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APRESENTAÇÃO

“Não basta fazer coisas boas - é preciso fazê-las bem.”
Santo Agostinho

Prezados,

No escopo, inicialmente, de subsidiar o Relatório Circunstanciado das atividades
do Poder Judiciário baiano, cumpro com o dever de relatar as ações
desenvolvidas no âmbito desta 2ª Vice-Presidência, à qual tenho a honra de
servir e gerir os trabalhos.

As palavras iniciais são, sem embargo, de gratidão aos dignos pares integrantes
da Mesa Diretora do nosso Tribunal, que, numa visão moderna de
administração, apartaram-se de posturas sectárias (que são por demais nocivas
à Administração Pública) e muito têm contribuído para o bom êxito dos nossos
trabalhos, em especial o digníssimo desembargador Lourival Trindade,
Presidente desta Egrégia Corte de Justiça.

Ainda que premido por uma quadro de pessoal defasado, a equipe da 2ª VP
animou-se com garra e desvelo no propósito de alcançar um padrão de
excelência para o Órgão, melhorando ainda mais suas práticas de gestão,
focando na capacitação de servidores, controle de acervo e de produtividade e
dedicando-se no cumprimento de metas e modernização tecnológica



APRESENTAÇÃO

As medidas restritivas sanitárias impostas pela necessidade de se controlar a
pandemia desencadeada pela Covid-19, revelou a grande capacidade adaptativa da
equipe, que, sem perda de produtividade, manteve todos os nossos serviços
funcionando normalmente, restringindo tão somente o atendimento presencial,
disponibilizando, contudo, vários canais de acesso às partes e advogados,
garantindo-se o atendimento por vídeo chamada; o recebimento de autos em drive
thru; o pronto atendimento de ligações e respostas de e-mails.

A breve trecho, como é do agrado do nosso presidente, é pertinente gizar as
principais ações desenvolvidas no ano findo, sem aqui esvaziar o conteúdo do
próprio relatório.

A Seção de Recursos e sua Secretria, responsável regimentalmente pela realização do
juízo de admissibilidade dos recursos dirigidos aos Tribunais Superiores e o Gabinete
da 2ª Vice-Presidência registraram significativa movimentação neste exercício, tendo
sido proferidos 11.356 (onze mil trezentos e cinquenta e seis) atos judiciais, sendo
2.233 julgamentos colegiados, 05 julgamentos monocráticos, 7.197 decisões e 1.912
despachos, de fevereiro a dezembro de 2020.

Afigurando-se inconciliável o manuseio de tão elevado acervo de processo físicos,
cerca de 22 mil, conforme dados extraídos do sistema EXAUDI, já de saída, no início
de gestão, encaminhei à Presidência projeto com foco na digitalização do acervo,
inclusive com sua migração para o PJe 2º Grau.

O projeto foi autorizado e encontra-se em andamento, em parceria com a Secretaria
Geral da Presidência, e, seguramente, quando concluído, será um divisor de águas
na história do Órgão. Antevemos significativos ganhos em celeridade, gestão e na
efetividade de uma política de julgamento calcada nos precedentes obrigatórios.



APRESENTAÇÃO

A Ouvidoria Judicial, por seu turno, cresceu em relevância nestes tempos de pandemia –
servindo de efetivo canal de acesso aos serviços judiciais e extrajudiciais. Não foram
poucos os elogios dos usuários neste período, mas, ainda assim, identificamos espaço
para melhorias. Neste sentido, foi iniciada a implementação do Sistema de Gestão da
Qualidade no órgão, em parceria com o NUGEQ – Núcleo de Gestão da Qualidade,
gentilmente disponibilizado pelo eminente Desembargador Carlos Roberto Santos
Araújo – 1º Vice-Presidente, que, de pronto, já deu como frutos o melhor
gerenciamento de e-mails, a implementação de diversas melhorias no sistema eletrônico
de gestão das manifestações, e, como consequência, a diminuição do tempo médio de
resposta ao cidadão. As ações planejadas para 2021, sem dúvida, trarão ainda mais
eficiência e eficácia à OJ, estou convicto disto, vindo o órgão a se consolidar como
indutor de mudanças estruturais em nosso Tribunal, a partir da audição e intercâmbio
com os usuários externos e internos.

Através do NUGEP – Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, a 2ª Vice oferece ao
PJBA um trabalho de excelência na difusão dos precedentes obrigatórios indicando a
afetação e desafetação de temas, a fixação de teses, o sobrestamento e
dessobrestamento de processos e o acompanhamento dos IACs e IRDRs. Tudo isto é
feito artesanalmente, com o auxílio de precárias ferramentas eletrônicas de apoio, tendo
sido expedidos neste ano 20 Boletins Informativos do NUGEP.

Atentos às iniciativas de outros tribunais no gerenciamento do assunto na última RAE, a
2ª Vice-Presidência apresentou projeto para mapeamento das demandas repetitivas ou
com potencial de repetitividade, com a utilização de inteligência artificial, em parceria
com a SETIM.



APRESENTAÇÃO

O projeto mereceu aprovação unânime e, com a adoção do recurso tecnológico proposto, espera-
se contribuir para o monitoramento e acompanhamento das ações repetitivas e com potencial de
repetitividade, estimular a instauração de Incidentes de Demandas Repetitivas e de Assunção de
Competência no PJBA, facilitar a aplicação do entendimento formado pelos tribunais superiores
no julgamento dos recursos especiais e extraordinários, trazendo celeridade aos julgamentos e,
até, desestimulando as demandas em razão da fixação rápida da tese.

Para coadjuvar nas ações propositivas, no desenvolvimento da cultura do julgamento com
observação dos precedentes obrigatórios, ainda, foi criado regimentalmente na sessão plenária do
dia 09.12.2020, o NAC – Núcleo de Ações Coletivas, que funcionará conjuntamente com o
eficiente NUGEP.

Os grandes desafios que abraçaremos no ano vindouro serão virtualizar 100% do acervo de
processos físicos e fomentar ainda mais no PJBA a cultura do julgamento com observância dos
precedentes obrigatórios. O cenário processual mudou, mudemos também!

As ações até aqui esboçadas ilustram apenas algumas das importantes iniciativas empreendidas
durante o exercício de 2020, as quais serão detalhadas no presente relatório. No ano de 2021,
novos desafios se descortinam e serão por nós enfrentados com comprometimento e disposição
para permanecermos cumprindo a nobilíssima missão de prestar o melhor serviço ao
jurisdicionado baiano, sempre pautados pelos princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, insculpidos no artigo 37, caput, da Constituição Federal,
primando, também, pela governança e transparência na condução das atividades da 2ª. Vice
Presidência e acolhendo todas as legítimas formas de controle social.

Salvador, 16 de dezembro de 2020.

Augusto de Lima Bispo
2ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
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GABINETE DA 
2ª VICE-

PRESIDÊNCIA

2020
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Principais atividades desenvolvidas no exercício 
2020

✓ Elaboração de manuais para padronizar rotinas e procedimentos; 

✓ Iniciativa de propostas de melhorias e correções no sistema informatizado EXAUDI para otimizar a gestão de processos 
da 2ª Vice-Presidência;

✓ Iniciativa de propostas de melhorias no sistema judicial PJe-2º Grau, para o desenvolvimento de fluxo que viabilize a
elaboração simultânea de minutas em Recursos Especiais e Extraordinários;

✓ Requerimento de designação de magistrado para auxiliar no saneamento dos processos de competência da 2ª Vice-
Presidência;

✓ Iniciativa para realizar a virtualização do acervo da 2ª Vice-Presidência (TJ-OFI-2020/03515);

✓ Iniciativa solicitando a adoção de providências para regularizar a tramitação no sistema PJe-2º Grau de processos
pendentes de cadastro no sistema iSTJ e posterior remessa ao Superior Tribunal de Justiça;

✓ Regularização de permissão de acesso de usuários aos sistemas operados pela 2ª Vice-Presidência;

✓ Implementação de ferramenta de gestão para controle de distribuição de processos e de produtividade da Assessoria
Jurídica da 2ª Vice-Presidência;
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Principais atividades desenvolvidas no exercício 
2020

✓ Implementação de formulário de controle de não conformidades; 

✓ Inspeção Virtual: Saneamento do Acervo de processos da 2ª Vice-Presidência com foco na regularização de 
inconsistências de movimentação;

✓ Atualização do portal da 2ª Vice-Presidência e alteração do layout;

✓ Organização e participação em treinamentos e capacitações de magistrados e servidores;

✓ Regularização da lotação de servidores das unidades vinculadas à 2ª Vice-Presidência;

✓ Participação em reuniões;

✓ Elaboração, em conjunto com as demais unidades vinculadas, de objetivos e mapa estratégicos da 2ª Vice-Presidência;

✓ Iniciativas no âmbito administrativo;
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Principais atividades desenvolvidas no exercício 
2020

✓ Recebimento e expedição de documentos;

✓ Implementação de e-mail no Gabinete da 2ª Vice-Presidência;

✓ Elaboração de Plano de Ação para o Teletrabalho durante a pandemia da Covid 19; 

✓ Implementação de ferramenta de controle de atendimento remoto ao usuário externo;

✓ Contribuição com demais unidades da 2ª Vice-Presidência (grupos de saneamento, elaboração de manuais de 
rotinas e fluxogramas, elaboração de plano de ação para o teletrabalho, solicitação de adoção de providências em 
expedientes;.
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Padronização 
de Rotinas e 
Procedimentos

✓ Elaboração de Manual de Rotinas e Atribuições da Chefia de Gabinete da 
2ª Vice-Presidência;

✓ Elaboração de Procedimento para elaboração de minutas de despachos e
decisões em processos de competência da 2ª Vice-Presidência;

✓ Elaboração, em cooperação com a Seção de Recursos, de roteiro para a
elaboração de minutas de acórdãos em processos de competência da 2ª
Vice-Presidência que tramitam no sistema SAJ/SG;

✓ Mapeamento do procedimento de recebimento de processos no GAB2VP
e análise do exercício do juízo de admissibilidade recursal e elaboração do
respectivo fluxograma;

✓ Mapeamento do procedimento de elaboração de minutas de atos
judiciais e elaboração do respectivo fluxograma;

✓ Mapeamento do procedimento de publicação de atos judiciais no
processo digital e elaboração do respectivo fluxograma ;

✓ Mapeamento do procedimento de migração de processos físicos
(originários e recursais) para o PJe-2º Grau e elaboração do respectivo
fluxograma.
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Fluxograma: 
Recebimento e análise de processos judiciais no GAB2VP
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Fluxograma: 
Elaboração de minuta de atos judiciais no GAB2VP
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Fluxograma: 
Publicação de atos judiciais no GAB2VP
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Iniciativa para 
otimizar a gestão 
do acervo: 
EXAUDI

✓ Expedição do Ofício nº TJ-OFI-2020/04544, encaminhado ao Grupo de
Trabalho do sistema EXAUDI - 2º Grau, contendo solicitação de melhoria
para implementar filtros nos relatórios do perfil "2ª Vice-Presidência“ que
permitam ao usuário extrair informações acerca das decisões que
contenham movimentação de sobrestamento, admissão, inadmissão,
negativa de seguimento, retorno dos autos à Turma Julgadora para
exercício de Juízo de Retratação e processos devolvidos pelos Tribunais
Superiores.

✓ A demanda foi autorizada pelo Presidente do GT Exaudi, o Excelentíssimo
Senhor Desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, e remetida à
COSIS para implementação.

21



Iniciativa para 
implementar 
melhoria no 
sistema PJe-2º 
Grau: Recursos 
Simultâneos

✓ Encaminhada à COSIS solicitação de desenvolvimento de ferramenta no
perfil da 2ª Vice-Presidência do sistema PJe-2º Grau para viabilizar a
elaboração simultânea de minutas de Recursos Especiais e Extraordinários.

✓ A demanda foi atendida e implementada, imprimindo celeridade à
tramitação dos recursos excepcionais interpostos em processos digitais.
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Gestão de 
Processos no 
GAB2VP

✓ Implementação de planilha dashboard para controle de distribuição de 
processos à Assessoria Jurídica do Gabinete da 2ª Vice-Presidência;

✓ Implementação de planilha de controle mensal de produtividade da
Assessoria Jurídica do Gabinete da 2ª Vice-Presidência;

✓ Implementação de planilha de controle mensal de não conformidades
identificadas nas atividades desenvolvidas pela Assessoria Jurídica do
Gabinete da 2ª Vice-Presidência;

✓ Saneamento parcial do acervo a fim de identificar e sanar inconsistências
de movimentação nos processos que integram o acervo da 2ª Vice-
Presidência
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Produtividade da 
Assessoria 
Jurídica: GAB2VP 
e Seção de 
Recursos

SITUAÇÃO QUANTITATIVO (*)

Processos Conclusos 6194 processos principais 
615 recursos

Processos distribuídos SAJ/SG 
(01/01/2020 a 07/12/2020)

2847

Processos distribuídos PJe 2º Grau  
(01/01/2020 a 07/12/2020)

4172 

Julgados 
(03/02/2020 até 07/12/2020)

2233 Julgamentos Colegiados
5 Julgamentos Monocráticos

Decisões proferidas
(03/02/2020 até 07/12/2020)

7192 decisões em processos 
principais 5 em recursos

Despachos proferidos
(03/02/2020 até 07/12/2020)

1393 despachos em processos 
principais 

528 em recursos 

Baixados
(03/02/2020 até 07/12/2020)

5589 processos principais 
373 recursos

Total de atos judiciais proferidos no exercício 2020: 11.356
(*) Quantitativo atualizado até 07.12.2020 extraído do EXAUDI
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Produtividade da 
Assessoria 
Jurídica: GAB2VP 
e Seção de 
Recursos

SITUAÇÃO QUANTITATIVO (*)

Acervo 

(sistemas SAJ/SG e PJe 2º Grau)

21416 processos principais 

1708 recursos

Em Grau de Recurso 742

Suspensos 2.100

(*) Quantitativo atualizado até 14.12.2020
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Observação:  Tela extraída do sistema informatizado EXAUDI em 14.12.202.
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Saneamento 
das tarefas no 
PJe - 2º Grau

TAREFA – SISTEMA PJe 2º Grau QUANTIDADE

Processos  sem movimentação há mais de 100 dias nas 

tarefas "Autos Recebidos da Câmara” , "Documentos não 

lidos" e "Intimação com prazo decorrido“ do fluxo da 

Diretoria  da Secretaria da Seção de Recursos em 

fevereiro de 2020

1.219

Processos analisados e regularizados pelo Grupo de 

Saneamento coordenado pelo GAB2VP no período de 

18.03.2020 a 17.04.2020

1.219 

1.219
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Inspeção Virtual: 
Saneamento  do 
acervo de 
processos da 2VP 
com foco na 
regularização de 
inconsistências 
de 
movimentação

SISTEMA PJe – 2 º Grau QUANTIDADE

Processos analisados no período de 11.08.2020 a 

11.09 .2020 sistema PJe 2º Grau

1.000

Processos sem pendência identificada 635
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Inspeção Virtual: 
Saneamento  do 
acervo de 
processos da 2VP 
com foco na 
regularização de 
inconsistências 
de 
movimentação

Sistema PJe-2º Grau

635; 63%

365; 37%

Inspeção Virtual PJe-2º Grau

Processos Regulares

Processos Irregulares
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Inspeção Virtual: 
Saneamento  do 
acervo de 
processos da 2VP 
com foco na 
regularização de 
inconsistências 
de 
movimentação

SISTEMA SAJ/SG QUANTIDADE

Processos analisados no período de 03.02.2020 a 

08.05.2020

1.038

Processos sem pendência identificada 953 
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Inspeção Virtual: 
Saneamento  do 
acervo de 
processos da 2VP 
com foco na 
regularização de 
inconsistências 
de 
movimentação

Sistema SAJ/SG

953; 92%

85; 8%

Inspeção Virtual SAJ/SAG

Processos Regulares

Processos Irregulares
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Inspeção Virtual: 
Saneamento  do 
acervo de 
processos da 2VP 
com foco na 
regularização de 
inconsistências 
de 
movimentação

65%6%

21%

8%

Visão Geral das Irregularidades

 Recurso Interno Pendente
de Baixa

Baixa Indevida

Inconsistência na Migração
para o PJE

Outras
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Ações de 
Capacitação
GAB2VP

✓ Organização e participação no “Curso Sobre Admissibilidade Recursal –
2ª Vice-Presidência”.

✓ Organização da capacitação “Fluxos e Procedimentos da Secretaria da
Seção de Recursos”.

✓ Organização e participação no “Curso sobre Admissibilidade de Recursos
dirigidos aos Tribunais Superiores”.

✓ Participação no Curso sobre funcionalidades para otimizar a atualização
de dados na planilha e dashboard do Excel, ministrado pela Cristal
Consultoria.

✓ Participação no “1º Encontro Estadual de Precedentes Judiciais”
promovido pelo TJRR.

✓ Participação na “Live-Diretrizes para enfrentamento da COVID-19 pelo
TJBA e seus reflexos nas áreas administrativas e judicante” promovida
pela AMAB

✓ Participação na “Live-COVID-19: Seis meses de pandemia mundial - O que
aprendemos com a doença?” Promovida pela UNICORP
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Ações de 
Capacitação
GAB2VP

✓ Participação na “Live: Consciência Negra – evolução da legislação 
antirracista” promovida pela UNICORP.

✓ Participação no “Treinamento de cadastramento: virtualização do acervo da 
Seção de Recursos” promovido pela UNIJUD.

✓ Participação na capacitação no sistema judicial PJE 2ª Grau.

✓ Participação no Seminário Virtual “PRECEDENTES JUDICIAIS NA ESFERA
CRIMINAL” promovido pela UNICORP

✓ Participação no “II Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados do
STJ”

✓ Participação no “Webinário PRECEDENTES NOS TRIBUNAIS SUPERIORES -
OBSERVÂNCIA, DISTINÇÃO E SUPERAÇÃO DE PRECEDENTES” promovido pelo 
TRF3
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Ações de 
Capacitação
GAB2VP

“Curso Básico Sobre Admissibilidade Recursal – 2ª Vice-Presidência” em 28.01.2020
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Ações de 
Capacitação
GAB2VP

“Curso Básico Sobre Admissibilidade Recursal – 2ª Vice-Presidência” em 09.03.2020
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Ações de 
Capacitação
GAB2VP

“Curso sobre funcionalidades para otimizar a atualização de dados na planilha e dashboard do Excel” em 
18.06.2020

37



Ações de 
Capacitação
GAB2VP

“Capacitação “Saneamento de pendências” para o Projeto de Virtualização do acervo em 09.09.2020
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Recebimento e 
Expedição de 
Documentos

DOCUMENTOS RECEBIDOS (*) QUANTIDADE

Malotes Digitais (sistema e e-mail) 216

Ofícios  recebidos 15

E-mails 5.512

3.450

DOCUMENTOS EXPEDIDOS (*) QUANTIDADE

Portarias 20

Ordens de Serviço 02

Editais 02

Publicações via sistema DJe 474

Publicações no Portal da 2VP 29

Ofícios 155

Ofício – Circular 01

Atas 11

E-mails 2.756

5.743

(*) Quantitativo atualizado até 07.12.2020. 39



Recebimento e 
Expedição de 
Documentos: 
SIGA
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Atendimentos 
remotos 
realizados  -
telefone

MÊS QUANTIDADE (*)

Março 119

Abril 14

Maio 47

Junho 54

Julho 52

Agosto 54

Setembro 49

Outubro 82

Novembro 72

Dezembro 10

553

(*) Quantitativo atualizado até 07.12.2020
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Participação 
em reuniões

UNIDADE QUANTIDADE

2ª Vice-Presidência 14

Chefia de Gabinete da 2VP 15

Comissão Gestora de Precedentes 4

SEPLAN 3

Grupo de Trabalho - Exaudi 2

RAE (Reunião de Análise Estratégica) 4

RLA (Reunião de Líderes Avançados) 5

Secretaria Geral da Presidência 7

Núcleo Socioambiental 13

Comitê Gestor do SIGA 2

COSIS 2

Juízes Auxiliares da Mesa Diretora e Secretários do TJBA 1

72
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Participação 
em reuniões

Reunião de Gestão em 05.06.2020
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Participação 
em reuniões

Reunião de Alinhamento Estratégico em 09.07.2020
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Estratégia
GAB2VP e 
NUGEP

✓ Participação nas Reuniões de desdobramento da Estratégia conduzidas 
pela SEPLAN;

✓ Elaboração da Missão e Visão da 2ª Vice-Presidência;

✓ Realização da Análise SWOT da 2ª Vice-Presidência;

✓ Definição dos Objetivos SMART da 2ª Vice-Presidência;

✓ Elaboração do Mapa Estratégico da 2ª Vice-Presidência;

✓ Definição de Objetivos e Indicadores Estratégicos da 2ª Vice-Presidência.
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Portal 2VP
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SEÇÃO DE 
RECURSOS

2020

47



Iniciativa para 
realizar a 
virtualização do 
acervo de 
processos físicos 
da  2ª Vice-
Presidência

✓ Encaminhado à Secretaria Judiciária o expediente nº TJ-OFI-
2020/03515, contendo projeto e solicitação de estudo de sua
viabilidade orçamentária para implementação da digitalização do
acervo de processos físicos de competência da 2ª Vice-Presidência.

✓ O projeto foi aprovado na Reunião de Análise Estratégica realizada no
dia 03.06.2020, elegendo-se a unidade como piloto, tendo a iniciativa
sido implementada em parceria com a Secretaria Geral da Presidência.

✓ A migração contemplou inicialmente os processos de competência
originária e a previsão de início da migração dos processos de
competência recursal em trâmite na 2ª Vice-Presidência é fevereiro
2021.

✓ Para apoiamento ao projeto foram deslocados servidores do Gabinete
da 2ª Vice-Presidência e Seção de Recursos, estagiários e funcionários
terceirizados, além da colaboração de funcionários da DD2G, num
aporte de 21 pessoas.

✓ O Gabinete da 2 Vice-Presidência mapeou e desenvolveu fluxograma
próprio para a realização das atividades, facilitando o entendimento da
equipe e otimizando os trabalhos.

48



Iniciativa para 
realizar a 
virtualização do 
acervo de 
processos físicos 
da  2ª Vice-
Presidência

✓ Servidores, estagiários e terceirizados realizaram diversas ações de
capacitação com foco no projeto de migração.

✓ A equipe da 2ª vice-Presidência tem demandado à SGP e SETIM
melhorias nos sistemas informatizados a fim de reduzir os equívocos
nos processos migrados.

✓ O controle de produtividade da equipe e dos processos migrados é
realizado mensalmente pela Chefia de Gabinete da 2ª Vice-Presidência.

✓ Os primeiros resultados da migração já foram encaminhados à
Secretaria Geral da Presidência por meio do expediente nº TJ-OFI-
2020/0351.
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Status QUANTITATIVO

Acervo de processo originários 3.096

Processos encaminhados à empresa PA para digitalização 2.509

Processos migrados para o PJe - 2º Grau 2.286

Processos validados no PJe-2º Grau 311

Processos pendentes de migração (migrador) 81

Processos pendentes de envio à PA para digitalização 377

RESULTADO DA MIGRAÇÃO DE PROCESSOS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 

Observação:   Quantitativo extraído  em 07.12.202 do sistema informatizado Exaudi, do sistema da empresa PA  e dos relatórios de produtividade 
elaborados pelo GAB2VP. 50



Fluxograma: 
Migração de processos físicos do acervo da 2VP – competência originária
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Fluxograma: 
Migração de processos físicos do acervo da 2VP – competência recursal
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SECRETARIA DA 
SEÇÃO DE 
RECURSOS 

(SSR)

2020
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Principais atividades desenvolvidas no exercício 
2020

✓ Reorganização das atividades da unidade, conforme Plano de Trabalho desenvolvido pela 2ª Vice-Presidência; 

✓ Levantamento de pendências para estruturação das atividades e aperfeiçoamento das rotinas de trabalho;

✓ Conferência e reorganização das estantes de processos, de acordo com a situação/fase processual;

✓ Organização da estrutura física de trabalho destinada às atividades de indexação;

✓ Recebimento e expedição de documentos;

✓ Realização de carga processual por meio e-mail/drive-thru, conforme procedimento estabelecido pelo TJBA;

✓ Realização de atos ordinatórios para regularização do trâmite processual e impulsionamento de processos;

✓ Emissão de certidões relacionadas aos processos em trâmite na Secretaria da Seção de Recursos e Seção de Recursos;

✓ Participação dos servidores em treinamentos e capacitações;
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Principais atividades desenvolvidas no exercício 
2020

✓ Elaboração de Plano de Ação para o Teletrabalho durante a pandemia da Covid 19;

✓ Elaboração, em conjunto com as demais unidades vinculadas, de objetivos e mapa estratégicos da 2ª Vice-Presidência;

✓ Contribuição com demais unidades da 2ª Vice-Presidência (grupos de saneamento, elaboração de manuais de rotinas e
fluxogramas);

✓ Participação no Grupo de Integração do STF criado com a finalidade de aproximar os Tribunais, alinhar e aperfeiçoar as
rotinas e procedimentos relacionados à remessa e recebimento de recursos extraordinários.

✓ Remessa de processos originários para Seção de Recursos/UNIJUD contribuindo com a migração dos processos do
Sistema SAJ-SG para o Pje-2G

✓ Implementação da rotina de importação de peças processuais (1Grau) para indexação e envio aos Tribunais Superiores;

✓ Saneamento da caixa de atividade relacionada a remessa/recebimento recursos ao STF;

✓ Participação em reuniões; 

✓ Participação em grupo de trabalho para saneamento de fluxo “recebidos Câmara”
55



Ações de 
Capacitação
SSR

✓ Participação no “Curso Sobre Admissibilidade Recursal – 2ª Vice-
Presidência”;

✓ Participação no curso “Fluxos e Procedimentos da Secretaria da
Seção de Recursos”;

✓ Participação no “Curso sobre Admissibilidade de Recursos dirigidos
aos Tribunais Superiores”;

✓ Participação no “1º Encontro Estadual de Precedentes Judiciais”
promovido pelo TJRR;

✓ Participação na “Live- Diretrizes para enfrentamento da COVID-19
pelo TJBA e seus reflexos nas áreas administrativas e judicante”
promovida pela AMAB;

✓ Participação na “Live- COVID-19: Seis meses de pandemia mundial -
O que aprendemos com a doença?” Promovida pela UNICORP;

✓ Participação no “15º Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e
Liderança”, promovido pelo PMI-DF.
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Ações de 
Capacitação
SSR

✓ Participação no “Treinamento de cadastramento: virtualização do 
acervo da Seção de Recursos” promovido pela UNIJUD;

✓ Participação na capacitação no sistema judicial PJE 2ª Grau;

✓ Participação no Seminário Virtual “PRECEDENTES JUDICIAIS NA
ESFERA CRIMINAL” promovido pela UNICORP;

✓ Participação no “II Encontro Nacional sobre Precedentes
Qualificados do STJ”;

✓ Participação no “Webinário PRECEDENTES NOS TRIBUNAIS
SUPERIORES - OBSERVÂNCIA, DISTINÇÃO E SUPERAÇÃO DE
PRECEDENTES” promovido pelo TRF3;

✓ Participação no curso “Ética e Administração Pública”, promovido
pelo ILB
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Recebimento e 
Expedição de 
Documentos

DOCUMENTOS RECEBIDOS (*) QUANTIDADE

E-mails 4.199

Malotes Digitais 236

4.785

DOCUMENTOS EXPEDIDOS (*) QUANTIDADE

E-mails 3.199

Malotes Digitais 1.536

Ofícios 50

4.435

(*) Quantitativo atualizado até 09.12.2020. 58



Atos Praticados
(Principais)

ATOS (*) QUANTIDADE

Cargas (e-mail/drive-thru) 208

Certidão de trânsito em julgado 103

Certidões de publicação 5.033

Intimação contrarrazões 1.583

Protocolo de petições 7.459

Movimentação de baixa processual 631

Remessa UNIJUD/SR (migração) 1.311

16.328

(*) Quantitativo referente aos processos físicos, atualizado até 09.12.2020. 
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Atos Praticados
SSR / Tribunais 
Superiores

(*) Quantitativo atualizado até 09.12.2020. 
O sistema de remessa de recurso ao STF não possibilita extrair o quantitativo de recursos enviados. 

ATOS (*) QUANTIDADE

Remessa recurso STJ 1.628

1.628

ATOS QUANTIDADE

Recebimento decisões STF 408

Recebimento decisões STJ 2.292

2.700
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Recursos 
protocolados
SSR / Tribunais 
Superiores

(*) Quantitativo de recursos protocolados nas Câmaras no sistema SAJ - SG (03/02/2020 A 30/11/2020)

16%

84%

0%

Recurso Extraordinário

Recurso Especial

Recurso Ordinário

Recurso Extraordinário Recurso Especial Recurso Ordinário

348 1833 5

61



Participação 
em reuniões

UNIDADE QUANTIDADE

Gabinete da 2ª Vice-Presidência 14

UNIJUD 2

NUGEP/SETIM 1

SEJUD/SECRETARIAS DE CÂMARAS 1

EQUIPE SSR 2

20
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Equipe
SSR 

(*) A equipe da SSR é formada por 17 pessoas, entre servidores efetivos e comissionados, colaboradores e estagiários de nível 
médio e superior,  que realizam as atividades de forma diligente para o bom andamento dos serviços. 63



NUGEPNAC

2020

64



Principais atividades desenvolvidas no exercício 
2020

✓ Comunicação das afetações e julgamentos dos recursos julgados sob técnica da repercussão geral, recursos repetitivos 
e incidentes de assunção de competência;

✓ Divulgação de informações no portal do NUGEP;

✓ Elaboração de boletins informativos quinzenais;

✓ Divulgação de informativos do STF (Repercussão Geral) e do STJ (Precedentes);

✓ Iniciativa de propostas de melhorias e correções no sistema informatizado NUGEP para aperfeiçoamento da gestão do 
acervo de processos sobrestados;

✓ Iniciativa de proposta de melhoria no sistema PJE para migração de dados de processos sobrestados (tema/instância)
para sistema informatizado NUGEP;

✓ Iniciativa de proposta de melhoria no sistema informatizado NUGEP para a remessa automática de e-mail para as
Unidades Judiciárias, acompanhada de relatório de processos sobrestados;

✓ Implementado no sistema NUGEP as alterações introduzidas no Anexo I e II da Resolução CNJ nº 286/2019;

✓ Remessa de expediente SIGA para composição do quadro de servidores NUGEP;
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Principais atividades desenvolvidas no exercício 
2020

✓ Elaboração de estudo preliminar relativo à adoção de ferramentas de busca e/ou inteligência artificial nos Tribunais;

✓ Elaboração de estudo preliminar sobre os Centros de Inteligência do Poder Judiciário;   

✓ Elaboração de iniciativa para desenvolvimento, em conjunto com a SETIM, de ferramenta para identificação de
demandas repetitivas e com potencial de repetitividade no sistema PJE 2Grau;

✓ Elaboração de projeto para implantação do Núcleo de Ações Coletivas (NAC);

✓ Elaboração de minuta de proposta de emenda ao regimento interno e de resolução (NAC);

✓ Participação do NUGEP TJBA na elaboração de Nota Técnica – IRDR para REDE NUGEP;

✓ Criação de e-mail para a Comissão Gestora de Precedentes;

✓ Elaboração/revisão de manuais para padronizar rotinas e procedimentos (publicação DJe e planilha controle Ofícios);

✓ Elaboração, em conjunto com as demais unidades vinculadas, de indicadores da 2ª Vice-Presidência/NUGEP;

✓ Contribuição com demais unidades da 2ª Vice-Presidência (levantamento de movimentações processuais/exaudi e
tabela de temas recorrentes).
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Principais atividades desenvolvidas no exercício 
2020

✓ Manifestação acerca da implantação no Núcleo de Ações Coletivas (NAC) na estrutura administrativa do NUGEP;

✓ Prestar apoio à Comissão Gestora de Precedentes;

✓ Elaboração de iniciativa para desenvolver ferramenta para identificar demandas repetitivas e com potencial de
repetitividade;

✓ Elaboração de projeto para implantação do Núcleo de Ações Coletivas (NAC) e de estudo preliminar para criação do
Centro de Inteligência no âmbito do TJBA;

✓ Participação do NUGEP TJBA na elaboração de Nota Técnica – IRDR para REDE NUGEP;

✓ Contribuição com demais unidades da 2ª Vice-Presidência (grupo saneamento, levantamento de movimentações
processuais/exaudi e tabela de temas recorrentes);

✓ Recebimento e expedição de documentos/Ofícios;

✓ Organização e participação em treinamentos e capacitações de servidores; 

✓ Participação em reuniões;
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Principais atividades desenvolvidas no exercício 
2020

✓ Adequação do layout do portal NUGEP;

✓ Elaboração de Plano de Ação para o Teletrabalho durante a pandemia da Covid 19; 

✓ Atualização de informações temas STF/STJ e TJBA no sistema informatizado NUGEP;

✓ Iniciado saneamento de informações cadastradas no sistema informatizado NUGEP (data de julgamento);

✓ Saneamento de processos sobrestados pendentes de lançamento no sistema informatizado NUGEP;

✓ Restabelecimento de planilha para controle de ofícios expedidos NUGEP;

✓ Solicitação de continuidade de desenvolvimento Painel Repetitividade (TJ-GEN-2020/00561);

✓ Elaboração de expediente para a composição quadro funcional NUGEP (TJ-ADM-2018/32850);

✓ Iniciativas no âmbito administrativo. 
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Padronização 
de Rotinas e 
Procedimentos

✓ Elaboração de Manual de Rotina de Publicação de documentos/ 
comunicações elaboradas pelo NUGEP no DJe; 

✓ Elaboração de Manual de Rotina de Lançamento de Ofícios
expedidos em planilha;

✓ Elaboração de fluxograma de processo comunicar sobrestamento;

✓ Elaboração de fluxograma de processo comunicar julgamento;
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Fluxograma
Processo de comunicar sobrestamento
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Fluxograma
Processo de comunicar julgamento
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Iniciativa para 
desenvolvimento 
de ferramenta de 
mapeamento de 
demandas 
repetitivas

✓ Elaboração de iniciativa para o desenvolvimento de ferramenta de
mapeamento de demandas repetitivas no âmbito do 2G, sistema PJE;

✓ Compilação pelo NUGEP de dados relativos às ferramentas de busca e
inteligência artificial utilizadas em outros Tribunais para subsidiar
análise pela SETIM de inciativa da 2ª Vice-Presidência;

✓ Aprovação da iniciativa da 2ª Vice-Presidência como projeto
estratégico na Reunião de Alinhamento Estratégico (RAE);

✓ Realização de reunião com os Juízes Auxiliares do TJBA e TJMG,
servidores do NUGEP e área técnica para troca de experiências e
apresentação das funcionalidades do Sistema RADAR;

✓ Solicitação de compartilhamento de informações ao STJ acerca do
sistema Athos/Accordes desenvolvido para mapeamento de recursos
repetitivos;

✓ Encaminhamento de documentação enviado pelo STJ para análise pela
área técnica (TJ-ADM-2020/39913).
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Iniciativas para 
atendimento das  
Resoluções CNJ 

(Principais tópicos)

✓ Elaboração de projeto e de proposta de emenda ao regimento 
interno, ao regimento dos órgãos auxiliares e resolução NAC pela 
Comissão de Reforma;

✓ Aprovada a criação do NAC com o aproveitamento da estrutura 
administrativa e de pessoal do NUGEP – Sessão plenária (1ª 
Etapa);

✓ Prestadas informações SIGA TJ-CNJ-2020/34235, em virtude de 
CUMPRDEC instaurado pelo CNJ para acompanhar o 
cumprimento da Resolução nº 339/2020  pelos Tribunais; 

✓ Publicada Resolução TJBA nº 9, de 9 de dezembro de 2020.

✓ Acompanhamento da implementação das Resoluções CNJ nº 
339/2020 (NAC) – (próximas etapas). 

Núcleo de Ações Coletivas (NAC)
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Iniciativas para 
atendimento das  
Resoluções CNJ 

(Principais tópicos)

✓ Elaboração de estudo preliminar acerca do Centro de 
Inteligência no âmbito do Poder Judiciário;

✓ Realizada a compilação de atos normativos de outros 
Tribunais, notas técnicas da CFJ e levantadas as 
ferramentas utilizadas para indicação de temáticas, com 
vista a subsidiar a sua implantação no TJBA;

✓ Prevista reunião da Comissão Gestora de Precedentes para 
discutir a temática;

✓ Acompanhamento da implementação da Resoluções CNJ 
nº 349/2020. 

Centro de Inteligência do Poder Judiciário
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Iniciativas para 
atendimento das  
Resoluções CNJ 

(Principais tópicos)

Centro de Inteligência do Poder Judiciário

✓ Cadastro do número único do tema - IRDR 13;

✓ Regularização IRDR em duplicidade;

✓ Implementação da webservice parâmetros da Resolução nº 
286/2019 (em andamento);

✓ Saneamento de dados cadastrados no sistema 
informatizado NUGEP;

✓ Divulgação de dados dos incidentes admitidos no TJBA no 
Portal NUGEP e de outras informações.
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Participação 
em Reuniões

UNIDADE QUANTIDADE

2ª Vice-Presidência 5

Comissão Gestora de Precedentes 4

SEPLAN 3

Assessor Gabinete (Des. Rotondano) 1

RAE (Reunião de Análise Estratégica) 3

RLA (Reunião de Líderes Avançados) 3

Sextas Inteligentes (NUGEPs) 13

SETIM/COSIS 3/10

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 1

Tribunal Regional do Trabalho 18ª Região 1

47
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Participação 
em reuniões

Reunião TJBA e TJMG /Sistema RADAR - 01.09.2020

TJBA. 2020. http://www5.tjba.jus.br/portal/2a-vice-presidencia-e-integrantes-de-setores-do-pjba-reunem-se-com-
magistrado-e-servidores-do-tjmg-para-discutir-sobre-o-sistema-radar/Reunião TJBA e TJMG – Sistema RADAR 01.09.2020. 

Acessado em 16/12/2020 77



Participação 
em reuniões

Reunião Comissão Gestora de Precedentes - 16.10.2020

TJBA,2020. http://www5.tjba.jus.br/portal/implementacao-de-ferramenta-de-inteligencia-artificial-para-
identificacao-de-demanda-repetitiva-e-discutida-em-reuniao-da-comissao-gestora-de-precedentes/. Acessado em 

16/12/2020 78

http://www5.tjba.jus.br/portal/implementacao-de-ferramenta-de-inteligencia-artificial-para-identificacao-de-demanda-repetitiva-e-discutida-em-reuniao-da-comissao-gestora-de-precedentes/


Participação 
em reuniões

Reunião troca experiências – Sistema Informatizado - 03.12.2020
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Participação 
em reuniões

Reunião “Sextas Inteligentes”- 04.12.2020
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Ações de 
Capacitação
NUGEPNAC

✓ Participação no “Curso Sobre Admissibilidade Recursal – 2ª Vice-
Presidência”;

✓ Organização e participação “Treinamento Sistema NUGEP – Secretaria
da Seção de Recursos ”;

✓ Participação no “Curso sobre Admissibilidade de Recursos dirigidos
aos Tribunais Superiores”;

✓ Participação no “1º Encontro Estadual de Precedentes Judiciais”
promovido pelo TJRR;

✓ Participação na capacitação no sistema judicial PJE 2ª Grau;

✓ Participação no Seminário Virtual “PRECEDENTES JUDICIAIS NA
ESFERA CRIMINAL” promovido pela UNICORP;

✓ Participação no “II Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados”
promovido pelo STJ;

✓ Participação no “Webinário Precedentes nos Tribunais Superiores -
Observância, distinção e superação de precedentes” promovido pelo 
TRF3;
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Ações de 
Capacitação
NUGEPNAC

✓ Participação no Curso “A Eficiência dos Precedentes Judiciais no STJ” 
promovido pelo STJ;

✓ Participação no “Webinar Gestão de Precedentes e os Desafios da
Litigância Repetitiva” promovido pela ENM;

✓ Participação no Curso ”Repercussão Geral: Origens, inovações e sua
aplicação ao Supremo Tribunal Federal”;

✓ Participação no “Congresso Brasileiro de Direito Processual Civil”
promovido pela ESMEG;

✓ Participação no “Webinar Inteligência Artificial na Justiça” promovido
por Judiciário Exponencial;

✓ Curso de Nivelamento dos Servidores do Poder Judiciário promovido
pelo Conselho Nacional de Justiça;

✓ Participação no 1º Webinar – Conexões – Prevenção e Tratamento de
Demandas Repetitivas – A Inteligência a favor da Gestão Judiciária 4.0
promovido – Escola de Formação Judiciária - TJDFT

✓ Participação no “Treinamento de Mapeamento de Processo ,Risco e
Oportunidade promovido pela UNICORP.
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Recebimento e 
Expedição de 
Documentos

DOCUMENTOS RECEBIDOS (*) QUANTIDADE

Malotes Digitais 125

Ofícios 6 

E-mail (*) 3597 

1.170

DOCUMENTOS EXPEDIDOS (*) QUANTIDADE

Boletim Informativo 20

Malotes Digitais 5

E-mail 736

Publicações DJe 73

Publicações PORTAL 196

Ofícios 113  

Ofício – Circular 7

Atas 20

3.728

(*) Informações atualizadas até 16/12/2020.

O volume de e-mails recebidos deve-se ao recebimento PUSH STF. 
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Recebimento e 
Expedição de 
Documentos:
SIGA
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Atividades de 
Saneamento
2ª VP e 
NUGEPNAC 

ATIVIDADES REALIZADAS QUANTIDADE

Grupo Saneamento 394

Cadastrar “sobrestamento” (*) 4039 

Cadastrar “data de julgamento – 1G” 224

1.582

ATIVIDADES A REALIZAR QUANTIDADE

Cadastrar “sobrestamento” 750

Cadastrar ”data de julgamento – 3ª CV” 832

4.657

(*) Para efetuar o cadastro do sobrestamento no sistema NUGEP, fez-se necessária a 
consulta do processo em seu sistema de origem e a localização do tema STF/STJ/TJBA.

85



Ações de 
Comunicação/
Capacitação
NUGEPNAC

(Principais Tópicos)

✓ Aplicação de pesquisa – Magistrado e servidores;

✓ Revisão do Guia Rápido NUGEP; e

✓ Elaboração do material “Você Sabia”? 

✓ Participação do NUGEP em treinamento dos Assessores –
Seção de Recursos;

✓ Participação do NUGEP em treinamento de servidores –
Secretaria da Seção de Recursos – Sistema NUGEP; e

✓ Realização do Seminário Virtual: Precedentes Judicias na 
Esfera Criminal, em parceria com a UNICORP;
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Sistema 
Informatizado 
NUGEP

(Principais Tópicos)

✓ Identificada a necessidade de melhorias e correções, além 
de definição de equipe técnica SETIM/COSIS (TJ-OFI-
2020/03032-A e TJ-OFI-2020/04148);

✓ Implementação da Resolução CNJ nº 286/2019 (Anexo I e 
II)

✓ Desenvolvimento de atividades pela área técnica para 
viabilizar a comunicação com a webservice CNJ (Anexo IV);

✓ Proposta de revisão da Resolução CNJ nº 235/2016;

✓ Identifica inconsistência no registro de data (d-1) 
encerramento sobrestamento/data julgamento/trânsito 
(em andamento);

✓ Identificada a necessidade de sanear o campo “data de 
julgamento” para suprir inconsistência/ausência 
movimentação pelas Unidades Judiciais (em andamento).  

✓ Identificada a necessidade de conferência de dados 
cadastrados no sistema NUGEP e BNPR (em andamento); 

✓ Solicitação a área técnica para verificar a viabilidade de 
migração de dados de processos sobrestados PJE 
(tema/instância) para o sistema NUGEP..  
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Portal
NUGEP
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Quadro Geral  

Incidente de 
Resolução de 
Demandas 
Repetitivas
(IRDR)

Notas:
(1) A  situação “suscitado” correspondente ao somatório (em análise, inadmitidos, admitidos, extinto, perda de 
objeto, rejeitado e suspenso);
(2) A situação “suspenso” corresponde aos incidentes que discutem a mesma matéria de IRDR já selecionado.

SITUAÇÃO QUANTIDADE

Suscitados (1) 71

Em análise 25

Inadmitidos 15

Admitidos 13

Extinto 2

Perda do objeto 1

Rejeitado 1

Suspenso (2) 14
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IRDRs
Admitidos

PANORAMA  GERAL 
IRDRs Admitidos - TJBA

Notas:
1) Dados extraídos do sistema informatizado NUGEP em 07/12/2020.
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TEMA IRDR/ TJBA QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO / TESE FIRMADA SITUAÇÃO

1 Concessão de auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia, nos moldes previstos no art. 92, V, Letra H, da Lei 

Estadual n.º 7.990/2001.

MÉRITO JULGADO

2 A controvérsia quanto à aplicação dos arts.7.º, §1.º, da Lei n.º 9.145/1997 e 110, §3.º, da Lei n.º 7.990/2001, que dispunham 

sobre a garantia de revisão dos valores da Gratificação de Atividade Policial - GAP na mesma época e no mesmo percentual de 

reajuste do soldo, quando se tratar de ato normativo que incorpore parcela da referida vantagem pessoal ao vencimento 

básico do Policial Militar. A revogação tácita ou não do art. 110, §3.º, da Lei n.º 7.990/2001, que tinha idêntica redação do art. 

7.º, §1.º, da Lei n.º 7.145/1997, após este último ter sido suprimido expressamente por ocasião da promulgação da Lei n.º 

10.962/2008.

ADMITIDO

3 A supressão da Gratificação de Habilitação Policial Militar - GHPM através da Lei Estadual nº 7.145/1997 constitui ato único de 

efeitos concretos, sujeitando-se a pretensão de restabelecimento da aludida gratificação ao prazo prescricional de 05 (cinco) 

anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, a atingir o próprio fundo do direito, contados da publicação da lei.

TRÂNSITO EM JULGADO

4 Existência de direito do Município ao recebimento de repasse integral da quota de participação do ICMS computando-se 

valores não arrecadados em razão de programas estaduais de incentivos fiscais, à luz do art. 158, IV, da Constituição Federal e 

do art. 4.º, §1.º, da Lei Complementar n.º 63/1990.

ADMITIDO

5 Referência do teto remuneratório dos servidores públicos estaduais do Poder Executivo no subsídio de Governador do Estado 

ou de Desembargador do Tribunal de Justiça Estadual.

MÉRITO JULGADO

6 As Leis Estaduais n. 7.145/1997, n. 7.622/2000 e 8.889/2003 implicaram na reestruturação das carreiras da Polícia Militar do 

Estado da Bahia e dos servidores públicos civis e militares da administração direta, das autarquias e fundações, figurando como 

marco temporal para aplicação do percentual decorrente da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV sobre a 

remuneração e proventos dos servidores públicos estaduais do Poder Executivo estadual, ativos e inativos.

MÉRITO JULGADO (RE 

PENDENTE)

7 A percepção do adicional de insalubridade, por servidores públicos, fica sujeita às seguintes condições: (i) existência de lei 

municipal; (ii) em não havendo regulamentação, por sua desnecessidade, ou por inércia do Poder Executivo, garante-se ao 

servidor o exame do seu direito em ação ordinária, com aplicação supletiva da regulamentação federal (NR 15 do Ministério do 

Trabalho); e (iii) elaboração de perícia, salvo quando for evidentemente desnecessária, nas hipóteses em que o fato narrado na 

exordial ficar incontroverso (art. 374, II e III do CPC/2015) ou estiver provado por outros meios de prova  (TESE NÃO 

VINCULATIVA) 

MÉRITO JULGADO
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TEMA IRDR/TJBA QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO / TESE FIRMADA SITUAÇÃO

8 (i) O ajuizamento de ações de execução fiscal voltadas à cobrança de créditos de pequeno valor é faculdade da Fazenda Pública

Municipal de Salvador, sendo vedado ao Poder Judiciário, de ofício ou após provocação do executado, extingui-las sem resolução de 

mérito, por suposta ausência de interesse processual, inclusive mediante o indeferimento das respectivas petições iniciais; (ii) a 

quantia prevista no parágrafo único (atual § 1º) do art. 276 da Lei nº 7.186/2006 (Código Tributário e de Rendas do Município de 

Salvador), inserido pela Lei nº 7.611/2008 e sucessivamente modificado pelas Leis nº 8.421/2013, 9.226/2017 e 9.279/2017, não

constitui um piso abaixo do qual seria vedada a propositura de ações de execução fiscal (R$ 400,00 na vigência da Lei nº 7.611/2008; 

R$ 1.000,00 a partir da entrada em vigor da Leis nº 8.421/2013); (iii) o dispositivo confere ao Procurador Geral do Município de 

Salvador, mediante juízo discricionário de conveniência e oportunidade, a faculdade de editar ato normativo voltado aos demais 

membros do órgão de representação judicial do ente público, no sentido de autorizar o não ajuizamento de ações judiciais voltadas à 

cobrança de créditos inferiores à quantia prevista; (iv) o referido ato normativo editado pelo Procurador Geral do Município de 

Salvador não é documento essencial à propositura de ações de execução fiscal, independentemente do valor do crédito exigido.

TRÂNSITO EM 

JULGADO

9 A definição da natureza jurídica da Lei n. 10.558/07, se veiculou um reajuste geral anual, nos moldes do art. 37, X, da CF, ou se 

reestruturou a carreira policial militar, possibilitando a concessão de aumentos setoriais diferenciados.

ADMITIDO

10 A Legalidade das questões de raciocínio lógico-quantitativo de n.º 27, 30, 32, 33, 35 e 38, da prova objetiva (Caderno Tipo 01) do 

Concurso Público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de 2012 (Edital SAEB 01/2012)."

ADMITIDO

11 Competência para efetivação de decisão que versa sobre bens partilhados em razão do término da relação familiar, se da vara cível ou 

da vara de família.

ADMITIDO

12 Possibilidade de utilização da lista de servidores públicos contratados temporariamente pela Administração Pública, extraída do 

Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES, como prova de preterição em concurso público. 

ADMITIDO

13 A competência para o processamento e julgamento das ações indenizatórias propostas contra a Petrobras e Transpetro, em 

decorrência de um incêndio ocorrido no dia 23/09/2015, num tanque de armazenamento de gás de cozinha (GLP), localizado no 

Terminal Aquaviário de Madre de Deus.

ADMITIDO

ADMITIDO MÉRITO JULGADO (RE PENDENTE) MÉRITO JULGADO TRÂNSITO EM JULGADO
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IRDR
Inadmitidos

MOTIVOS DE INADMISSIBILIDADE

Nota: Observa-se que a decisão de inadmissibilidade pode estar vinculada a mais de um fundamento (motivo).   

E N T E N D I M E N T O  S U M U L A D O

E D I T A D O  A T O  N O R M A T I V O  D I S C I P L I N A N D O  A  M A T É R I A

T E M A  J U L G A D O  E M  I R D R  T J B A

T E M A  J U L G A D O  E M  R E P E R C U S S Ã O  G E R A L

S U C E D Â N E O  R E C U R S A L

J U L G A M E N T O  M É R I T O  C A U S A  P I L O T O

N Ã O  D E M O N S T R A D A  A  M U L T I P L I C I D A D E  D E  R E C U R S O S

A U S Ê N C I A  D E  D I V E R G Ê N C I A  J U R I S P R U D E N C I A L

E N T E N D I M E N T O  P A C Í F I C A D O  N O  T J B A

A U S Ê N C I A  D E  R I S C O  I S O N O M I A  E  S E G U R A N Ç A  J U R Í D I C A

M A T É R I A  J Á  S E L E C I O N A D A  E M  I R D R

I N E X I S T Ê N C I A  D E  R E C U R S O  P E N D E N T E

A U S Ê N C I A  D E  E F E T I V A  R E P E T I Ç Ã O

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

6
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IAC TJBA 
ADMITIDOS

PANORAMA  GERAL 
IAC TJBA 

Notas:
1) Dados extraídos do sistema informatizado NUGEP em 07/12/2020.

25%

25%

50%

Mérito Julgado

Mérito Julgado (RE
pendente)

Recusado
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TEMA IAC/ TJBA QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO / TESE FIRMADA SITUAÇÃO

1 Cabimento de agravo de instrumento contra decisão do juízo de primeiro grau que verse sobre competência. RECUSADO

2 Cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que decreta a revelia à luz do art. 1.015 do 

NCPC

RECUSADO

3 Aplica-se o art. 85, §3º, do CPC de 2015 às ações de competência originária do Tribunal de Justiça do Estado 

da Bahia, individuais ou coletivas, inclusive às execuções e respectivos embargos ou impugnação, que 

estavam em curso à época do início da vigência do novo diploma processual, mas que se encontravam 

pendentes de prolação de acórdão ou decisão unipessoal equivalentes à sentença.

MÉRITO JULGADO (RE 

PENDENTE) 

4 O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser 

comprovado no momento da inscrição, mesmo se trate de aprovado no cadastro de reserva. MÉRITO JULGADO
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Quadro Geral
Processos 
Sobrestados 
STF/STJ 

PANORAMA  GERAL 
Processos sobrestados - TEMA STF/STJ

Notas:
1) Dados extraídos do sistema informatizado NUGEP em 07/12/2020.

26%

73%

1%

Repercussão Geral

Recurso Repetitivo

IAC STJ
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Painel de Consulta ao Banco Nacional de Demandas 
Repetitivas e Precedentes Obrigatórios - BNPR

BNPR, 2020. https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shDRGraficos. Acessado em 
16/12/2020.
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OUVIDORIA 
JUDICIAL

2020
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Principais atividades desenvolvidas no exercício 
2020

✓ Realização de inspeção na unidade;

✓ Acompanhamento do programa Conhecendo o Judiciário;

✓ Atendimento remoto ao público durante o regime de teletrabalho;

✓ Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade;

✓ Participação em encontros e capacitações;

✓ Participação em reuniões; e

✓ Implementação de melhorias no sistema informatizado da Ouvidoria Judicial;
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Inspeção

✓ Edição da Portaria VP2-02/2020-GABVP2, determinando a realização de
inspeção nos serviços da Ouvidoria Judicial nos dias 02 e 03 de março de
2020;

✓ Pontos destacados na Inspeção:
- Regularidade do quadro funcional: 06 servidores, 01 colaboradora

terceirizada, 04 estagiários de nível superior e 01 jovem aprendiz
- Disponibilidade de canais eficientes de acesso á população;
- Adoção de sistema de recebimento de manifestações no portal da

unidade;
- Necessidade de aperfeiçoamento do Sistema de Acompanhamento de

Manifestações;
- Disponibilidade do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC,

regulamentado pela Lei nº 12.527/2011;
- Necessidade de gerenciamento das comunicações via e-mail institucional;
- Necessidade de acompanhamento das manifestações oriundas da

Ouvidoria Nacional;
- Necessidade de tratamento das manifestações com indicativo de remessa

à Corregedoria, inclusive retirando do sistema a funcionalidade de
encaminhamento automático das manifestações supostamente não
respondidas para aquele Órgão, para reanálise, o que reduziu,
significativamente, os encaminhamentos.
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Inspeção

Reunião de abertura da Inspeção
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Participação no 
Projeto 
Conhecendo o 
Judiciário

✓ Em razão da pandemia da Covid-19, a unidade restou impossibilitada de
realizar ações sociais ostensivas, aí incluídas as participações no Projeto
Conhecendo o Judiciário.

✓ Foram realizados apenas 02 encontros, no mês de março, um deles
contando com a presença do 2º Vice-Presidente, o Desembargador
Augusto de Lima Bispo.
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Sistema de 
Gestão da 
Qualidade

✓ As oportunidades de melhorias identificadas, por ocasião da Inspeção
realizada no mês de março, despertaram a necessidade de implantação
de sistema de gestão na unidade.

✓ Para tanto, foi encaminhado o expediente nº TJ-OFI-2020/04201 ao
Presidente do Núcleo de Gestão da Qualidade, o Desembargador Carlos
Roberto Santos Araújo, solicitando o apoiamento do Núcleo para o
desenvolvimento das atividades, o que foi autorizado.

✓ As ações implementadas já revelam significativas melhorias às rotinas da
Ouvidoria Judicial, tanto na distribuição de tarefas dos seus
colaboradores, identificação de responsáveis, como no sistema de
acompanhamento das manifestações e gerenciamento de e-mail.
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AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SGQ

REUNIÕES COM A PRESENÇA DO JUIZ OUVIDOR

Reunião 01 Sensibilização para a Qualidade e importância da gestão eficaz dos processos.

Reunião 02 Identificação de problemas e oportunidades de Melhoria no Sistema da Ouvidoria do poder Judiciário da 

Bahia.

Reunião 03 Identificação de problemas e oportunidades de Melhoria no Sistema da Ouvidoria do poder Judiciário 

da Bahia, no que tange à Gestão de e-mails e chamadas telefônicas.

Reunião 04 Homologação de Melhorias implementadas no Sistema da Ouvidoria.

Reunião 05 Definições e melhorias dos Relatórios emitidos pela OUVIDORIA.

Reunião 06 Definição do método para inclusão dos magistrados substitutos no campo da Ouvidoria

Reunião 07 Gestão de e-mails Ouvidoria, melhorias propostas.

Reunião 08 Apresentação “novo ambiente de Gestão de e-mails” e “Modelo de Relatório”. A ocorrer em 

03/12/2020 (remarcada em função de demanda CNJ).
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AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SGQ

DOCUMENTOS ELABORADOS

PG e PO's PG-OJ-01 - Acompanhar Manifestação do Cidadão - rev.01
PO-OJ-01 - Acompanhar Indicativo da Corregedoria - rev.01
PO-OJ-02 - Receber e Encaminhar relatos do CNJ - rev.01
PO-0J-03 - Gestão de e-mails - rev. 00 (em construção)

FORMULÁRIOS FL-OJ-PG-01-01 - Registro de Atendimentos Telefônicos - rev.01
FL-OJ-PO-01-01 - Controle de Manifestações com Indicativo à Corregedoria - rev.01
FL-OJ-PO-02-01 - Relatório de Produtividade CNJ - rev.01

MAPEAMENTO
OJ - 01 - ACOMPANHAR MANIFESTAÇÃO DO CIDADÃO - rev.00
OJ - 02 - ACOMPANHAR INDICATIVO DA CORREGEDORIA - rev.00
OJ - 03 - RECEBER E ENCAMINHAR RELATOS DO CNJ - rev.00

MPRO MPRO-OJ-01 - Acompanhar Manifestação do Cidadão - rev.00
MPRO-OJ-02 - Receber e Encaminhar Relatos do CNJ - rev.00

OBJETIVOS E METAS OM-OJ-01 - rev.00

MAPA DE FUNÇÕES Inclusão das funções da OJ.
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AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SGQ

MELHORIAS IMPLEMENTADAS NAS ROTINAS

SISTEMA DA
OUVIDORIA PJBA

• Aumento do número de caracteres de 300 para 600, nas solicitações do cidadão e nas respostas da 
Ouvidoria;

• Alteração do termo “arquivada” para “respondida”;
• Alteração de “arquivada automaticamente pela unidade” para “respondida automaticamente pelo 

sistema” e “respondida pela unidade”;
• Não obrigatoriedade do número do processo em caso de Denúncia, sendo opcional;
• Menu de consulta processual para casos de segredo de justiça;
• Bloqueio imediato nas situações em que mais de uma pessoa trata a mesma manifestação;
• Filtro para arquivamento automático do Indicativo da corregedoria quando o processo for 

movimentado;
• Possibilidade de visualização de solicitações sobre segredo de justiça;
• Filtro para arquivamento automático das manifestações em que os processos foram 

movimentados no indicativo da corregedoria;
• Filtro do indicativo do CNJ;
• Campo de resposta nas manifestações do Indicativo da Corregedoria, NUREDI e Presidência; e
• Filtro às 18h00min, diariamente, para resposta automática do sistema às manifestações que 

tiveram movimentação processual.

106



AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SGQ

MELHORIAS IMPLEMENTADAS NAS ROTINAS

GESTÃO DE E-MAILS
• Organização das pastas dos e-mails por categorias e filtros, possibilitando que os pedidos de 

agilização, solicitação de informação, demandas CNJ e denúncias sejam direcionados para pastas 
especificas.

• Acesso ao e-mail pessoal pelo ambiente da Ouvidoria, sem a necessidade de abrir nova aba;
• Entrada de e-mails do CNJ diretamente para pasta específica, evitando a sua perda;
• Direcionamento de e-mails que não necessitam de resposta para pasta apropriada;
• Exclusão automática de e-mails que não tenham relação com a Ouvidoria.

INDICATIVO À 
CORREGEDORIA

Os processos com Indicativo de encaminhamento à Corregedoria agora dispõem de uma rigorosa 
inspeção, sendo assim, o envio, só ocorre após verificação de etapas de controle, ver PO-OJ-01 -
Acompanhar Indicativo da Corregedoria - rev.01.

E-MAILS
PROVENIENTES DO
CNJ

A Ouvidoria agora dispõe de rotinas específicas para gestão dos e-mails do CNJ, o que proporciona
melhor organização, domínio e devolutivas das demandas oriundas deste conselho, ver PO-OJ-02 -
Receber e Encaminhar relatos do CNJ - rev.01.

MAPEAMENTO DAS 
FUNÇÕES

Definições mais claras dos papÉis dos colaboradores, contribuindo para o aumento da produtividade.
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AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SGQ

MELHORIAS IMPLEMENTADAS NAS ROTINAS

ATUALIZAÇÃO DE E-
MAILS E TELEFONES
DA CAPITAL E DO
INTERIOR

• Integração de servidor à “comissão de contato”, o que proporcionará a atualização dos dados das 
Unidades e consequente melhoria da comunicação. 

• Diminuição do tempo de respostas às manifestações do Cidadão, em virtude dos novos 
incrementos implantados no sistema da Ouvidoria;

• Redução dos intervalos no retorno às solicitações recepcionadas por correio eletrônico, em 
decorrência do novo ambiente para “Gestão de e-mails”;

• Aumento da apuração e devolutivas das demandas provenientes do CNJ, assegurando maior 
confiança para este Conselho;

• Restrição para o envio de processos à Corregedoria em função da intensificação de medidas 
adotadas para a solução das demandas do cidadão;

• Melhoria na interação com as unidades do PJBA, devido à participação de alguns membros da 
Ouvidoria na “comissão de contato”.

• Maior participação e motivação da equipe da OJ, pelo fato de estarem envolvidas no processo de 
construção dos documentos e melhorias.
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Participação 
em Reuniões

UNIDADE QUANTIDADE

Juiz Ouvidor 08

NUGEQ 28

36
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Ações de 
Capacitação -
OUVIDORIA

✓ Participação do Juiz Ouvidor no “Encontro Virtual do Colégio Nacional de
Ouvidores–COJUD, realizado em 11/09/2020 e presidido pelo
Desembargador gaúcho Altair Lemos Júnior, no qual os Ouvidores
apresentaram o quadro geral das respectivas Ouvidorias, as perspectivas
para o ano e as dificuldades encontradas para o adequado atendimento
ao cidadão. Foi disponibilizado o normativo local para inclusão na página
do COJUD.

✓ Participação do Juiz Ouvidor no “1º Encontro CNJ de Ouvidorias do Poder
Judiciário”
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Estatística

(*) Dados extraídos em 04.12.2020.
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Estatística

(*) Dados extraídos em 04.12.2020.

163

3762

0

3925

Atendimento Presencial Atendimento por
Telefone

TOTAL

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000
ATENDIMENTO PERSONALIZADO AO CIDADÃO

112



Estatística

(*) Dados extraídos em 04.12.2020.
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Estatística

(*) Dados extraídos em 04.12.2020.

Declínio no tempo de respostas das manifestações
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Estatística

(*) Dados extraídos em 04.12.2020.

Quadro Geral de Manifestações
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Recebimento e 
Expedição de 
Documentos

DOCUMENTOS RECEBIDOS QUANTIDADE

Ofícios  recebidos 06 

11

DOCUMENTOS EXPEDIDOS QUANTIDADE

Ofícios 05
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