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ORDEM DE SERVIÇO VP2-02/2020-GAB2VP 
Dispõe sobre a padronização do recebimento de autos oriundos das Secretarias dos Órgãos Julgadores pela
Secretaria da Seção de Recursos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
 
O 2º Vice-Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Desembargador AUGUSTO DE
LIMA BISPO, no uso de suas atribuições e com fundamento no artigo 86, I, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia;
 
Considerando a necessidade de padronizar e uniformizar a rotina de recebimento dos autos oriundos das
Secretarias dos Órgãos Julgadores pela Secretaria da Seção de Recursos, de modo a evitar irregularidade no
processamento dos feitos na unidade.
 
RESOLVE:
 
Art. 1º. Ao receber os autos oriundos das Secretarias dos Órgãos Julgadores, o servidor deverá, antes de
proceder à alteração da relatoria, verificar os seguintes itens:
 
I – se autos físicos:
 
a)    a existência de recurso direcionado ao Tribunal Superior e se este se refere aos autos recebidos;
b)   a inexistência de agravo interno ou embargos de declaração pendente de julgamento pelo Relator;
c)    a baixa no sistema judicial dos agravos internos e embargos de declaração julgados;
d)   a certidão de intimação das partes referente ao acórdão;
e)   a certidão de decurso de prazo para interposição de recursos direcionados aos Tribunais Superiores;
f)    a numeração das folhas dos autos, volumes e apensos;
g)    a juntada de todas as petições pendentes;
h)   se houve juntada de substabelecimento ou procuração por novo advogado e, em caso positivo, proceder
ao cadastramento no sistema judicial.
 
II – se autos digitais:
 
a)    a existência de recurso direcionado ao Tribunal Superior e se este se refere aos autos recebidos;
b)   a inexistência de agravo interno ou embargos de declaração pendente de julgamento pelo Relator;
c)    a baixa no sistema judicial dos agravos internos e embargos de declaração julgados;
d)   a certidão de intimação das partes referente ao acórdão;
e)   a certidão de decurso de prazo para interposição de recursos direcionados aos Tribunais Superiores;
f)    o download dos recursos internos (agravo interno e embargos de declaração) e sua juntada aos autos
principais;
g)    a regularidade do cadastramento das partes, dos respectivos advogados, Procuradores e Defensores
Públicos;
 
Art. 2º. Identificada a ausência de quaisquer dos itens mencionados nos artigos 1º e 2º, o servidor deverá
emitir a certidão respectiva e remeter os autos à Secretaria de origem para correção.
 
Art. 4 º. Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Salvador, 27 de fevereiro de 2020.
 
Desembargador AUGUSTO DE LIMA BISPO
2º VICE-PRESIDENTE
 


