Previsto 

Atual  

 Em 
Execução  

 
Concluído  

 Orçado 
inicial (R$)  

 Orçado atual 
(R$)  

 Empenhado 
(R$)  

 Pago (R$)  

 5099 - Implementação 
do Plano Diretor de 
Unidade Judiciária do 1º 
Grau  

 743 - Plano 
diretor 
implementado  

 Unidade  
               

1  
               

1  
                 -                      -    

                 
66.000  

                 
66.000  

                          -                              -    
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 Iniciativa(s): Implementar o Plano Diretor das Unidades Judiciárias do 1º Grau  

 5046 - Implementação 
do Sistema de Processo 
Judicial Eletrônico - PJE  

 2469 - Sistema de 
processo judicial 
implementado  

 Unidade  
               

1  
               

1  
                  

1  
                  -    

         
12.000.000  

         
12.338.553  

           
1.861.089  

               
742.285  

 Iniciativa(s): Implementar o Sistema Processo Judicial Eletrônico - Pje  

 Unidade Orçamentária (UO): 04.101 - Secretaria do Tribunal de Justiça  

 Programa:  323 - Justiça Efetiva  

 Compromisso:  Desenvolver a governança corporativa  

 Unidade Setorial de Planejamento (USP): Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGESP  

 Execução Física   Execução Orçamentária/Financeira  

 Ação(1) 
(Código e descrição)  

 Produto  
 Unidade 

de medida  

 
Previsto 

Inicial  

 
Previsto 

Atual  

 Em 
Execução  

 
Concluído  

 Orçado 
inicial (R$)  

 Orçado atual 
(R$)  

 Empenhado 
(R$)  

 Pago (R$)  

 5068 - Implantação do 
Programa de Gestão de 
Pessoas por Competência  

 2484 - Programa 
de gestão de 
competência 
implantado  

 Unidade  
               

1  
               

1  
                 -                      -    

               
600.000  

               
600.000  

                          -                              -    

 Iniciativa(s): Implantar Programa de Gestão de Competências  

 Unidade Setorial de Planejamento (USP): Secretaria Geral da Presidência - SGP  

 Execução Física   Execução Orçamentária/Financeira  

 Ação(1) 
(Código e descrição)  

 Produto  
 Unidade 

de medida  

 
Previsto 

Inicial  

 
Previsto 

Atual  

 Em 
Execução  

 
Concluído  

 Orçado 
inicial (R$)  

 Orçado atual 
(R$)  

 Empenhado 
(R$)  

 Pago (R$)  

 5056 - Implantação da TV 
Justiça  

 2472 - TV justiça 
implantada  

 Unidade  
               

1  
               

1  
                 -                      -    

               
150.000  

               
150.000  

                          -                              -    

 Iniciativa(s): Implantar a TV Justiça  
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 2050 - Publicidade 
Institucional  

 62 - Publicidade 
institucional 
promovida  

 Unidade  
               

5  
               

5  
                 -                      -    

               
600.000  

               
600.000  

                          -                              -    

 Iniciativa(s): Realizar campanha de publicidade institucional  

 5064 - Implantação do 
Programa de Governança 
Corporativa  

 2483 - Programa 
de governança 
corporativa 
implantado  

 Unidade  
               

1  
               

1  
                 -                      -    

           
1.400.000  

           
1.400.000  

                          -                              -    

 Iniciativa(s): Implantar Programa de Governança Corporativa  

 Unidade Orçamentária (UO): 04.601 - Fundo de Aparelhamento Judiciário   

 Programa:  323 - Justiça Efetiva  

 Compromisso: Assegurar o Acesso à Justiça, à Cidadania e à Responsabilidade Socioambiental  

 Unidade Setorial de Planejamento (USP): Secretaria de Administração - SEAD  

 Execução Física   Execução Orçamentária/Financeira  

 Ação(1) 
(Código e descrição)  

 Produto  
 Unidade 

de medida  

 
Previsto 

Inicial  

 
Previsto 

Atual  

 Em 
Execução  

 
Concluído  

 Orçado 
inicial (R$)  

 Orçado atual 
(R$)  

 Empenhado 
(R$)  

 Pago (R$)  

 5044 - Implantação de 
Serviço de Acessibilidade 
e Inclusão Social  

 2466 - Serviço de 
acessibilidade e 
inclusão 
implantado  

 Unidade  
            

20  
            

20  
                 -                      -    

               
400.000  

               
400.000  

                          -                              -    

 Iniciativa(s): Prover as condições de acessibilidade e inclusão exigidas legalmente  

 5055 - Implantação do 
Plano de Logística 
Sustentável  

 2473 - Plano de 
logística 
sustentável 
implantado  

 Unidade  
               

1  
               

1  
                 -                      -    

               
100.000  

               
100.000  

                          -                              -    

 Iniciativa(s): Implantar as Ações do Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário do Estado   
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 Unidade Setorial de Planejamento (USP): Secretaria da Tecnologia de Informação e Modernização - SETIM  

 Execução Física   Execução Orçamentária/Financeira  

 Ação(1) 
(Código e descrição)  

 Produto  
 Unidade 

de medida  

 
Previsto 

Inicial  

 
Previsto 

Atual  

 Em 
Execução  

 
Concluído  

 Orçado 
inicial (R$)  

 Orçado atual 
(R$)  

 Empenhado 
(R$)  

 Pago (R$)  

 5093 - Realização de 
Serviços Virtuais de 
Atendimento  

 2498 - Sistema de 
serviço virtual 
implantado  

 Unidade  
               

1  
             -                     -                      -    

               
586.000  

               
586.000  

                          -                              -    

 Iniciativa(s): Ofertar sistemas virtuais de atendimento aos jurisdicionados e operadores do direito  

 Unidade Orçamentária (UO): 04.601 - Fundo de Aparelhamento Judiciário   

 Programa:  323 - Justiça Efetiva  

 Compromisso: Desenvolver a Governança Corporativa  

 Unidade Setorial de Planejamento (USP): Secretaria de Administração - SEAD  

 Execução Física   Execução Orçamentária/Financeira  

 Ação(1) 
(Código e descrição)  

 Produto  
 Unidade 

de medida  

 
Previsto 

Inicial  

 
Previsto 

Atual  

 Em 
Execução  

 
Concluído  

 Orçado 
inicial (R$)  

 Orçado atual 
(R$)  

 Empenhado 
(R$)  

 Pago (R$)  

 5341 - Aparelhamento de 
Unidade do Poder 
Judiciário  

 2369 - Unidade 
judiciária 
aparelhada  

 Unidade  
            

35  
          

345  
                 -    

               
345  

           
1.462.000  

           
1.912.000  

               
688.112  

               
497.652  

 Iniciativa(s): Implementar o Programa de Modernização e Aparelhamento das Unidades Judiciárias  

 5442 - Aparelhamento de 
Unidade Judiciária do 1º 
Grau  

 2369 - Unidade 
judiciária 
aparelhada  

 Unidade  
            

90  
      

1.130  
                 -    

           
1.130  

           
3.104.000  

           
3.104.000  

               
953.002  

               
953.002  

 Iniciativa(s): Implementar o Programa de Modernização e Aparelhamento das Unidades Judiciárias  

 5443 - Aparelhamento de 
Unidade Judiciária do 2º 
Grau  

 2369 - Unidade 
judiciária 
aparelhada  

 Unidade  
               

1  
          

153  
                 -    

               
153  

               
757.000  

               
757.000  

                 
73.219  

                 
73.219  

 Iniciativa(s): Implementar o Programa de Modernização e Aparelhamento das Unidades Judiciárias  

 5336 - Construção de 
Unidade Judiciária  

 771 - Unidade 
judiciária 
construída  

 Unidade  
               

3  
               

2  
                 -    

                    
2  

         
10.380.000  

         
10.380.000  

           
5.626.285  

           
5.623.545  

 Iniciativa(s): Prover a infraestrutura das unidades judiciárias  
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 5434 - Reforma de 
Unidade Judiciária do 1º 
Grau  

 782 - Unidade 
judiciária 
reformada  

 Unidade  
            

22  
            

22  
                 -    

                 
22  

         
22.033.000  

         
17.127.256  

           
3.051.390  

           
1.760.084  

 Iniciativa(s): Prover a infraestrutura das unidades judiciárias  

 5435 - Reforma de 
Unidade Judiciária do 2º 
Grau  

 782 - Unidade 
judiciária 
reformada  

 Unidade  
               

1  
               

4  
                 -    

                    
4  

           
1.750.000  

           
2.120.155  

               
544.512  

               
512.142  

 Iniciativa(s): Prover a infraestrutura das unidades judiciárias  

 5349 - Realização de 
Concurso Público do 
Tribunal de Justiça  

 733 - Concurso 
público realizado  

 Unidade  
               

1  
             -                     -                      -    

           
1.000.000  

           
2.118.751  

           
1.117.147  

               
939.231  

 Iniciativa(s): Realizar concurso público  

 Unidade Setorial de Planejamento (USP): Secretaria da Tecnologia de Informação e Modernização - SETIM  

 Execução Física   Execução Orçamentária/Financeira  

 Ação(1) 
(Código e descrição)  

 Produto  
 Unidade 

de medida  

 
Previsto 

Inicial  

 
Previsto 

Atual  

 Em 
Execução  

 
Concluído  

 Orçado 
inicial (R$)  

 Orçado atual 
(R$)  

 Empenhado 
(R$)  

 Pago (R$)  

 5051 - Modernização do 
Parque Computacional de 
Unidade Judiciário do 2º 
Grau  

 2475 - Parque 
computacional 
modernizado  

 Unidade  
               

1  
               

1  
                  

1  
                    

1  
           

2.860.000  
           

4.017.278  
           

2.243.035  
           

2.006.785  

 Iniciativa(s): Modernizar os serviços da tecnologia da informação e comunicação  
 5052 - Modernização do 
Parque Computacional de 
Unidade Judiciário do 1º 
Grau  

 2475 - Parque 
computacional 
modernizado  

 Unidade  
               

1  
               

1  
                  

1  
                    

1  
           

9.490.000  
         

17.694.725  
         

11.310.963  
           

9.655.534  

 Iniciativa(s): Modernizar os serviços da tecnologia da informação e comunicação  
 5054 - Modernização do 
Parque Computacional de 
Unidade Administrativa 
Judiciária  

 2475 - Parque 
computacional 
modernizado  

 Unidade  
               

1  
               

1  
                  

1  
                    

1  
               

650.000  
           

1.400.803  
               

897.893  
               

848.566  

 Iniciativa(s): Modernizar os serviços da tecnologia da informação e comunicação  

 5061 - Implantação do 
Sistema de Gestão de 
Pessoas - Populus  

 2481 - Sistema de 
gestão de pessoas 
implantado  

 Unidade  
               

1  
               

1  
                 -                      -    

           
2.000.000  

           
2.000.000  

                          -                              -    

 Iniciativa(s): Implantar Sistema de Gestão de Pessoas - Projeto POPULUS  
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 Unidade Setorial de Planejamento (USP): Assessoria Especial da Presidência II - AESP II  

 Execução Física   Execução Orçamentária/Financeira  

 Ação(1) 
(Código e descrição)  

 Produto  
 Unidade 

de medida  

 
Previsto 

Inicial  

 
Previsto 

Atual  

 Em 
Execução  

 
Concluído  

 Orçado 
inicial (R$)  

 Orçado atual 
(R$)  

 Empenhado 
(R$)  

 Pago (R$)  

 3538 - Capacitação de 
Magistrado e Servidor do 
Tribunal de Justiça  

 1254 - Evento de 
capacitação 
realizado  

 Unidade  
            

18  
               

9  
                 -    

                    
2  

               
500.000  

               
500.000  

                 
30.162  

                 
30.162  

 Inicitiva (s): Promover a capacitação de Magistrados e Servidores  
 5438 - Capacitação de 
Magistrado e Servidor do 
1º Grau do Poder 
Judiciário  

 1254 - Evento de 
capacitação 
realizado  

 Unidade  
            

79  
            

47  
                  

1  
                    

6  
           

2.500.000  
           

2.500.000  
               

243.744  
               

102.760  

 Inicitiva (s): Promover a capacitação de Magistrados e Servidores  
 5439 - Capacitação de 
Magistrado e Servidor do 
2º Grau do Poder 
Judiciário  

 1254 - Evento de 
capacitação 
realizado  

 Unidade  
            

17  
               

8  
                  

1  
                  -    

               
500.000  

               
500.000  

               
161.937  

                 
26.990  

 Inicitiva (s): Promover a capacitação de Magistrados e Servidores  

 Unidade Orçamentária (UO): 04.602 - Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados  

 Programa:  323 - Justiça Efetiva  

 Compromisso: Desenvolver a Governança Corporativa  

 Unidade Setorial de Planejamento (USP): Secretaria de Administração - SEAD  

 Execução Física   Execução Orçamentária/Financeira  

 Ação(1) 
(Código e descrição)  

 Produto  
 Unidade 

de medida  

 
Previsto 

Inicial  

 
Previsto 

Atual  

 Em 
Execução  

 
Concluído  

 Orçado 
inicial (R$)  

 Orçado atual 
(R$)  

 Empenhado 
(R$)  

 Pago (R$)  

 5001 - Aquisição de 
Equipamento de Proteção 
e Segurança para os 
Magistrados do 1º Grau  

 1497 - 
Equipamento de 
proteção e 
segurança 
adquirido  

 Unidade  
            

30  
            

30  
                 -                      -    

               
450.000  

               
450.000  

                          -                              -    

 Iniciativa(s): Aperfeiçoar o Serviço de Segurança de Magistrados e Servidores  
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 5002 - Aquisição de 
Equipamento de Proteção 
e Segurança para os 
Magistrados do 2º Grau  

 1497 - 
Equipamento de 
proteção e 
segurança 
adquirido  

 Unidade  
            

10  
            

10  
                 -                      -    

               
300.000  

               
300.000  

                          -                              -    

 Iniciativa(s): Aperfeiçoar o Serviço de Segurança de Magistrados e Servidores  

 Unidade Orçamentária (UO): 04.102 - Corregedoria Geral de Justiça   

 Programa:  323 - Justiça Efetiva  

 Compromisso:  Aprimorar a eficiência da prestação jurisdicional  

 Unidade Setorial de Planejamento (USP): Corregedoria do Poder Judiciário - Corregedoria  

 Execução Física   Execução Orçamentária/Financeira  

 Ação(1) 
(Código e descrição)  

 Produto  
 Unidade 

de medida  

 
Previsto 

Inicial  

 
Previsto 

Atual  

 Em 
Execução  

 
Concluído  

 Orçado 
inicial (R$)  

 Orçado atual 
(R$)  

 Empenhado 
(R$)  

 Pago (R$)  

 4027 - Correição e 
Fiscalização de Serviço 
Judiciário das Comarcas 
de Entrância Inicial e 
Intermediária  

 774 - Serviço 
judiciário 
fiscalizado  

 Unidade  
          

250  
          

124  
                 -    

               
124  

           
1.350.000  

           
1.347.500  

               
136.154  

               
136.154  

 Iniciativa(s): Desenvolver as atividades correicionais e de fiscalização em unidades judiciárias  

 4391 - Correição e 
Fiscalização de Serviço 
Judiciário das Comarcas 
de Entrância Final  

 774 - Serviço 
judiciário 
fiscalizado  

 Unidade  
          

250  
            

86  
                 -    

                 
86  

           
1.350.000  

           
1.352.500  

               
139.043  

               
139.043  

Iniciativa(s): Desenvolver as atividades correicionais e de fiscalização em unidades judiciárias 
Fonte: Fiplan gerencial 
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AVALIAÇÃO CONCLUSIVA QUANTO À GESTÃO DE AÇÕES/PROGRAMAS SOB 
RESPONSABILIDADE DA UJ, CONSIDERANDO OS ASPECTOS DE EFICÁCIA, 
EFICIÊNCIA, ECONOMIA E EFETIVIDADE. 
 
 
 
O planejamento estratégico desenvolvido pelo Poder Judiciário, ao longo de 2020, 
precisou ser redimensionado em virtude da pandemia global provocada pelo novo 
coronavírus (Covid-19). Apesar disto, relevante pontuar que frente a essa nova 
realidade, observando os valores contingenciados, vide tópico 2.1, a administração 
obteve êxito na consecução das ações prioritárias programadas. Nesse sentido, válido 
destacar que o índice de execução da Unidade Orçamentária 04.601 - Fundo de 
Aparelhamento Judiciário - FAJ, considerando os recursos liquidados em relação à 
dotação contingenciada, foi em torno de 80%. Esta informação ratifica o desempenho 
favorável das ações prioritárias de investimento prospectadas no planejamento 
estratégico do Poder.  
 
No que tange aos recursos próprios, o orçamento previsto para o exercício financeiro 
de 2020 (Fontes 113, 120, 126 e 157) foi projetado, inicialmente, em 
R$560.630.000.00 (quinhentos e sessenta milhões, seiscentos e trinta mil reais). 
Frente à retração econômica experimentada, a administração, fundamentada no 
critério impositivo de garantir a continuidade, qualidade e eficiência dos serviços 
jurisdicionais prestados à sociedade, reduziu o orçamento das UOs 04.101, 04.102, 
04.601 e 04.602 em, respectivamente, 11%, 44%, 35% e 35%. Ao longo do exercício, 
as fontes 313, 320 e 326 foram suplementados, através de crédito por superávit 
financeiro, no valor de R$51.371.641 (cinqüenta e um milhões, trezentos e setenta e 
um mil e seiscentos e quarenta e um reais). Ressalte-se que desse valor, 
R$12.806.000,00 (doze milhões, oitocentos e seis mil reais) decorrem de receitas 
originárias da arrecadação de custas judiciais e extrajudiciais,  R$36.230.190,00 (trinta 
e seis milhões, duzentos e trinta mil cento e noventa reais) de remuneração bancária, 
multas de contratos e receita de cessão de direito e R$2.335.398 (dois mil, trezentos 
e trinta e cinco mil e trezentos e noventa e oito reais) de alienação de bens. 
 
O Grupo de Natureza de Despesa 1, cujo objeto de gasto refere-se à despesas com 
pessoal e encargos sociais, iniciou o exercício financeiro de 2020 com uma Cota 
Orçamentária de R$2.087.716.000 (dois bilhões, oitenta e sete milhões e setecentos 
e dezesseis mil reais), alcançando, ao final do período. R$2.087.907.250 (dois bilhões, 
oitenta e sete milhões e novecentos e sete mil e duzentos e cinqüenta  reais). Destes, 
R$ 2.084.555.218,80 (dois bilhões, oitenta e quatro milhões, quinhentos e cinqüenta 
e cinco mil, duzentos e dezoito reais e oitenta centavos) foram liquidados, alcançando 
um percentual de execução de 99,84%. 
 
Nesse escopo, importante mencionar a ocorrência, ao longo do exercício, de ações 
de capacitação, educação fiscal e mutirão de recolhimento de custas judiciais com o 
objeto de evitar a evasão fiscal e incrementar a arrecadação. Válido ressaltar que essa 
ações ocorreram em paralelo ao processo de  implantação do projeto "Gestão 
Matricial de Despesas" com o objetivo de otimizar a utilização de recursos público. Ao 
analisar a concomitância de iniciativas que objetivam incrementar a receita e otimizar 
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a despesa do Poder, acentua-se o compromisso do Poder Judiciário com a gestão 
eficiente e eficaz do bem público. 
 
Em face do exposto, avalia-se que, apesar da catástrofe sanitária que acometeu a 
sociedade global, o Poder Judiciário baiano, demonstrando o compromisso com o 
ordenamento da sociedade, foi capaz, a partir de decisões racionais e equilibradas, 
de manter a qualidade na prestação dos serviços jurisdicionais. A excelência do 
planejamento estratégico construído pelo Poder comprova-se pela capacidade de 
flexibilizar as ações programadas, redimensionando-as e adequando-as às novas 
necessidades. Evidencia-se desta forma que, apesar de ter diminuído o ritmo no 
desenvolvimento de seus projetos, o Poder Judiciário permanece, norteado pelas 
diretrizes estabelecidas em seu planejamento estratégico, na direção que indica a 
modernização e o aperfeiçoamento dos serviços prestados à sociedade. 
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4. ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
 

4.1 Procedimentos formais da UJ 

 
 

TABELA 9 – Licitações, dispensas e inexigibilidades 

  

Descrição 

Quantidade 
Valor das 

concluídas 

(R$1,00) 

Iniciadas 
(1) 

Em 
andamento 

(2) 

Concluídas 
(3) 

Total 

Modalidade de licitação 

Convite - - - -  

Tomada de preços 01 - 02 03 3.864.057,28 

Concorrência - - 01 01 5.281.412,44 

Pregão Presencial - - - -  

Pregão Eletrônico 02 02 25 29 32.596.651,23 

Concurso - - - -  

Consulta - - - -  

Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas 
(RDC) 

- - - -  

Outros(4)  11 - 17 28 19.170.521,55 

Subtotal 14 02 45 61 60.912.642,50 

Contratação direta 

Dispensa - - 2.807 2.807 31.844.831 

Inexigibilidade - - 115 115 14.284.056 

Outros(5) - - - - - 

Subtotal  -     -     2.922   2.922   46.128.887  

Total 14 2 2.967 2.983 107.041.530 

Fonte: NCL e Unidades Gestoras 
Notas: 
(1) Abertas no exercício da prestação de contas e ainda não concluídas. 
(2) Abertas em exercícios anteriores ao da prestação de contas e ainda não concluídas. 
(3) Concluídas no exercício da prestação de contas. 
(4)Discriminar outros tipos de licitação. 
(5)Discriminar outros tipos de contratação direta. 
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TABELA 10 – Contratos firmados no exercício 
 
 

Descrição Quantidade 
Valor  (R$) 

Contratado atualizado Desembolsado (1) 

Contratos 46 88.534.998,63 36.446.970,45 

Fonte: Unidades Gestoras 
Nota: 
(1) Valor desembolsado no exercício (acumulado). Considera-se desembolsado o valor liquidado. 

 

 
 

TABELA 11 – Contratos de gestão firmados no exercício 
 

Descrição Quantidade 
Valor  (R$) 

Contratado atualizado Desembolsado (1) 

Contratos de gestão - - - 

Fonte: Unidades Gestoras 
Nota: 
(1) Valor desembolsado no exercício (acumulado). Considera-se desembolsado o valor liquidado. 

 

Não ocorrência durante o exercício de 2020 
 
 

TABELA 12 – Contratos vigentes firmados em exercícios anteriores 
 

Descrição Quantidade 
Valor contratado 

atualizado (1) 

 (R$) 

Desembolso(2)  (R$) 

No exercício Acumulado 

Contratos 198 852.569.319,91 121.820.193,60 537.327.578,95 

Fonte: Unidades Gestoras 
Nota: 
(1) Incluindo os aditivos.  
(2) Considera-se desembolso o valor liquidado. 

 
 
TABELA 13 – Contratos de gestão vigentes firmados em exercícios anteriores 

 

Descrição Quantidade 
Valor contratado 

atualizado (1) 

 (R$) 

Desembolso(2)  (R$) 

No exercício Acumulado 

Contratos de gestão - - - - 

Fonte: Unidades Gestoras 
Nota: 
(1) Incluindo os aditivos. 
(2) Considera-se desembolso o valor liquidado. 

 
Não ocorrência durante o exercício de 2020 
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QUADRO 10 – Tomadas de contas de contratos de gestão 
 

Descrição Quantidade 

Iniciadas (1) - 

Em andamento (2) - 

Concluídas (3) - 

Fonte: Unidades Gestoras 
Notas: 
(1) Instauradas no exercício da prestação de contas e ainda não concluídas. 
(2) Instauradas em exercícios anteriores ao da prestação de contas e ainda não concluídas. 
(3) Encerradas no exercício da prestação de contas. 

 
Não ocorrência durante o exercício de 2020 
 
 
TABELA 14 – Convênios de captação  

  

Descrição 

Quantidade Valor total 
conveniad

o 
atualizado 

(R$) 
(4) 

Recebimento   (R$) 

 

Iniciados 
(1) 

Em 
andamento 

(2) 

 

Encerrados 
(3) 

No 
exercício 

Acumula
do 

Convênios - - - - - - 

Outros 
Ajustes (5) - - - - - - 

Total - - - - - - 
Fonte: Unidades Gestoras 
Notas: 
(1) Celebrados no exercício da prestação de contas e ainda não encerrados. 
(2) Celebrados em exercícios anteriores ao da prestação de contas e ainda não encerrados. 
(3) Encerrados no exercício da prestação de contas. Considera-se encerrado o convênio na data final de sua vigência. 
(4) Valor original mais os aditivos dos convênios vigentes no exercício da prestação de contas. 
(5) Instrumentos que têm a natureza de convênio mas que possuem outra denominação. 

 
Não ocorrência durante o exercício de 2020 
 
 
TABELA 15 – Convênios de repasse  

  

Descrição 

Quantidade Valor total 
conveniado 
atualizado 

(R$) 
(4) 

Desembolso(5)   (R$) 

Inicia
dos (1) 

Em 
andamento 

(2) 

 

Encerra
dos 

(3) 
No exercício Acumulado 

Convênios - - - - - - 

Outros  

Ajustes (6) - - - - - - 

Total - - - - - - 
Fonte: Unidades Gestoras 

Notas: 
(1) Celebrados no exercício da prestação de contas e ainda não encerrados. 
(2) Celebrados em exercícios anteriores ao da prestação de contas e ainda não encerrados. 
(3) Encerrados no exercício da prestação de contas. Considera-se encerrado o convênio na data final de sua vigência. 
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(4) Valor original mais os aditivos dos convênios vigentes no exercício da prestação de contas. 
(5) Considera-se desembolso o valor liquidado. 
(6) Instrumentos que têm a natureza de convênio mas que possuem outra denominação, tais como: Termos de Outorga, Termo 
de Acordo e Compromisso, Termo de Adesão ao PETE etc.. 
 
Não ocorrência durante o exercício de 2020 
 
 
 
QUADRO 11 – Tomadas de contas de convênios de repasse 
 

Descrição Quantidade 

Iniciadas (1) - 

Em andamento (2) - 

Concluídas (3) - 

Fonte: Unidades Gestoras 
Notas: 
(1) Instauradas no exercício da prestação de contas e ainda não concluídas. 
(2) Instauradas em exercícios anteriores ao da prestação de contas e ainda não concluídas. 
(3) Encerradas no exercício da prestação de contas. 
 

Não ocorrência durante o exercício de 2020 
 

 

 

TABELA 16 – Acordos de cooperação, termos de fomento e termos de colaboração 
  

Descrição 

Quantidade Valor total  
atualizado 

(R$) 
(4) 

Desembolso(5)   (R$) 

Iniciados 
(1) 

Em 
andamento 

(2) 

 

Encerrados 
(3) 

No 
exercício 

Acumulado 

Acordos de 
Cooperação - - - - - - 

Termos de 
Fomento - - - - - - 

Termos de 
Colaboração - - - - - - 

Total - - - - - - 
Fonte: Unidades Gestoras 
Notas: 
(1) Celebrados no exercício da prestação de contas e ainda não encerrados. 
(2) Celebrados em exercícios anteriores ao da prestação de contas e ainda não encerrados. 
(3) Encerrados no exercício da prestação de contas. Considera-se encerrado na data final de sua vigência. 
(4) Valor original mais os aditivos dos acordos/termos vigentes no exercício da prestação de contas. 
(5) Considera-se desembolso o valor liquidado. 

 

Não ocorrência durante o exercício de 2020 
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QUADRO 12 – Tomadas de contas de acordos de cooperação, termos de fomento e 
termos de colaboração 
 
 

Tomadas de contas de acordos de cooperação 

Descrição Quantidade 

Iniciadas (1) - 

Em andamento (2) - 

Concluídas (3) - 

Tomadas de contas de termos de fomento 

Descrição Quantidade 

Iniciadas (1) - 

Em andamento (2) - 

Concluídas (3) - 

Tomadas de contas de termos de colaboração 

Descrição Quantidade 

Iniciadas (1) - 

Em andamento (2) - 

Concluídas (3) - 

Fonte: Unidades Gestoras 
Notas: 
(1) Instauradas no exercício da prestação de contas e ainda não concluídas. 
(2) Instauradas em exercícios anteriores ao da prestação de contas e ainda não concluídas. 
(3) Encerradas no exercício da prestação de contas. 
 
Não ocorrência durante o exercício de 2020 
 
 
QUADRO 13 – Sindicâncias e processos administrativos disciplinares 
 
 

Descrição 

Quantidade 

Iniciados 
(1) 

Em andamento 
(2) 

Concluídos 
(3) 

Sindicâncias 20 25 27 

Processos administrativos disciplinares 33 36 24 

Fonte: CGJ/CCI 
Notas: 
(1) Instaurados no exercício da prestação de contas e ainda não concluídas. 
(2) Instaurados em exercícios anteriores ao da prestação de contas e ainda não concluídas. 
(3) Encerrados no exercício da prestação de contas. 
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4.2 Análise da situação patrimonial 

 
 
O relatório da comissão inventariante de bens de consumo e permanentes no 
almoxarifado balizou-se no comparativo entre os resultados obtidos na Contabilidade 
e os valores erguidos no Almoxarifado. Não havendo diferença entre os valores 
catalogados, embora no campo “bens permanentes” possua saldo pendente de bem 
que será devidamente remetido à área específica ou se porventura, constate-se itens 
que ainda não tenham sido tombados pela Coordenação de Patrimônio na época do 
levantamento, assim como informações que apresentarem diferenças tal-qual em 
anos anteriores. Com objetivo de atingir o proposto pela comissão, tais dados foram 
devidamente identificados, conforme mencionado a respeito dos equipamentos de 
informática não tombados pela Coordenação de Controle Patrimonial, e que as 
demais observações encontra-se representado em planilha abaixo, destacando-se 
apenas as divergências mencionadas no item de consumo. Ante o exposto no 
presente relatório, informamos que após os ajustes recomendados, concluímos que o 
total de Bens Permanentes constantes no acervo na Unidade é de R$ 7.358.018,02 
(sete milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, dezoito reais e dois centavos) e de 
Bens de Consumo é de R$ 3.214.400,31 (três milhões, duzentos e catorze mil, 
quatrocentos reais e trinta e um centavos), cabendo a COPAT proceder 
oportunamente o competente tombamento dos notebooks encontrados no 
almoxarifado e a COSIS a regularização da diferença identificada, cujo valor 
corresponde a R$ 68,34 (sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos).  
 
A comissão de inventário de bens móveis e imóveis finaliza fazendo as seguintes 
recomendações: “Como recomendação, no contexto da abordagem patrimonial, deve 
ser cogitada a possibilidade de responsabilização compartilhada dos móveis por parte 
dos usuários e chefes de seção e unidades. Assim cada vez mais o inventário será 
efetivo e o patrimônio mais preservado. Nessa conjuntura deverá também ser 
informado o estado de conservação dos Móveis, cuja informação não consta 
atualmente do sistema, de modo a se prever os gastos com manutenção e 
conservação, além da necessária reavaliação dos bens, sobretudo os imóveis, para 
fins contábeis e patrimoniais. 
 
Por fim, é premente o aprimoramento do próprio sistema cuja linguagem parece estar 
obsoleta, carecendo de relatórios gerenciais, além da atualização da base de dados 
a ser feita por empresa especializada que visite as Unidades e realize fisicamente o 
inventário de forma mais técnica e imparcial, atualizando o patrimônio do PJBA, além 
da rigorosa associação do encarregado. Ademais, é também imperiosa maior 
responsabilização dos servidores e gestores pela conservação dos bens públicos e 
atuação permanente de grupo de trabalho, de forma que não seja pontual e 
temporária, mas que seja rotina incorporada e internalizada, cuja semente plantada 
por esta qualificada comissão recomendamos perenidade.”. 
 
Já conforme relatório da Comissão de Bens Móveis, Imóveis e Valores, foi apontada 
diferenças entre patrimônio e a contabilidade, diferenças que já estão sendo tratadas 
pela Administração com a regularização de documentos essenciais ao tombamento 
de imóveis, realização do inventário geral dos imóveis que será alimentado em novo 
sistema de patrimônio. 
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 TABELA 17 –  Movimentação dos bens de consumo e permanentes 

Em R$  

Descrição Saldo inicial Entradas Saídas Saldo final 

Bens de consumo 3.594.803,25 1.220.591,54 1.601.062,82* 3.214.331,97 

Bens permanentes 13.517.187,57 6.492.497,27 12.651.665,82 7.358.018,02¹ 

Total 17.111.990,82 7713088,81 14252728,64 10.572.349,99 

Fonte: SISPAT – Sistema de Patrimônio em 03/02/2021. *Caso ocorra eventuais divergência entre valores de entradas e saídas 
nos bens consumo apontado pela COTAB, esclarecemos que o evento se dá por conta da ausência do módulo de devolução 
sem nota. As variações nas saídas se dão em razão das devoluções de materiais reintegrados ao estoque para redistribuição. 
 ¹Houve uma disparidade de R$ 1,00 (um real) no valor do saldo final, pelo estorno do tombamento de 10 Kits de videoconferência 
(CONFORME TCU Nº001/2018 – TJ-COI-2019/11208), no valor unitário simbólico de R$ 0,10, realizado pela COPAT no 
exercício de 2020. Esses itens foram doados e tempestivamente devolvidos à Secretaria Estadual de Administração 
Penitenciária e Ressocialização, conforme pode-se verificar às fls. 22/25 do PA nº TJ-ADM-2020/20153 
 
 
 
 

TABELA 18 –  Movimentação quantitativa do patrimônio imobiliário  
Em R$ 

Tipo de 
imóvel 

Quantidade 
inicial 

Incorporações Baixas Alienações Doações Cessões 
Quantidade 

final 

Terreno 22.865.122,75 684.732,00     23.549.854,75 

Fazenda        

Edificação 391.340.009,60 77.382.300,62     468.722.310,20 

Barragem        

Adutora        

Total 414.205.132,30 78.067.032,62     492.272.164,90 

Fonte: DSP 

 

 

 

QUADRO 14 – Resumo do Relatório da Comissão de Inventário de bens de consumo 
 

Situação identificada (1) Quantidade 
Recomendações para correção das 

irregularidades apontadas 

Observamos uma diferença negativa de 02 
unidades de cartuchos HP1000, (código 
019.0212.058) apresentando saldo 
monetário de -R$ 68,34, 

-02 unidades / 
-R$ 68,34 

Evidenciamos um erro sistêmico, 
considerando que o SISPAT não deveria 
contabilizar saldos negativos no estoque. 
A CODIS realizou a abertura de 
expediente no exercício anterior: PA nº 
TJ-COI-2019/04368 para providências 
necessárias junto a COSIS. 
 

Fonte: SISPAT/CODIS 
Nota: 
(1) Relacionar as situações identificadas como irregulares pela Comissão de Inventário 
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QUADRO 15 – Resumo do Relatório da Comissão de Inventário de bens permanentes 
 

Situação identificada (1) Quantidade 
Recomendações para correção das 

irregularidades apontadas 

O Relatório do SISPAT, referente aos 
bens permanentes não apresentou 
nenhuma inconsistência. 

R$ 0,00 - Não foram constatadas divergências durante 
a apuração pormenorizada do inventário de 
bens patrimoniais no Almoxarifado Central do 
PJBA. 
 

Fonte: SISPAT/CODIS 
Nota: 
(1) Relacionar as situações identificadas como irregulares pela Comissão de Inventário. 
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5. ÁREA DE PESSOAL 
 

5.1 Análise da gestão de pessoal 

 

 

A variação da despesa com folha de pessoal deste Poder entre os anos de 2019/2020, 
no percentual de -0,98%, ocorreu em virtude do contingenciamento de  de gastos por 
parte deste TJBA devido à pandemia do Covid-19. 
 
Em relação ao quantitativo de pessoal no ano de 2020, é possível verificar que o 
número de servidores efetivos deste TJBA descresceu, em virtude principalmente do 
numéro de aposentadorias e óbitos, apesar de algumas nomeações de novos 
servidores aprovados em concurso público. 
 
Com relação aos cargos comissionados, o quantitativo manteve-se estável. Vale 
ressaltar que as informações contidas no Quadro 16, referentes à admissões e/ou 
enonerações, consideram todos os servidores nomeados e exonerados de cargos em 
comissão, independente do vínculo. 
 
Dessa forma, estão incluídos nesse cômpto servidores efetivos e de fora do quadro, 
nomeados para exercerem cargos em comissão. 
 
Ainda no Quadro 16, salientamos quo ítem “disponibilização” refere-se à 
movimentação geral (entrada e saída), sendo 25 (vinte e cinco) servidores cedidos à 
este TJBA  e 05 (cinco) servidores cedidos por este Poder a Outros Órgãos. 
 
 
 
TABELA 19 – Pessoal por natureza da vinculação 

 

Natureza da vinculação  
Quantidade em 31/12 

2019 2020 

Servidores da UJ   

Efetivos 7789 7.635 

Celetistas - - 

À disposição de outros órgãos 16 21 

Subtotal 7789 7.635 

Outros   

REDA - -- 

De outros órgãos à disposição da UJ 30 24 

Subtotal 30 24 

Total 7819 7654 

Fonte: SEGESP 
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TABELA 20 – Cargos comissionados 
 

Descrição 
Quantidade em 31/12 

2019 2020 

Com vínculo 923 929 

Sem vínculo  353 472 

Total 1.276 1.401 

Fonte: SEGESP 

 

 

TABELA 21 – Evolução da despesa de pessoal sem encargos sociais 

 

Descrição 
Total da despesa empenhada  (R$) % de 

variação 2019 2020 

Servidores 2.131.008.626,54 2.084.161.964,84 -0,98% 

REDA - - - 

Total 2.131.008.626,54 2.084.161.964,84 -0,98% 

Fonte: SEGESP 

 

 

 

 

QUADRO 16 – Movimentação de pessoal no exercício 
 

Descrição Quantidade 

Admissões  

Efetivo 74 

Cargo comissionado 348 

REDA - 

Exoneração/Desligamento  

Efetivo 16 

Cargo comissionado 350 

REDA - 

Disponibilização  

De outros órgãos 25 

Para outros órgãos 5 

Aposentadoria  

Fonte: SEGESP 

 

 

 

 

 

 



 

 

77 

6. CONTROLE INTERNO 
 
 
 
 
O Tribunal de Justiça da Bahia utiliza-se do sistema FIPLAN, que efetua de fato as 
transações da execução financeira do Poder Judiciário Estadual, sob a gestão da 
Secretaria da Fazenda do Governo do Estado da Bahia e Coordenação de Execução 
Orçamentária e Financeira, cujo público-alvo envolve todas as Unidades Gestoras do 
TJBA. 
 
O Tribunal também possui sistemas de gestão de pessoas, patrimonial, controle de 
arrecadação, dentre outras importantes fontes de informação para sua a administração. 
A Unidade Gestora de Tecnologia e Informação sustenta em torno de 90 sistemas, 
aproximadamente, entre as áreas judiciais, extrajudiciais e administrativas. Dentre esses 
sistemas destacam-se: 
 
a. Fluxo de Caixa: gerencia as transações bancárias das contas do TJBA, sob a gestão 

da Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira; 
 
b. Sistema de Folha de Pagamentos: mantem os dados financeiros necessários para 

calcular a Folha de Pagamento dos servidores do TJBA, sob a gestão da Diretoria de 
Recursos Humanos; 

 
c. Sistema de Controle de Processos Pagos: realiza o controle dos processos 

administrativos pagos, através de cadastro, pesquisa e relatórios, sob a gestão da 
Coordenação de Contabilidade; 

 
d. Sistema de Gerenciamento Financeiro (SGF): gerencia toda a execução financeira 

do Poder Judiciário Estadual como contratos, GL´s e empenhos, sob a gestão da 
Diretoria de Finanças e Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira, cujo 
público-alvo envolve todas as Unidades Gestoras do TJBA; 

 
e. Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA): sistema implantado para 

possibilitar a gestão documental de Expedientes e Processos Administrativos, tanto 
de natureza física quanto eletrônica; 

 
f. Sistema de Compras (SISCOMP): ferramenta que torna os processos de compras 

mais rápidos, produtivos e consistentes, possibilitando organização, controle, 
rastreabilidade e informações atualizadas, acompanhando as requisições de compra 
dos bens de consumo através de consulta, inclusão, alteração e exclusão para o 
usuário solicitante da mesma, sob a gestão da Diretoria de Suprimento e Patrimônio. 

 
O ciclo de pagamento demonstra-se estabilizado entre as Unidades Gestoras com a 
presença de uma Unidade de Liquidação, responsável pela análise final dos processos 
de pagamento antes do desembolso dos recursos, o que apresenta um bom nível de 
segregação de função. 
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Os controles de contratação de bens e serviços são realizados, em sua grande maioria, 
através de licitações na modalidade pregão eletrônico, com divulgação das etapas 
licitatórias, dos recursos e julgamentos através do portal do Tribunal de Justiça, garantindo 
transparência aos certames. As aquisições de bens, quando possível, são realizadas 
através da referida modalidade para registro de preços, o que reduz o custo com 
armazenagem, perdas na estocagem e aumenta a rentabilidade na aplicação financeira, 
garantindo assim maior economicidade à Entidade. Relata-se que atas registradas são 
publicadas no referido portal. 
 
Com o intuito de aprimorar os controles do Tribunal de Justiça da Bahia, foi desenvolvido 
a partir de 2017, o projeto de Implementação do Sistema de controle interno relacionado 
aos processos de Contratação e Fiscalização de Contratos, com três linhas de defesa e 
foco no gerenciamento eficaz de riscos, conforme metodologia abaixo: 
 

o Atualização e melhoria da sistemática dos processos de contratação administrativa 
com definição do novo fluxo e das novas atividades de acompanhamento e controle 
dos contratos; 

o Proposta dos pontos críticos de controle e respectivas atividades para seu 
acompanhamento, instrução e auditoria, estabelecendo controles internos por 
processo de trabalho; 

o Estruturação de matriz simplificada de riscos; 

o Elaboração de cartilhas instrutivas de contratação por família/tipo de contratação 

o Indicação de ações para fiscalização trabalhista de contratos, assim como preparação 
para possível quarteirização; 

o Estruturação interna de áreas e alocação de profissionais responsáveis para as novas 
atividades de acompanhamento e controle dos contratos; 

o Elaboração e atualização de normativos e estabelecimento do marco regulatório; 

o Aperfeiçoamento do software interno de contratações; 

o Capacitação interna nas novas práticas e apresentação da nova estrutura de 
contratação e controle. 

 
Para cumprimento dessas novas diretrizes de Controle Interno, o Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, mediante o Ato Conjunto nº 001.2020, publicado em 29/01/2020,  
regulamenta e disciplina as normas gerais de contratações, dispondo sobre as regras e 
diretrizes dos procedimentos de compras, locação de bens, contratação de obras e 
serviços no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 
 
O referido Ato aprova ainda a utilização de Cartilhas contendo os procedimentos 
contratuais de modo simplificado e de uso obrigatório pelas diversas áreas técnicas bem 
como constitui o Comitê para avaliação e melhoria constante dos normativos internos 
(Manual de Contratações e Cartilhas) integrados por  representantes de  vários Órgãos 
do Tribunal de Justiça. O Manual Geral das Contratações e respectivas Cartilhas, no total 
de 16 (dezesseis), estarão disponibilizados no site do Tribunal de Justiça no endereço:  
http://www5.tjba.jus.br/portal/normas-gerais.  
 
Consonante com as ações de melhorias de Controle Interno também foi instituído o 
Comitê de Grandes Contratações, pelo Decreto Judiciário nº 804, de 13 de dezembro de 
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2019, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Bahia de modo a incrementar  
medidas de caráter preventivo e pedagógico, voltadas a garantir maior eficiência na 
aplicação dos recursos públicos; bem como a necessidade de manter controle das 
despesas contratadas e assegurar a integralidade na execução dos contratos, em sintonia 
com as diretrizes do Poder Judiciário do Estado da Bahia observando o devido 
alinhamento estratégico nas justificativas que fundamentem as grandes contratações. 
 
Foi editado ainda o Decreto Judiciário nº 29, de 13 de janeiro de 2020 que dispõe sobre 
a utilização do Sistema de Gestão Financeira- SGF e do Sistema de Patrimônio- SISPAT, 
inclusive pelas comarcas do interior no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia  
institucionalizando a utilização da ferramenta Sistema de Gestão Financeira-SGF, ou 
outra que venha a substituí-la, para todas as unidades do Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia, que realizam gestão de contratos, convênios e despesas, inclusive as unidades 
descentralizadas das comarcas do interior. 
 
Todos os documentos produzidos no projeto serão objetos de regulamentação, inclusive, 
mediante a revisão dos normativos do Sistema de Registro de Preço (SRP) e de aplicação 
de Sanções Administrativas, realizando a sua integração ao Normativo da Contratação 
Geral, com a capacitação dos servidores nas novas práticas. 
 
Além disso, houve a publicação do Decreto Judiciário nº 379, disponibilizado no Diário da 
Justiça Eletrônico do dia 09 de maio de 2018, determinando que nos contratos firmados 
pelo Tribunal de Justiça deverá ser designado um fiscal de contrato a quem caberá 
supervisionar, fiscalizar e acompanhar a sua execução, bem como apresentar relatórios 
quando do término de cada etapa ou sempre que solicitado pela administração. 
 
Ocorreu também a publicação do Decreto Judiciário nº 803, ed. Do DJE de 13/12/2019, 
que dispõe sobre as diretrizes e procedimentos para concessão, comprovação e 
indenização de diárias no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia e adota outras 
providências em decorrência de Auditoria Interna realizada pela Coordenação de Auditoria 
do Tribunal de Justiça 
 
Foram publicados mais de 50 normativos de modo a regular as atividades judicantes e 
administrativas no âmbito do Poder Judiciário, desde o início da Pandemia, inclusive o 
Ato Conjunto n 006/2020, de 01 de abril de 2020 que estabelece medidas para a redução, 
racionalização, contingenciamento, contenção, monitoramento e controle das despesas 
de pessoal, custeio e investimento, no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia, na 
forma que indica e dá outras providências. 
 
Foi editado o Decreto Judiciário nº 293/2020, DJE ed. 20/05/2020, que estabelece as 
diretrizes para a Implantação do Sistema de Gerenciamento Matricial de Despesas – 
GMD, no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia objetivando proporcionar 
conteúdo informacional para subsidiar as decisões administrativas de alocação mais 
eficiente de recursos e gerar as condições para a melhoria da qualidade do gasto público. 
 
A Controladoria do Judiciário, por sua vez, também expediu Instrução de Controle Interno, 
recomendando às unidades gestoras do Tribunal de Justiça que, além de observarem a 
tempestividade da nomeação dos fiscais, promovam, também, uma avaliação crítica do 
conteúdo da ação fiscalizadora no cumprimento de obrigações contratuais, com geração 
as evidências documentais do cumprimento, com perfeição, das condições previstas em 
contrato em conformidade com as instruções contidas no Manual de Gerenciamento e 
Fiscalização de Contratos do Tribunal de Justiça. 
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Igualmente, foi editada Instrução de Controle Interno, recomendando que a realização de 
qualquer evento deve levar em consideração as limitações determinadas pelo TCE nos 
autos do processo TCE/00999/2013, cujo Acórdão fora publicado em 05 de dezembro de 
2017, recomendando, ainda, que os profissionais envolvidos na organização dos eventos 
institucionais observem os seguintes aspectos: 
 

a.     Cumpram o quanto determinado pela Corte de Contas, ou seja: 

a.1  Se abstenham de realizar eventos que não guardem pertinência com as finalidades 
institucionais, a exemplo de eventos de cunho festivo ou comemorativo, 
vocacionados precipuamente ao congraçamento de magistrados e servidores, em 
desconformidade com o princípio do interesse público e com a proibição contida na 
Lei Estadual nº 4.174/1983; 

a.2   Se abstenham de fornecer brindes a servidores e magistrados, em atenção ao que 
dispõe o art. 1º, §2º, da Lei Estadual nº 4.174/1983; 

b.    Realizem o estudo da demanda de cada evento para definição da quantidade 
estimada de itens e serviços a serem contratados, considerando a real necessidade 
e conveniência dos mesmos; 

c.    Realizem a análise de viabilidade, razoabilidade e economicidade acerca dos valores 
apresentados nas cotações de preços dos itens e serviços; 

d.  Mantenham o registro documentado de todos os elementos capazes de evidenciar a 
execução, na data e local previstos, dos eventos, treinamentos, dentre outros 
assemelhados, cuja comprovação se dará, além da documentação prevista em Lei, 
por registros fotográficos, vídeos, notícias publicadas na mídia, impressos de 
divulgação, publicações produzidas, listas de presenças e relatórios de atividades, 
dentre outros elementos. 

 
Foi editada também a Instrução de Controle Interno 001/2019 que orienta as Unidades 
Administrativas do Poder Judiciário do Estado da Bahia a respeito dos requisitos formais 
quanto aos processos de Indenização de modo que o fluxo e mapeamento dos referidos  
processos seja mais um instrumento de controle da Administração. 
 
É de bom alvitre registrar que, para uma melhor eficiência dos procedimentos licitatórios 
e redução do risco da morosidade na efetivação de eventual aquisição e os seus efeitos 
indesejáveis que a curto e médio prazo são, administrativamente, prejudiciais, foi emitida 
pela Controladoria do Judiciário uma Instrução de Controle Interno com o objetivo de dar 
conhecimento aos servidores envolvidos direta ou indiretamente nas contratações de 
compras, obras e serviços no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia, acerca das 
orientações gerais quanto aos aspectos que devem ser observados, recomendando aos 
servidores e gestores envolvidos direta ou indiretamente nas contratações de compras, 
obras e serviços que observem os seguintes aspectos que mitigam os riscos que podem 
acarretar a ineficiência do processo licitatório e de possíveis contratações emergenciais: 
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a. Elaborar o projeto básico ou o termo de referência com os elementos necessários e 
suficientes para definir e caracterizar o objeto a ser contratado, com um nível de 
precisão adequando, a partir dos estudos técnicos preliminares; 

b. Realizar a estimativa de custos que permita verificar se os preços propostos são 
realizáveis, exeqüíveis ou compatíveis com os preços praticados no mercado; 

c. Desenvolver um plano de capacitação na legislação relacionada às licitações 
públicas, com ênfase em especificações, elaboração de termos de referência; 

d. Aperfeiçoar o planejamento e a programação de suas futuras licitações, de maneira 
a evitar a ocorrência de contratações emergenciais embasadas no art. 59, inciso IV, 
da Lei nº 9.433/2005, e a realização de pagamentos a título de indenização, por 
ausência de suporte contratual (art. 128 da Lei nº 9.433/2005); 

e. Adotar ações que visem a otimização do tempo e a eficiência do procedimento de 
licitação, tanto na fase interna como na fase externa, que afastem a morosidade e 
seus efeitos prejudiciais à administração; 

 
Ao setor de licitação caberá a condução do processo licitatório atentando-se para os 
prazos previstos na Lei Estadual nº 9.433/05, e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93, realizando as sessões públicas, recebimento, exame e decisão das 
impugnações e consultas a licitação, com apoio do setor requisitante do objeto e do 
responsável pela elaboração do edital; verificação da conformidade da proposta com os 
requisitos estabelecidos no ato convocatório e julgamento das condições de habilitação; 
recebimento, exame e decisão dos recursos encaminhados à autoridade competente 
quando for mantida a decisão; indicação do vencedor; adjudicação do objeto e 
encaminhamento do processo devidamente instruído à autoridade superior com proposta 
de homologação, de modo a preservar o devido e regular trâmite do processo licitatório. 
 
Na hipótese de contratação por dispensa de licitação por emergência ou calamidade 
pública, que sejam observados os apontamentos desta Instrução de Controle Interno, 
assim como o artigo 37, caput, da CF/88, além dos preceitos dispostos na Lei Estadual 
9.433/2005, especialmente o artigo 59, inciso IV, c/c artigo 65, §§ 1º, 2º e 3º. 
 
Sendo assim, pode-se considerar que os sistemas, processos, fluxos e controles-chaves 
existentes no TJBA têm possibilitado maior confiabilidade e segurança financeira para 
este Poder. 
 
A Controladoria do Judiciário em face da Pandemia que grassa por todo o planeta 
decorrente da COVID-19 causada pelo Coronavírus, caracterizada como ESPIN (Estado 
de Saúde Pública de Importância Internacional) pela Organização Mundial da Saúde, em 
30 de janeiro de 2020, e pela Portaria nº 356/2020 do Ministério da Saúde,  e da edição 
da Lei Federal 13.979/2020 alterada pela MP 926/20, que dispôs sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus responsável pelo surto de 2020 respondeu  a  Consulta formulada no 
processo TJADM 2020/17046. 
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QUADRO 17 – Trabalhos de auditoria realizados no exercício pelo controle interno da 
UJ 

 

Setor abrangido Natureza da auditoria/inspeção 

 
Secretaria de Administração 

Contábil – Analisar os demonstrativos contábeis, relativos ao 
exercício de 2019, 
Conclusão prevista para fevereiro/2021 

Secretaria de Administração Conformidade – Verificar a conformidade das alterações ocorridas 
no Contrato nº 06/18-EM com os requisitos legais e as boas 
práticas, bem como certificar a eficácia dos controles internos 
adotados, visando assegurar a qualidade e eficiência do gasto 
público. 

Secretaria de Administração Operacional – Avaliar a contratação dos serviços especializados e 
continuados de limpeza e conservação com fornecimento de 
materiais nas Unidades da Capital e do Interior. 
Conclusão prevista para fevereiro/2021 

Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Modernização 

Operacional – Avaliar a prestação de serviços técnicos de suporte 
especializado a sistemas de informação, na forma de suporte, 
implantação, operação assistida, envolvendo treinamento e 
acompanhamento de usuários, nas unidades do Poder Judiciário da 
Bahia. 

Secretaria de Administração Operacional – Avaliar os controles internos administrativos da 
gestão do patrimônio do Poder Judiciário. 

Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Modernização 
 
Secretaria de Administração 

Operacional – Avaliar a estrutura de governança no processo de 
aquisições realizadas no âmbito do Poder Judiciário do Estado da 
Bahia 

 
 
Secretaria de Administração 

Monitoramento – Avaliar o grau de implementação das medidas 
constantes do Plano de Ação proposto pela unidade auditada, a fim 
de atender às recomendações constantes do Relatório da Auditoria 
OPE-002/2017, que consistiu em avaliar a efetividade dos 
procedimentos internos relativos aos registros e controles da gestão 
dos gastos com combustíveis dos veículos integrantes da frota do 
Poder Judiciário, bem como dos grupos de geradores 

 
 
 
Secretaria de Administração 

Monitoramento – Avaliar o grau de implementação das ações 
propostas pela unidade auditada através de plano de ação, para 
atendimento das recomendações sugeridas no Relatório da 
Auditoria CNF-003/2018, com o objetivo de assegurar o 
aprimoramento dos controles internos adotados nos processos de 
planejamento, gestão e fiscalização dos contratos de obras de 
construção. 

 
 
Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Modernização 

Monitoramento – Avaliar o grau de implementação das medidas 
constantes do Plano de Ação proposto pela unidade auditada, a fim 
de atender às recomendações constantes do Relatório da Auditoria 
OPE-007/2017, que consistiu em avaliar as práticas adotadas na 
aquisição de microcomputadores 

 
 
 
Núcleo de Documentação e 
Informação 

Monitoramento – Avaliar o grau de implementação das medidas 
constantes do Plano de Ação proposto pela unidade auditada, a fim 
de atender às recomendações constantes do Relatório da Auditoria 
OPE-001/2017, referente a serviço de impressão corporativa. 
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Setor abrangido Natureza da auditoria/inspeção 

 
 
Secretaria de Administração 

Monitoramento – Avaliar o grau de implementação das medidas 
constantes do Plano de Ação proposto pela unidade auditada, a fim 
de atender às recomendações constantes do Relatório da Auditoria 
CNF-001/2020, referente ao contrato para obra de Construção do 
Prédio Anexo II do TJBA 

Fonte: Controladoria do Judiciário – CTJUD 

 

 

 

 

 

7. CONTROLE EXTERNO 
 

7.1 Quadro demonstrativo das determinações/recomendações do Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) 

 
QUADRO 18 – Determinações/recomendações do TCE/BA 

 
 

Determinações / recomendações Ações adotadas Justificativa 

Processo TCE n.º 7705/2019 

Nos termos da Resolução nº 161/2019 
deste Tribunal de Contas, para 
determinar a emissão dos seguintes 
alertas: a) ao Chefe do Poder Executivo 
do Estado da Bahia, por ter ultrapassado 
95% do limite de gastos com pessoal 
(limite prudencial), sendo obrigatória a 
observância das vedações previstas no 
artigo 22 da LRF; b) ao Chefe do Poder 
Judiciário do Estado da Bahia, por ter 
ultrapassado 90% do limite de gastos 
com pessoal (limite de alerta). Vencido, 
integralmente, o Exmo. Sr. Conselheiro 
Corregedor Inaldo Araújo, que votou pela 
não ratificação da Decisão Monocrática 
nº 002/2019. 

O Processo foi remetido para a Chefia de 
Gabinete da Presidência, Diretoria 
Financeira e Secretaria de Planejamento 
e Orçamento, através da decisão 
proferida pelo TCE por meio da 
Resolução 161/2019, especialmente no 
que tange ao Alerta expedido ao Chefe 
do Poder Judiciário, quanto à 
extrapolação, no 1º quadrimestre do 
exercício de 2019, do Limite de Alerta 
para os gastos com pessoal. Solicitou-se, 
também, atenção quanto à 
recomendação consignada na mesma 
Resolução para que este Tribunal de 
Justiça adote “as providências  
administrativas necessárias à correção 
das demais inconformidades identificadas 
e pontuadas no relatório auditorial, em 
ordem de evitar a sua repetição em 
períodos vindouros. 

Trata-se do Relatório de Auditoria para 
acompanhamento da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), referente 
ao 1º quadrimestre de 2019, expedido 
pela Terceira Coordenadoria de Controle 
Externo (3ª CCE) e pela Sexta 
Coordenadoria de Controle Externo (6ª 
CCE), consolidadas pela 
Superintendência Técnica (SUTEC). De 
acordo com o art. 59, §1º, inciso II, LRF, 
compete ao Poder Legislativo, 
diretamente ou com o auxílio dos 
Tribunais de Contas, alertar os Poderes 
ou órgãos, quando constatarem o 
atingimento de 90%(noventa por cento) 
do limite máximo previsto no art. 20. A 
LRF estabelece o limite máximo de 6% 
da Receita Corrente Líquida(RCL) para 
gastos com folha de pessoal no Judiciário 
dos Estados, sendo 5,4% o limite de 
alerta e 5,7% o limite prudencial. Na 
análise da despesa com pessoal, foi 
apurado pela Unidade Técnica do TCE 
que o percentual do Poder Judiciário 
(5,45%) ultrapassou o limite de alerta 
previsto na supracitada lei no que tange 
ao 1º quadrimestre de 2019. A emissão 
do alerta tem natureza de ato 
administrativo de controle, com a 
finalidade cautelar, preventiva e 
pedagógica, a fim de manter o equilíbrio 
e à contenção nos gastos com pessoal. 
Não obstante as dificuldades com os 
limites da despesa laboral, seja porque 
esta cresce de forma autônoma ante os 
direitos legalmente devidos a servidores 
e magistrados, ou porque a base de 
cálculo (RCL) ainda não se recuperou 
totalmente da queda havida na economia 
dos últimos anos, o TJBA implantou uma 
política de austeridade na gestão dos 
gastos com pessoal e conseguiu 
reconduzir seu percentual ao aceitável. 
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Determinações / recomendações Ações adotadas Justificativa 

Conforme Relatório de Gestão Fiscal do 
2º. quadrimestre de 2019 (fls.20), o Poder 
Judiciário da Bahia fechou o período 
apurado (setembro/2018 a agosto/2019) 
com uma despesa de pessoal 
equivalente a 5,19% da RCL. Portanto, 
conclui-se que já houve a recondução do 
gasto com pessoal do TJBA ao limite 
regular estabelecido pela LRF. 

Processo TCE n.º 4697/2018 

i) Alertar quanto à extrapolação, no 3º 
quadrimestre do exercício de 2017, do 
Limite de Alerta para os gastos com 
pessoal (90% do total dos referidos 
dispêndios admitido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal) 
ii) Recomendar a adoção das providências 
administrativas necessárias à correção 
das demais inconformidades identificadas 
e pontuadas no relatório auditorial, em 
ordem a evitar a sua repetição em 
períodos vindouros. 

A Chefia de Gabinete abriu expediente de 
nº TJ-ADM-2019/31395 

Foi encaminhado expediente para que as 
áreas adotem as medidas pertinentes 
acerca do cumprimento do quanto 
consignado pelo Órgão de Controle 
Externo, especialmente no que diz 
respeito ao Alerta expedido, bem como 
ao efetivo cumprimento das 
determinações/recomendações. 

Processo TCE n.º 7187/2018 

i) Alertar quanto à extrapolação, no 1º 
quadrimestre do exercício de 2018, do 
Limite de Alerta para os gastos com 
pessoal (90% do total dos referidos 
dispêndios admitido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal) 
ii) Recomendar a adoção das 
providências administrativas necessárias 
à correção das demais inconformidades 
identificadas e pontuadas no relatório 
auditorial, em ordem a evitar a sua 
repetição em períodos vindouros. 

O processo foi remetido à DFA para 
conhecimento acerca da decisão proferida 
pelo TCE por meio da Resolução 
050/2019, no processo TCE/07187/2018, 
especialmente no que tange ao Alerta 
expedido ao Chefe do Poder Judiciário, 
quanto à extrapolação, no 1º quadrimestre 
do exercício de 2018, do Limite de Alerta 
para os gastos com pessoal. 
Por fim, pediu-se que se observe a 
recomendação expedida pelo TCE no 
sentido de que "sejam adotadas as 
providências administrativas necessárias 
à correção das demais inconformidades 
identificadas e pontuadas no relatório 
auditorial, em ordem de evitar a sua 
repetição em períodos 
vindouros".Também foi encaminhado à 
SEPLAN para que tome conhecimento e 
adote as medidas pertinentes. 

A COTAB, que é a Coordenação 
responsável pela elaboração dos 
Relatórios de Gestão Fiscal, está sob 
responsabilidade da DFA, motivo pelo 
qual solicitou-se desta Diretoria, o 
cumprimento do quanto consignado pelo 
Órgão de Controle Externo, 
especialmente no que diz respeito ao 
Alerta expedido, bem como ao efetivo 
cumprimento das 
determinações/recomendações. 

Processo TCE n.º 11248/2015 

b)pela expedição de recomendações ao 
atual presidente do Tribunal de Justiça da 
Bahia para que: b.1) nomeie 
tempestivamente os fiscais de contrato; 
b.2) aprimore os critérios de mensuração 
da realização dos serviços e de sua 
qualidade, realizando o pagamento ao 
prestador de serviços de forma 
proporcional à quantidade e qualidade do 
serviço prestado; b.3) não prorrogue o 
Contrato nº 22/2014-S, bem como não 
realize nova contratação nos mesmos 
termos. 

A Resolução nº 0150/2018 foi 
encaminhada para as respectivas áreas 
técnicas do Tribunal de Justiça da Bahia, 
com vistas a atender às recomendações 
expedidas pelo TCE, por meio dos 
seguintes expedientes: TJ-COI-
2019/13466 (SEAD); TJ-COI-2019/13469 
(SETIM); TJ-COI-2019/13470 (AEP II); TJ-
COI-2019/13472 (SGP); TJ-COI-
2019/13474 (SEGESP); TJ-COI-
2019/13475 (SEPLAN); TJ-COI-
2019/13476 (CONSU); TJ-COI-
2019/13477 (SEJUD). 
Insta salientar que a Presidência do 
Tribunal disponibilizou no Diário da Justiça 
Eletrônico do dia 09 de maio de 2018, a 
publicação do Decreto Judiciário nº 379, 
de 08 maio de 2018, regulando a 
necessidade de designação formal do 
fiscal de contrato. 

Dar conhecimento aos servidores da 
necessidade de aprimorar os critérios de 
mensuração da realização dos serviços e 
de sua qualidade, realizando o pagamento 
ao prestador de serviços de forma 
proporcional à quantidade e qualidade do 
serviço prestado. 
Além disso, foi encaminhada para o 
respectivo setor, a recomendação 
expedida pelo Órgão de Controle Externo, 
no sentido de não se prorrogar o Contrato 
nº 22/2014-S, bem como não se realizar 
nova contratação nos mesmos termos. 
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Determinações / recomendações Ações adotadas Justificativa 

Processo TCE n.º 10135/2018 

i) Alertar quanto à extrapolação, no 2º 
quadrimestre do exercício de 2018, do 
Limite de Alerta para os gastos com 
pessoal (90% do total dos referidos 
dispêndios admitido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal) 
ii) Recomendar a adoção das 
providências administrativas necessárias 
à correção das demais inconformidades 
identificadas e pontuadas no relatório 
auditorial, em ordem a evitar a sua 
repetição em períodos vindouros. 

O processo foi remetido à DFA para 
conhecimento acerca da decisão proferida 
pelo TCE por meio da Resolução 
091/2019, no processo 
TCE/010135/2018, especialmente no que 
tange ao Alerta expedido ao Chefe do 
Poder Judiciário, quanto à extrapolação, 
no 2º quadrimestre do exercício de 2018, 
do Limite de Alerta para os gastos com 
pessoal. 
Solicitou-se, também, atenção quanto à 
recomendação consignada na mesma 
Resolução para que este Tribunal de 
Justiça adote “as providências 
administrativas necessárias à correção 
das demais inconformidades identificadas 
e pontuadas no relatório auditorial, em 
ordem de evitar a sua repetição em 
períodos vindouros".Também foi 
encaminhado à SEPLAN para que tome 
conhecimento e adote as medidas 
pertinentes. 

A COTAB, que é a Coordenação 
responsável pela elaboração dos 
Relatórios de Gestão Fiscal, está sob 
responsabilidade da DFA, motivo pelo 
qual solicitou-se desta Diretoria, o 
cumprimento do quanto consignado pelo 
Órgão de Controle Externo, 
especialmente no que diz respeito ao 
Alerta expedido, bem como ao efetivo 
cumprimento das recomendações. 

Processo TCE n.º 1009/2019 

Nos termos da Resolução 154/2019, 
I) pela juntada dos presentes autos ao 
processo de contas do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia (TJ/BA) relativas ao 
exercício de 2018, conforme autoriza o art. 
10, §5º, inciso I, da Lei Complementar 
Estadual nº 005/915; II) observada, ainda, 
a natureza da atividade de controle, a qual 
deve primar pela correção das 
irregularidades, buscando o 
fortalecimento da eficácia de sua função 
pedagógica dessa Casa de Contas, pela 
expedição das recomendações 
reportadas pela 1ª CCE no sentido de que 
o TJ/BA: a) promova as adequações e 
atualização eventualmente necessárias 
na Resolução n.° 13/2013, tendo em vista 
a publicação da Resolução n.º 293/2019 
do CNJ; b) adote medidas céleres no 
sentido de atender às orientações e 
corrigir as irregularidades apontadas pela 
1ªCCE ao longo dos relatórios auditoriais 
(Ref.2144074 e Ref.2260883); III) pela 
expedição de determinação ao TJ/BA para 
que: a) observe os limites de alterações 
contratuais previstos no art. 65 da Lei 
Federal n° 8.666/1993, ao celebrar 
aditivos contratuais que resultem em 
acréscimos ou supressões de 
quantitativos, devendo os valores, para 
efeito de cálculo, serem considerados de 
forma isolada, ou seja, o conjunto de 
reduções e o conjunto de acréscimos 
devem ser sempre calculados sobre o 
valor original do contrato, aplicando-se a 
cada um desses conjuntos, 
individualmente e sem nenhum tipo de 
compensação entre eles, os limites de 
alteração estabelecidos no dispositivo, 
conforme nota técnica emitida por este 
Tribunal de Contas e jurisprudência do 
Tribunal de Contas da União; IV) pela 
expedição de determinação à SUTEC 
para que: a) faça constar ação específica 
de fiscalização que envolva as obrigações 
legais fixadas na Lei n.° 8.730/1993, ao 
elaborar as diretrizes para o Planejamento 

O Processo foi remetido para as 
seguintes áreas: Chefia de Gabinete da 
Presidência (CGPRES), Secretaria de 
Administração (SEAD), Secretaria de 
Gestão de Pessoas (SEGESP), 
Secretaria Judiciária (SEJUD), Secretaria 
de Informática (SETIM), Secretaria Geral 
da Presidência (SGP) e Universidade 
Corporativa (UNICORP). 

Foram remetidos expedientes para as 
áreas técnicas 
(SEAD,SEGESP,SEJUD,SETIM,SGP,UN
ICORP e CGPRES)  com o objetivo de 
tomarem as devidas providências no 
sentido de informar quais ações foram ou 
serão implementadas com vistas a sanar 
as fragilidades e irregularidades 
apontadas dentro do âmbito das suas 
respectivas competências 
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Determinações / recomendações Ações adotadas Justificativa 

Operacional do exercício de 2020; V) pela 
expedição de determinação à 1ª 
Coordenadoria de Controle Externo para 
que acompanhe o saneamento das 
referidas irregularidades. 

Processo TCE n.º 9403/2017 

i) Alertar quanto à extrapolação, no 2º 
quadrimestre do exercício de 2017, do 
Limite de Alerta para os gastos com 
pessoal (90% do total dos referidos 
dispêndios admitido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal) 
ii) determinar ao Tribunal de Justiça que 
promova, nos cálculos da despesa total 
com pessoal e na elaboração dos 
respectivos relatórios de gestão fiscal, a 
apropriação das despesas efetivamente 
realizadas com inativos e pensionistas 
vinculados na origem ao Poder Judiciário, 
considerando-se o mês em referência e os 
11 (onze) imediatamente anteriores, nos 
termos do art. 18, §2º, da LRF, e art. 84 da 
Lei Estadual nº. 13.727/2017 (dispõe 
sobre as diretrizes orçamentárias para o 
exercício de 2018) 
iii) Recomendar a adoção das 
providências administrativas necessárias 
à correção das demais inconformidades 
identificadas e pontuadas no relatório 
auditorial, em ordem a evitar a sua 
repetição em períodos vindouros. 

O processo foi remetido à DFA para 
conhecimento acerca da decisão proferida 
pelo TCE por meio da Resolução 
048/2019, no processo 
TCE/009403/2017, especialmente no que 
tange ao Alerta expedido ao Chefe do 
Poder Judiciário, quanto à extrapolação, 
no 2º quadrimestre do exercício de 2017, 
do Limite de Alerta para os gastos com 
pessoal. 
Solicitou-se, também, atenção quanto à 
determinação consignada na mesma 
Resolução para que este Tribunal de 
Justiça "promova, nos cálculos da 
despesa total com pessoal e na 
elaboração dos respectivos relatórios de 
gestão fiscal, a apropriação das despesas 
efetivamente realizadas com inativos e 
pensionistas vinculados na origem ao 
Poder Judiciário, considerando-se o mês 
em referência e os onze imediatamente 
anteriores, nos termos do art. 18, §2º, da 
LRF, e art. 84 da Lei Estadual nº 
13.727/2017." 
Por fim, pediu-se que se observe a 
recomendação expedida pelo TCE no 
sentido de que "sejam adotadas as 
providências administrativas necessárias 
à correção das demais inconformidades 
identificadas e pontuadas no relatório 
auditorial, em ordem de evitar a sua 
repetição em períodos 
vindouros".Também foi encaminhado à 
SEPLAN para que tome conhecimento e 
adote as medidas pertinentes. 

A COTAB, que é a Coordenação 
responsável pela elaboração dos 
Relatórios de Gestão Fiscal, está sob 
responsabilidade da DFA, motivo pelo 
qual solicitou-se desta Diretoria, o 
cumprimento do quanto consignado pelo 
Órgão de Controle Externo, 
especialmente no que diz respeito ao 
Alerta expedido, bem como ao efetivo 
cumprimento das 
determinações/recomendações. 

Processo TCE n.º 6549/2017 

i) Alertar quanto à extrapolação, no 1º 
quadrimestre do exercício de 2017, do 
Limite de Alerta para os gastos com 
pessoal (90% do total dos referidos 
dispêndios admitido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal) 
ii) determinar ao Tribunal de Justiça que 
promova, nos cálculos da despesa total 
com pessoal e na elaboração dos 
respectivos relatórios de gestão fiscal, a 
apropriação das despesas efetivamente 
realizadas com inativos e pensionistas 
vinculados na origem ao Poder Judiciário, 
considerando-se o mês em referência e os 
11 (onze) imediatamente anteriores, nos 
termos do art. 18, §2º, da LRF, e art. 84 da 
Lei Estadual nº. 13.727/2017 (dispõe 
sobre as diretrizes orçamentárias para o 
exercício de 2018) 
iii) Recomendar a adoção das 
providências administrativas necessárias 

O processo foi remetido à DFA para 
conhecimento acerca da decisão proferida 
pelo TCE por meio da Resolução 
047/2019, no processo 
TCE/006549/2017, especialmente no que 
tange ao Alerta expedido ao Chefe do 
Poder Judiciário, quanto à extrapolação, 
no 1º quadrimestre do exercício de 2017, 
do Limite de Alerta para os gastos com 
pessoal. 
Solicitou-se, também, atenção quanto à 
determinação consignada na mesma 
Resolução para que este Tribunal de 
Justiça "promova, nos cálculos da 
despesa total com pessoal e na 
elaboração dos respectivos relatórios de 
gestão fiscal, a apropriação das despesas 
efetivamente realizadas com inativos e 
pensionistas vinculados na origem ao 
Poder Judiciário, considerando-se o mês 
em referência e os onze imediatamente 

A COTAB, que é a Coordenação 
responsável pela elaboração dos 
Relatórios de Gestão Fiscal, está sob 
responsabilidade da DFA, motivo pelo 
qual solicitou-se desta Diretoria, o 
cumprimento do quanto consignado pelo 
Órgão de Controle Externo, 
especialmente no que diz respeito ao 
Alerta expedido, bem como ao efetivo 
cumprimento das 
determinações/recomendações. 
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à correção das demais inconformidades 
identificadas e pontuadas no relatório 
auditorial, em ordem a evitar a sua 
repetição em períodos vindouros. 

anteriores, nos termos do art. 18, §2º, da 
LRF, e art. 84 da Lei Estadual nº 
13.727/2017." 
Por fim, pediu-se que se observe a 
recomendação expedida pelo TCE no 
sentido de que "sejam adotadas as 
providências administrativas necessárias 
à correção das demais inconformidades 
identificadas e pontuadas no relatório 
auditorial, em ordem de evitar a sua 
repetição em períodos 
vindouros".Também foi encaminhado à 
SEPLAN para que tome conhecimento e 
adote as medidas pertinentes. 

TCE/000751/2019 

RESOLVEM os Excelentíssimos 
Conselheiros do Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia, reunidos em Sessão 
Plenária, à unanimidade, em conhecer da 
Consulta e, no mérito, por maioria, 
vencido em parte o Exmº Cons. João 
Bonfim, na forma do voto proferido, 
reconhecer prejudicado o questionamento 
veiculado no item 3 da vestibular e 
perfilhando as considerações trazidas 
pelo douto órgão ministerial, respondê-la 
na forma a seguir exposta: 
1) De acordo com os artigos 18 e 19 da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, as despesas 
com inativos e pensionistas custeadas 
com os recursos oriundos de aportes para 
cobertura de déficit financeiro, assim 
considerados os recursos repassados 
pelo tesouro estadual para fazer face ao 
déficit financeiro do RPPS, não podem ser 
deduzidas do cálculo da despesa total 
com pessoal. 
2) Podem ser deduzidas do cálculo da 
despesa com pessoal as despesas com 
inativos e pensionistas custeadas com 
recursos provenientes de aportes para 
cobertura de déficit atuarial, assim 
considerados os aportes (i) devidamente 
registrados na contabilidade no elemento 
de despesa 97 (Portaria SOF/STN nº 
02/2010) e 
(ii) que observem o regramento imposto 
pela Portaria MPS nº 746/2011. 
4) No cálculo da despesa com pessoal, os 
recursos próprios oriundos de aportes 
para cobertura de déficit atuarial utilizados 
para pagamento de despesas com 
inativos e pensionistas, desde que 
observadas as condições previstas nas 
Portarias MPS nº 746/2011 e SOF/STN nº 
02/2010, poderão ser proporcionalmente 
apropriados nos Relatórios de Gestão 
Fiscal dos poderes e órgãos de que trata 
o art. 20 da LRF 

Foi instaurado Processo TJ ADM 
2019/43626 para a Diretoria de Finanças 
se manifestar e após a manifestação foi 
encaminhado para a Chefia de Gabinete 
da Presidência. 

O processo foi remetido para a Diretiria 
de Finanças (DFA) e Chefia de Gabinete 
da Presidência (CGPRES)  para 
conhecimento e adoção das medidas 
cabíveis. 
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Processo TCE n.º 9460/2017 

a) pela expedição de determinações aos 
gestores das unidades auditadas, para 
que adotem providências imediatas, com 
vistas a: 
a.1) regularizar, em definitivo, as 
situações de pagamentos de 
remunerações individuais de servidores 
acima do teto constitucional e as situações 
de acumulação ilícita de cargos, 
empregos e funções públicas, por 
servidores públicos estaduais; 
a.2) envidar esforços urgentes, com vistas 
a aprimorar seus controles internos, em 
especial no tocante à verificação das 
situações anteriormente referidas, 
evitando a reincidência dessas 
irregularidades; 
a.3) proceder à imediata instauração dos 
processos administrativos disciplinares 
cabíveis, nos termos estabelecidos pela 
Lei Estadual 12.209/11, objetivando a 
regularização das situações de 
acumulações ilícitas de cargos públicos 
por servidores estaduais e de pagamentos 
de remunerações individuais acima do 
teto constitucional remuneratório, com a 
consequente devolução aos cofres 
públicos dos valores pagos 
indevidamente. Os resultados dos 
processos deverão ser encaminhados a 
este TCE, para análise pela 
Coordenadoria de Controle Externo 
competente (6ª CCE), no prazo máximo 
de 30 dias após a conclusão dos mesmos; 
c) pela expedição de determinação ao 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 
para que: 
c.1) encaminhe a documentação 
solicitada pela equipe técnica deste TCE 
no formato adequado, de maneira a 
viabilizar a análise das informações 
prestadas e sua compilação para envio ao 
TCU, no prazo de 30 dias; em caso de 
descumprimento, aplicar-se-á multa no 
valor de R$2.000,00 (dois mil reais) ao 
gestor responsável, com base no art. 35 
‘caput’, incisos V e VI, da Lei Estadual 
05/91; 
c.2) instaure novos processos 
administrativos em todos os casos em que 
foi acolhida a prescrição administrativa, de 
modo a corrigir as situações de 
acumulação indevida de cargos públicos, 
conforme determina o art. 37, inciso XVI, 
da Constituição Federal; 
c.3) adote, em relação ao escrevente de 
cartório com Cadastro nº 210.182-3, as 
medidas necessárias à correção da 
acumulação ilegal de cargos públicos 
identificada nos autos; 
c.4) adote, em relação ao agente público 
com Cadastro nº 900.112-3, as medidas 
necessárias a adequar a sua situação 
funcional aos parâmetros contidos no art. 
37, inciso XVI, da Constituição Federal, 
que autoriza o exercício simultâneo de 
apenas dois cargos públicos; 

O processo foi remetido à Chefia de 
Gabinete da Presidência para que 
encaminhe os autos às Corregedorias de 
Justiça (TJ-COI-2019/18128), bem como 
à SEGESP (TJ-COI-2019/18367),  para 
conhecimento acerca da decisão proferida 
pelo TCE por meio da Resolução 
132/2019, no processo 
TCE/009460/2017, especialmente no que 
tange ao cumprimento das determinações 
emanadas pela Corte de Contas. 
Solicitou-se, também, atenção quanto ao 
prazo para eventual interposição de 
recurso, devendo, se for o caso, 
comunicar a PGE. 
A Chefia de Gabinete da Presidência, por 
sua vez, encaminhou cópia da decisão 
proferida pelo TCE à Corregedoria Geral 
de Justiça (TJ-COI-2019/119426); à 
Corregedoria das Comarcas do Interior 
(TJ-COI-2019/194/27) e à SEGESP (TJ-
COI-19428). 
Quanto ao item c.1, foram encaminhados 
as devidas respostas atendendo ao 
quanto solicitado pela Resolução  por 
meio dos expedientes protocolados no 
TCE sob nºs 00260/2020 e nº01149/2019 

Foram remetidos expedientes para as 
áreas técnicas  com o objetivo de tomarem 
as devidas providências no sentido de 
informar quais ações foram ou serão 
implementadas com vistas a cumprir o 
quanto determinado da referida 
Resolução. 
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Processo TCE n.º 003153/2020 

a) pelo CONHECIMENTO PARCIAL dos 
Embargos de Declaração nº 
TCE/002761/2020, opostos pela empresa 
“Topos Informática Eireli”, no tocante ao 
trecho da decisão embargada que 
reconheceu a procedência da denúncia, 
para, no mérito, na parte conhecida, 
ACOLHÊ-LOS, a fim de reformar a 
Resolução nº. 000013/2020, para que 
faça nela constar que a denúncia 
originária foi julgada PARCIALMENTE 
PROCEDENTE;  
b) pelo CONHECIMENTO PARCIAL dos 
Embargos de Declaração nº 
TCE/0003153/2020, opostos pelo Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia, referente 
às razões atinentes ao terceiro 
questionamento formulado pelo 
embargante, para, no mérito, na parte 
conhecida, ACOLHÊ-LOS, a fim de 
reformar a Resolução nº 000013/2020 em 
sua alínea “b”, que passará a constar da 
seguinte forma:  
b) expedir determinação ao Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, na pessoa de 
seu dirigente maior, no sentido de que, 
com esteio no art. 122, §2°, da Lei 
Estadual de Licitações, no prazo de ate 90 
(noventa dias) dias, proceda à anulação 
do contrato decorrente do Pregão 
Eletrônico n° 58/2018, celebrado com a 
empresa Topos Informática LTDA-ME, 
sem prejuízo dos pagamentos que sejam 
devidos a empresa contratada pelos 
serviços efetivamente prestados, 
observando-se as limitações constantes d 
o art. 49, § 1o, c/c o art. 59, Parágrafo 
Único, da Lei no 8.666/93. 

Expediente (TJ-ADM-2020/10709) 
enviado para SETIM para conhecimento 
da Notificação. 

O expediente foi remetido para a área 
técnica (SETIM)  com o objetivo de 
tomarem as devidas providências no 
sentido de informar quais ações foram ou 
serão implementadas com vistas a 
cumprir o quanto determinado da referida 
Resolução. 

Processo TCE n.º 00200/2020 

Pelo Conhecimento da Denúncia e, no 
mérito, pelo Provimento Parcial ante a 
irregularidade dos atos praticados pelos 
servidores públicos, durante a instrução 
do Processo Administrativo TJ-ADM Nº. 
2018/44913, que culminaram na sua 
Anulação (a qual, repita-se , já foi 
reconhecida judicialmente), bem como, 
por maioria de votos pela expedição de 
recomendação ao Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia para que adote medidas 
Administrativas, visando aprimorar o fluxo 
e o saneamento dos Processos 
Administrativos que tratem sobre 
Rescisão Unilateral de Contratos, com o 
objetivo de garantir a devida comunicação 
e ciência aos contratados, objetivando 
evitar ocorrência de eventual indenização, 
proveniente do ato ilegal (omissivo ou 
comissivo) na instrução processual, que, a 
depender do caso concreto, poderá ser 
enquadrada como dano ao erário Estadual 
a ser apurado por esta Corte de Contas 
para efeito de responsabilização. 

Expediente enviado para SEAD 
(2020/10162) para ciência da Notificação. 
 Expediente enviado para CONSU 
(2020/10163) para ciência da Notificação.  
Expediente enviado para SEAD 
(2020/10592) para ciência da Notificação.  
Expediente enviado para CONSU 
(2020/10595) para ciência da Notificação.  
Expediente enviado para CGPRES 
(2020/10596) para ciência da Notificação.  
Expediente enviado para SETIM 
(2020/10602) para ciência da Notificação.  
Expediente enviado para SETIM 
(2020/10709) para ciência da Notificação.  
Expediente enviado para SEJUD 
(2020/10603) para ciência da Notificação  
Expediente enviado para SGP 
(2020/10604) para ciência da Notificação  
Expediente enviado para SEGESP 
(2020/10605) para ciência da Notificação 

Foi encaminhado expediente para que as 
áreas adotem as medidas pertinentes 
acerca do cumprimento do quanto 
consignado pelo Órgão de Controle 
Externo, especialmente no que diz 
respeito ao Alerta expedido, bem como ao 
efetivo cumprimento das 
determinações/recomendações. 
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Processo TCE n.º 009361/2018 

RESOLVEM os Exmos. Srs. 
Conselheiros, à unanimidade: a) conhecer 
da presente Denúncia, com base nos 
artigos 31 e 32 da Lei Complementar nº 
005/1991 e do artigo nº 184 e seguintes do 
Regimento Interno desta Casa, e, no 
mérito, pela sua procedência, por 
considerar o Atestado de Capacidade 
Técnica apresentado pela empresa Topos 
Informática LTDA-ME incompatível com 
as exigências previstas no item 7.2 – 
Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n° 
58/2018; b) expedir determinação ao 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na 
pessoa de seu dirigente maior, no sentido 
de que, com esteio no art. 122, §2°, da Lei 
Estadual de Licitações, no prazo de até 90 
(noventa dias) dias, proceda à anulação 
do contrato decorrente do Pregão 
Eletrônico n° 58/2018, celebrado com a 
empresa Topos Informática LTDA-ME; c) 
expedir recomendação para que o 
Tribunal de Justiça apure a 
responsabilidade da empresa no âmbito 
administrativo; 
d) determinar o encaminhamento dos 
presentes autos ao Ministério 
Público do Estado (MPE); e) determinar a 
anexação da presente Denúncia às contas 
dos exercícios de 2018 
(TCE/001610/2019) e 2019 
(TCE/001595/2020). 

Expediente enviado para SETIM 
(2020/04809) para ciência da Notificação. 

Foi encaminhado expediente para que as 
áreas adotem as medidas pertinentes 
acerca do cumprimento do quanto 
consignado pelo Órgão de Controle 
Externo, especialmente no que diz 
respeito ao Alerta expedido, bem como ao 
efetivo cumprimento das 
determinações/recomendações. 

Processo TCE nº 0003553/2019 

RESOLVEM os Srs. Conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 
reunidos em Plenário, seguindo o disposto 
no Regimento Interno deste TCE, à 
unanimidade, pelo conhecimento da 
presente Denúncia, e, no mérito, por 
maioria, pela procedência parcial, por 
entender que a empresa Radar 
Tecnologia e Gestão de Pessoal Ltda. 
auferiu, indevidamente, do benefício 
exclusivo destinado 
às Empresas de Pequeno Porte - EPP1, e 
pela expedição de determinação ao 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – 
TJBA no sentido de que, no prazo de até 
90 (noventa) dias, promova a 
descontinuidade do Contrato n.° 03/19, 
celebrado com a citada empresa, além de 
apurar a responsabilidade da empresa 
com fulcro na Lei 9.433/20052, bem como 
pela anexação às contas do 
órgão3, exercícios de 2018 
(TCE/001610/2019) e 2019 
(TCE/001595/2020), e, ainda, pelo 
encaminhamento de cópia do feito ao 
Ministério Público Estadual-MPE4, para 
as medidas legais que entender cabíveis. 
Vencido o Exmo. Sr. Conselheiro João 
Bonfim que votou pelo improvimento do 
feito, por entender que a empresa estava 
regularmente inscrita como EPP, e que 
não houve uso irregular de benefício 
destinado exclusivamente a esse tipo de 
empresa, já que, em seu entendimento, a 
empresa não agiu de má-fé, e, por 
consequência, não acompanhando o 
relator nos demais itens. 

Expediente enviado para SEAD 
(2020/05099) para ciência da Notificação. 

Foi encaminhado expediente para que as 
áreas adotem as medidas pertinentes 
acerca do cumprimento do quanto 
consignado pelo Órgão de Controle 
Externo, especialmente no que diz 
respeito ao Alerta expedido, bem como ao 
efetivo cumprimento das 
determinações/recomendações. 
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Processo TCE n.º 001109/2016 

1) aprovação das contas do dirigente 
máximo do Tribunal de Justiça da Bahia – 
TJ, Desembargador Eserval Rocha (01/01 
a 31/12/2015); 2) aprovação das contas 
do Sr. Everaldo Mendes da Silva (01/01 a 
31/12/2015), titular da Diretoria de 
Serviços Gerais – DSG, com as seguintes 
ressalvas: a) Quanto ao Contrato nº 
10/2015-S, firmado com a Base Tec 
Serviços e Empreendimentos Ltda., pelo 
a.1) Inadequado acompanhamento e 
fiscalização (Item 5.3.4); a.2) Ausência de 
fundamentação técnica para emissão de 
atestos de prestação de serviços (Item 
5.3.5); a.3) Liberação Injustificada de 
Multa Contratual (Item 5.3.9); e, a.4) 
Intempestividade na nomeação de 
comissão/fiscal de Contratos (Item 
5.3.10); b) No que concerne ao Contrato 
nº 03/2014-S, firmado com a CCS 
Serviços Especializados Ltda.: b.1) 
Execução contratual com desvio de 
finalidade (Item 5.3.3); b.2) Ausência de 
fundamentação técnica para emissão de 
atestos de prestação de serviços (Item 
5.3.5); b.3) Liberação Injustificada de 
Multa Contratual (Item 5.3.9); e, b.4) 
Intempestividade na nomeação de 
comissão/fiscal de Contratos (Item 
5.3.10); c) Em relação ao Contrato nº 
22/2014-S, firmado com a EW Serviços 
Ltda.: c.1) Intempestividade na nomeação 
de comissão/fiscal de Contratos (Item 
5.3.10); 2.1) Por maioria, pela aplicação 
de multa, no valor de R$1.000,00 (um mil 
reais) para cada, aos Srs. Francisco Reis 
Queiroz (itens 5.3.4 e 5.3.9), e Fernando 
José Alexandrino Silva (itens 5.3.5 e 
5.3.9), na condição de fiscais, aos Srs. 
Renato de Azevedo Neto (itens 5.3.4, 
5.3.5, 5.3.9, 5.3.10), Marcos Barbosa de 
Castro (item 5.3.10) e Carlos Sebastião de 
Oliveira Eleotério Filho (itens 5.3.4, 5.3.5, 
5.3.9 e 5.3.10), coordenadores, e multa de 
R$3.000,00 (três mil reais) ao diretor da 
unidade, Sr. Everaldo Mendes da Silva 
(itens 5.3.4, 5.3.5, 5.3.9 e 5.3.10), de 
acordo com as respectivas ressalvas e o 
detalhamento das condutas dispostas na 
Matriz de Responsabilização; Vencidos, 
parcialmente, os Exmos. Srs. 
Conselheiros Revisor João Bonfim e 
Antônio Honorato, que não aplicaram 
multa aos gestores e responsáveis; 3) 
aprovação das contas dos Srs. Francisco 
de Assis Santiago (01/01 a 14/08/2015), 
Daniel Reis de Teive (substituto) e Edval 
de Goes Coelho (21/09 a 31/12/2015), 
dirigentes da Diretoria de Engenharia e 
Arquitetura – DEA, com ressalvas quanto: 
a) contratação/manutenção irregular de 
mão de obra, a partir de Termo de 
Referência deficiente, sem suporte 
documental e sem estudos técnicos 
preliminares (item 5.3.2), b) ausência de 
fundamentação técnica para emissão de 
atestos de prestação de serviços (item 
5.3.5), c) intempestividade na nomeação 
de comissão/fiscal de contratos (item 
5.3.10) e d) prestação de serviços sem 
cobertura contratual (item 5.3.6), por 
maioria, adicionando multa de R$1.000,00 

Expediente enviado para SEAD-DFA 
(2020/6492-B) para ciência da 
Notificação. 
 
Expediente enviado para SEAD-APOIO 
(2020/6492-C) para ciência da 
Notificação. 
 
Expediente enviado para SEAD-DEA 
(2020/6492-D) para ciência da 
Notificação. 
 
Expediente enviado para SEAD-DSG 
(2020/6492) para ciência da Notificação. 
 
Expediente enviado para SETIM 
(2020/6493) para ciência da Notificação. 
 
Expediente enviado para SEJUD 
(2020/6494) para ciência da Notificação. 
 
Expediente enviado para SGP 
(2020/6495) para ciência da Notificação. 

Foi encaminhado expediente para que as 
áreas adotem as medidas pertinentes 
acerca do cumprimento do quanto 
consignado pelo Órgão de Controle 
Externo, especialmente no que diz 
respeito ao Alerta expedido, bem como ao 
efetivo cumprimento das 
determinações/recomendações. 
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(um mil reais) aos titulares Srs. Francisco 
de Assis Santiago (itens 5.3.2, 5.3.3 e 
5.3.10) e Edval de Goes Coelho (itens 
5.3.3, 5.3.5 e 5.3.10), e multa de R$500,00 
(quinhentos reais) para cada um dos 
Senhores José Leandro Cardoso Brito 
(itens 5.3.3, 5.3.5 e 5.3.10) e Francisco 
José Carneiro de Mendonça (item 5.3.5), 
vinculados a achados auditoriais, 
conforme matriz de responsabilização; 
Vencidos, parcialmente, os Exmos. Srs. 
Conselheiros Revisor João Bonfim e 
Antônio Honorato, que não aplicaram 
multa aos gestores e responsáveis; 4) 
aprovação das contas da Secretaria de 
Tecnologia da Informação e 
Modernização – SETIM, titulada pelos Srs. 
Rafael Pinho Gomes (01/05 a 15/04/2015) 
e Luís Augusto Bahiense Cardoso (16/04 
a 31/12/2015); 5) aprovação das contas 
da Secretaria Judiciária – SEJUD, 
comandada pelos Srs. Franco Bahia 
Borges Lima (01/01 a 15/04/2015) e 
Augusto César Bastos (16/04 a 
31/12/2015); 6) determinação à 6ª 
Coordenadoria de Controle Externo – 6ª 
CCE para que acompanhe os eventuais 
aperfeiçoamentos adotados pelo TJ/BA no 
âmbito dos contratos de prestação de 
serviços especializados e continuados de 
conservação e limpeza, tendo em vista as 
deliberações adotadas pelo Plenário 
(Resolução 27/2018), ao apreciar o 
processo TCE/008691/2015. 

Processo TCE n.º 001871/2008 

Acordam os Exmos. Srs. Conselheiros, à 
unanimidade: 
a) Seja considerada Não conforme a lei, 
negando-se registro à decisão do TJ/BA 
que procedeu à alteração do ato 
inativador da servidora interessada; 
b) Seja sustado o pagamento da referida 
vantagem, tendo em vista a sua 
ilegalidade; 
c) Seja encaminhado expediente 
específico ao Conselho Nacional de 
Justiça, a fim de que se proceda à 
fiscalização do ato administrativo em 
questão; 
d) seja encaminhada determinação ao 
órgão de controle interno do Poder 
Judiciário e à Coordenadoria de Controle 
Externo competente desta Casa para que 
verifiquem, nas inspeções e auditorias 
regulares programadas, se ocorreram 
outras situações semelhantes ao quanto 
ora aqui exposto e, em caso afirmativo, 
informem tempestivamente a esta Corte 
(Acórdão 288/2019 – Conferido). 

Expediente enviado para CHEFIA 
(2020/3423) para ciência da Notificação. 
 
Expediente enviado para COAUD 
(2020/03843) para ciência da Notificação. 
 
Expediente enviado para SEGESP 
(2020/3589) para ciência da Notificação. 

Foi encaminhado expediente para que as 
áreas adotem as medidas pertinentes 
acerca do cumprimento do quanto 
consignado pelo Órgão de Controle 
Externo, especialmente no que diz 
respeito ao Alerta expedido, bem como 
ao efetivo cumprimento das 
determinações/recomendações. 
 
Em tempo cumpre ressaltar que a 
Controladoria do Judiciário protocolou 
resposta junto ao TCE nº. 003902/2020, 
nos termos ora requisitados.  

Fonte: Controladoria do Judiciário – CTJUD 
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QUADRO 19 – Recomendações dos demais órgãos de controle 

 

Identificação 
do Relatório 

(1) 
Recomendações Ações adotadas Justificativa 

Trabalhos realizados pela Auditoria Geral do Estado (AGE) 

- - - - 

Trabalhos realizados pela Controladoria Geral da União (CGU) 

- - - - 

Trabalhos realizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) 

Ofício SAU n. 01 
(0891352) 

(...) "Informo que o TCU passou a 

considerar ilegal, nos atos de 

aposentadoria e pensão, o pagamento 

da parcela adicional correspondente à 

“opção” oriunda do art. 193 da Lei 

8.112/1990, no caso de servidores que 

implementaram o direito a 

aposentadoria após a publicação da 

Emenda Constitucional 20/1998." 

O Ofício TCU nº. 18906/2020, 

recepcionado via e-mail nestas 

Unidade de Controle, com o 

objetivo de notificar o TJ/BA, 

sobre o teor do Acórdão nº. 

4397/2020, foi imediatamente 

encaminhado às áreas através 

dos seguintes expedientes: -

TJ-COI n. 2020/5954 

(SEGESP); -TJ-COI n. 

2020/5956 (CHEFIA); -TJ-COI 

n. 2020/5957 (CONSU).     

Foram remetidos expedientes para 
que as áreas técnicas possam  
verificar internamente se as 
recomendações aplicam-se ou não 
ao Poder Judiciário uma vez que os 
acórdãos do TCU são voltados ao 
âmbito Federal. Caso haja 
aplicabilidade, deverão informar as 
ações adotadas para o alcance das 
referidas recomendações. 

Ofício SAU n. 02 
(0894713) 

(...) "De ordem do Senhor Secretário-

Geral deste Conselho, encaminho, para 

conhecimento e divulgação junto às 

unidades responsáveis, cópia do 

Acórdão 1111/2020-TCU-Plenário, 

relatado pelo Min. Raimundo Carreiro 

Silva do Tribunal de Contas da União, 

prolatado na sessão de 06/05/2020, nos 

autos do Processo TC 0001.202/2019-

7, acerca de denúncia considerada 

parcialmente procedente, quanto à 

destinação de recursos orçamentários 

relativos à ação “Assistência médica e 

odontológica dos servidores civis, 

empregados, militares e seus 

dependentes”, nos exercícios de 2017 e 

de 2018, no âmbito do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ)." 

O Ofício TCU nº. 21793/2020, 
recepcionado via e-mail nestas 
Unidade de Controle, com o 
objetivo de notificar o TJ/BA, 
sobre o teor do Acórdão nº. 
1111/2020, foi imediatamente 
encaminhado às áreas através 
dos seguintes expedientes: -
TJ-COI n. 2020/6328 
(SEGESP); -TJ-COI n. 
2020/6830 (CHEFIA). 

Foram remetidos expedientes para 
que as áreas técnicas possam  
verificar internamente se as 
recomendações aplicam-se ou não 
ao Poder Judiciário uma vez que os 
acórdãos do TCU são voltados ao 
âmbito Federal. Caso haja 
aplicabilidade, deverão informar as 
ações adotadas para o alcance das 
referidas recomendações. 

Ofício SAU n. 03 
(0898409) 

(...) "Informo que os referidos autos 
tratam da Auditoria de Natureza 
Operacional que teve por objeto a 
análise do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), especialmente no 
que concerne à inscrição de seus 
beneficiários no CadÚnico, sua 
judicialização e situação atuarial." 

O Ofício TCU nº. 898409/2020, 
recepcionado via e-mail nesta 
Unidade de Controle, com o 
objetivo de notificar o TJ/BA, 
sobre o teor do Acórdão nº. 
1435/2020, foi imediatamente 
encaminhado às áreas através 
dos seguintes expedientes: -
TJ-COI n. 2020/6347 
(SEGESP); -TJ-COI n. 
2020/6348 (CHEFIA). 

Foram remetidos expedientes para 
que as áreas técnicas possam 
verificar internamente se as 
recomendações aplicam-se ou não 
ao Poder Judiciário uma vez que os 
acórdãos do TCU são voltados ao 
âmbito Federal. Caso haja 
aplicabilidade, deverão informar as 
ações adotadas para o alcance das 
referidas recomendações. 
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Identificação 
do Relatório 

(1) 
Recomendações Ações adotadas Justificativa 

Ofício SAU n. 04 
(0902745) 

 

(...) "Encaminho, para conhecimento e 
divulgação junto às unidades 
responsáveis, se for o caso, cópia do 
Acórdão n. 2.864/2018 e do Acórdão 
n. 1.409/2020, este de relatoria do Min. 
Raimundo Carreiro, proferido nos autos 
do Processo TC 006.569/2018-8, 
acerca de Representação “formulada 
pela Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho 
da 16ª Região (TRT-16), na qual dá 
notícia de supostas irregularidades 
relacionadas com contratações 
diretas, por inexigibilidade de licitação, 
da empresa Inajus Cursos 
Preparatórios Ltda”. 
Ademais, o Tribunal de Contas da União 
declarou a empresa Inajus Cursos 
Preparatórios 
Ltda. (nome de fantasia Instituto 
Nacional de Estudos Jurídicos) inidônea 
para participar de licitação na 
Administração Pública Federal, pelo 
prazo de 6 (seis) meses". 

O Ofício TCU nº. 902745/2020, 
recepcionado via e-mail nestas 
Unidade de Controle, com o 
objetivo de notificar o TJ/BA, 
sobre o teor do Acórdão nº. 
1409/2020 e o 2864/2020, foi 
imediatamente encaminhado 
às áreas através dos seguintes 
expedientes: -TJ-COI n. 
2020/6710 (SEAD); -TJ-COI n. 
2020/6711 (CONSU); -TJ-COI 
n. 2020/6712 (CHEFIA); - TJ-
COI n. 2020/6714 (UNICORP). 
 

Foram remetidos expedientes para 
que as áreas técnicas possam que 
verificar internamente se as 
recomendações aplicam-se ou não 
ao Poder Judiciário uma vez que os 
acórdãos do TCU são voltados ao 
âmbito Federal. Caso haja 
aplicabilidade, deverão informar as 
ações adotadas para o alcance das 
referidas recomendações. 

Ofício SAU n. 05 
(0903320) 

 

(...) "nos autos do Processo Tomadas 
de Conta 034.253/2018-17, acerca da 
possibilidade de restabelecimento de 
vantagens incorporadas por servidor 
público estatutário que, após romper 
seu vínculo funcional com a 
Administração Pública, foi investido em 
novo cargo público federal, antes da 
revogação da legislação que instituiu as 
vantagens que se pretende restaurar." 

O Ofício TCU nº. 903320/2020, 
recepcionado via e-mail nestas 
Unidade de Controle, com o 
objetivo de notificar o TJ/BA, 
sobre o teor do Acórdão nº. 
1424/2020, foi imediatamente 
encaminhado às áreas através 
dos seguintes expedientes: -
TJ-COI n. 2020/6744 
(SEGESP); -TJ-COI n. 
2020/6745 (CONSU); -TJ-COI 
n. 2020/6747 (CHEFIA). 

Foram remetidos expedientes para 
que as áreas técnicas possam 
verificar internamente se as 
recomendações aplicam-se ou não 
ao Poder Judiciário uma vez que os 
acórdãos do TCU são voltados ao 
âmbito Federal. Caso haja 
aplicabilidade, deverão informar as 
ações adotadas para o alcance das 
referidas recomendações. 

Ofício SAU n. 06 
(0905720) 

 
 

"(...) Ofício Circular n. 
1062/2020/SINDJUS/DF, do Ofício n. 
10.834/2020-TCU/Seproc e do Ofício n. 
29.224/2020-TCU/Seproc, quanto a 
suspensão da aplicação do 
entendimento firmado no Acórdão nº 
1.599/2019-Plenário/TCU, segundo o 
qual "é vedado o pagamento das 
vantagens oriundas do art. 193 da Lei 
8.112/1990, inclusive o pagamento 
parcial da remuneração do cargo em 
comissão ("opção"), aos servidores 
que implementaram os requisitos de 
aposentadoria após 16/12/1998, data 
da publicação da Emenda 
Constitucional 20, que limitou o valor 
dos proventos à remuneração do cargo 
efetivo no qual se deu a aposentadoria". 
 
  

O Ofício TCU nº. 905720/2020, 
recepcionado via e-mail nesta 
Unidade de Controle, com o 
objetivo de notificar o TJ/BA, 
sobre o teor dos Ofícios n. 
1062/2020, n. 10834/2020 e o 
n. 29224/2020, foi 
imediatamente encaminhado 
às áreas através dos seguintes 
expedientes: -TJ-COI n. 
2020/6749 (SEGESP); -TJ-
COI n. 2020/6750 (CONSU); -
TJ-COI n. 2020/6751 
(CHEFIA). 

Foram remetidos expedientes para 
que as áreas técnicas possam 
verificar internamente se as 
recomendações aplicam-se ou não 
ao Poder Judiciário uma vez que os 
acórdãos do TCU são voltados ao 
âmbito Federal. Caso haja 
aplicabilidade, deverão informar as 
ações adotadas para o alcance das 
referidas recomendações. 
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Identificação 
do Relatório 

(1) 
Recomendações Ações adotadas Justificativa 

Ofício SAU n. 07 
(911648) 

 
 

"(...) encaminho, para conhecimento e 
divulgação junto às unidades 
responsáveis, cópia do Acórdão nº 
1.408/2020-Plenário/TCU, segundo o 
qual se examina consulta formulada 
pela Presidência do Superior Tribunal 
de Justiça, relacionada à base de 
cálculo da contribuição previdenciária e 
ao usufruto de benefícios do Plano de 
Seguridade Social do Servidor nos 
períodos de afastamento por motivo de 
licença não remunerada." 

O Ofício TCU nº. 911648/2020, 
recepcionado via e-mail nesta 
Unidade de Controle, com o 
objetivo de notificar o TJ/BA, 
sobre o teor do Acórdão nº. 
1408/2020, foi imediatamente 
encaminhado às áreas através 
dos seguintes expedientes: -
TJ-COI n. 2020/7327 
(SEGESP); -TJ-COI n. 
2020/7329 (CONSU); -TJ-COI 
n. 2020/7330 (CHEFIA). 

Foram remetidos expedientes para 
que as áreas técnicas possam que 
verificar internamente se as 
recomendações aplicam-se ou não 
ao Poder Judiciário uma vez que os 
acórdãos do TCU são voltados ao 
âmbito Federal. Caso haja 
aplicabilidade, deverão informar as 
ações adotadas para o alcance das 
referidas recomendações. 

Ofício SAU n. 09 
(0930823) 

 
 

"(...) para avaliar a aderência da 
atividade de auditoria interna dos 
órgãos do Poder Judiciário aos padrões 
e normas internacionais." 

O Ofício TCU nº. 
0930823/2020, recepcionado 
via e-mail nesta Unidade de 
Controle, com o objetivo de 
notificar o TJ/BA, sobre o teor 
do Acórdão nº. 1745/2020, foi 
imediatamente encaminhado à 
área através do seguinte 
expediente: -TJ-COI n. 
2020/8213 (COAUD). 

Foram remetidos expedientes para 
que as áreas técnicas possam que 
verificar internamente se as 
recomendações aplicam-se ou não 
ao Poder Judiciário uma vez que os 
acórdãos do TCU são voltados ao 
âmbito Federal. Caso haja 
aplicabilidade, deverão informar as 
ações adotadas para o alcance das 
referidas recomendações. 

Outros trabalhos de auditoria 

CNJ - Pedido de 
Providências n. 
0001913-
46.2020.2.00.000
0 

1) Apresentar, em 30 dias, informações 
sobre o quantitativo atual de cargos de 
confiança (cargos de livre provimento, 
ainda que possuam percentual mínimo 
de ocupação por servidores efetivos) e 
de funções de confiança (funções 
atribuídas exclusivamente a servidores 
efetivos), informando, ainda, o 
atendimento ao percentual de ocupação 
dos cargos de confiança por servidores 
efetivos, como disposto na Resolução 
CNJ n. 88 (art. 2º, §2º). 
2) Realizar uma auditoria no contrato do 
Processo n. 2018/39626, 
especialmente com que concerne às 
alterações feitas e o aumento no valor 
do contrato, num prazo de 90 dias. 
3) À Presidência do TJBA para oficiar à 
AGU, a fim de que intervenha, 
imediatamente, na Ação Ordinária n. 
8019360-03.2019.8.05.0000 e no 
Mandado de Segurança n. 8012344-
95.2019.805.0000 para que seja 
respeitado o Provimento 77/2018 do 
CNJ (...)" 

1) Apresentadas as informações 
sobre o quantitativo atual de 
cargos de confiança; 

2) Realizada auditoria, para 
verificar a conformidade das 
alterações ocorridas no 
Contrato nº 06/18-EM – Obra 
de reforma e ampliação do 
Anexo II – TJBA, com os 
requisitos legais e as boas 
práticas, bem como certificar a 
eficácia dos controles internos 
adotados, visando assegurar a 
qualidade e eficiência do gasto 
público, com a correspondente 
confecção de relatório, pela 
Coordenação de Auditoria, e 
encaminhado ao CNJ. 
Posteriormente, foi realizado 
monitoramento da auditoria, 
para acompanhamento da 
implementação das ações 
propostas, pela unidade 
auditada, no plano de ação 
para atendimento das 
recomendações sugeridas no 
relatório da auditoria originária, 
com a confecção de relatório 
final, encaminhado ao 
Conselho Nacional de Justiça. 

 Expedição de Ofício n. 
180/2020/GP, solicitando a 
intervenção, com a brevidade 
possível, na Ação Ordinária n° 
8019360- 03.2019.8.05.0000, 
bem como no Mandado de 
Segurança n° 8012344- 
95.2019.8.05.0000, em 
tramitação perante este Tribunal 
de Justiça, envolvendo 
delegatários de cartórios 
extrajudiciais. 

Foram encaminhados expedientes 
às áreas competentes, para o 
integral cumprimento das 
determinações 

CNJ - Pedido de 
Providências n. 
0001913-
46.2020.2.00.000

1) Excluir ou suprimir a funcionalidade 
no sistema SAJ para qualquer exclusão 
prévia de magistrado, no prazo de 30 
dias. 

1) Interrupção imediata do 
Sistema Impedimentos 
(SIMPED), sendo, igualmente, 
excluídos os impedimentos 
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Identificação 
do Relatório 

(1) 
Recomendações Ações adotadas Justificativa 

0 2) Alterar o sistema PJe para que utilize 
a numeração única, conforme 
determina a resolução 65/2008, no 
prazo de 60 dias. 
3) Atualizar a TPU (Tabelas 
Processuais Unificada) no Sistema de 
Automação Judiciária – SAJ e no PJe, 
no prazo de 60 dias." 

anteriormente registrados no 
próprio Sistema SAJ 2º Grau; 
2)TJBA aguarda a 
disponibilização da numeração 
única do processo pelo TSE na 
versão nacional do Sistema 
PJe; 
3) Conclusão do Projeto de 
Atualização dos Sistemas à 
nova Taxonomia do CNJ, com 
o objetivo de atualizar os 
sistemas do Poder Judiciário. 

Foram encaminhados expedientes 
aos setores técnicos competentes, 
para o integral cumprimento das 
determinações 
 
 

CNJ - Pedido de 
Providências n. 
0001916-
98.2020.2.00.000
0 

1) Desenvolver e implantar o formulário 
eletrônico de requisição de pagamento 
(precatórios e RPVs) que deve ser a 
modalidade exclusiva de apresentação 
de precatórios, constando os dados 
exigidos pela Resolução CNJ nº 
303/2019, até 2 de julho de 2020. 
2) Não disponibilizar o nome do 
beneficiário na consulta pública 
disponível no portal do TJBA, para se 
adequar à norma do art. 12, §2º da 
Resolução CNJ nº 303/2019. 
Prazo: 90 dias. 
 3) Atualização do formulário de 
requisição de pagamento (precatórios e 
RPVs) para constar os dados exigidos 
pela Resolução CNJ nº 303/2019.  

1) O protocolamento de 
precatórios exclusivo por meio 
eletrônico, através do 
Processo Judicial Eletrônico, 
PJe 2º grau, foi implantado em 
10 de agosto de 2020, 
conforme ato conjunto n.º 15, 
de 07 de julho de 2020, cópia 
anexa. O formulário para 
protocolamento de precatórios 
encontra-se à disposição no 
portal do TJBA, na aba 
Precatórios, atendendo aos 
requisitos exigidos pela 
Resolução CNJ n.º 303/2019. 
2) A lista unificada dos 
precatórios, com a supressão 
do nome do credor, encontra-
se disponível para consulta 
pública, no portal do Tribunal 
de Justiça da Bahia;  
3) o formulário de requisição 
de pagamento de precatórios 
foi devidamente atualizado e 
encontra-se disponível no site 
do Tribunal de Justiça da 
Bahia e constam os dados 
exigidos pela Resolução CNJ 
303/2019. 

Foi encaminhado expediente ao 
Núcleo Auxiliar de Conciliação de 
Precatórios, para o integral 
cumprimento das determinações 

Fonte: Controladoria do Judiciário – CTJUD e Assessoria Especial da Presidência para Assntos Institucionais - AEP II 

 

 

 

Salvador, 26 de fevereiro de 2021. 

 


