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NOTA DE ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização – SETIM, do Tribunal  de 
Justiça do Estado da Bahia vem prestar esclarecimentos ao público em geral, acerca 
dos fatos noticiados na sessão do Tribunal Pleno de 22 de maio de 2015, relativos à 
acusação de suposta invasão do sistema de votação eletrônica.

Inicialmente,  é importante  registrar  que as  inconsistências do  Sistema de Automação 
Judicial – SAJ, para atender as inúmeras demandas do Poder Judiciário da Bahia, há muito 
tempo já eram percebidas e denunciadas pelos seus usuários, tanto que o atual Presidente 
deste Tribunal de Justiça, no exercício da Primeira Vice-Presidência, encaminhou, no ano de 
2013,ao Conselho Nacional de Justiça, Pedido de Inspeção no aludido sistema.

A partir de 03 de fevereiro de 2014,com a atual Presidência, o Tribunal de Justiça iniciou 
transição, em parceria com o CNJ, para o Sistema PJE, já em uso no primeiro grau. Além 
disso, medidas imprescindíveis de segurança foram adotadas no sistema SAJ, a exemplo 
de restrições de acesso ao sistema, recadastramento de todos os usuários da rede, 
alteração da senha do Banco de Dados do SAJ, dentre outras providências.                

Visando apurar os fatos, a SETIM, através da Diretoria de Informática (DIN), realizou 
auditoria  do  histórico  do  processo  citado  na  mencionada  sessão  de  julgamento, 
concluindo-se que não houve qualquer invasão (ou tentativa de invasão) ao sistema SAJ 
ou, ainda, manipulação indevida de votos pela servidora acusada, restando evidenciado 
que nenhum usuário, salvo aqueles lotados no Gabinete da Relatora, acessou os dados 
do voto.

É oportuno ressaltar que, no 2º Grau, os processos ainda tramitam fisicamente. 
Logo, não se trata de processo eletrônico.

A ocorrência registrada refere-se a uma falha lógica do sistema,  que eventualmente 
apresenta vínculos equivocados entre usuários e documentos, sem que isso represente 
violação das restrições de acesso.

A SETIM reafirma seu compromisso com a verdade, ética e transparência.

Salvador, 26 de Maio de 2015.
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