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No dia 23.08, o Centro de Inteligência da Justiça Estadual da Bahia

(CIJEBA), em parceria com a UNICORP, promoveu encontro virtual para

debater a litigiosidade excessiva e mecanismos de enfrentamento pelo

Judiciário.  O evento, que contou com 641 (seiscentos e quarenta e um)

participantes, foi transmitido ao vivo no canal do PJBA no YouTube, com

duração de 03 (três) horas, divididas em 05 (cinco) painéis e teve como

público-alvo magistrados, servidores da justiça e das escolas de governo

do Poder Judiciário, profissionais do direito e cidadãos em geral,

interessados no tema. 

Além do Presidente do CIJEBA, o Desembargador Augusto de Lima Bispo,

participaram do evento o Desembargador João Augusto Alves de Oliveira

Pinto, o Desembargador Osvaldo Bomfim, Corregedor das Comarcas do

Interior; a Juíza Rita Ramos, Coordenadora-Geral da UNICORP, o Juiz

Coordenador da Seção de Recursos, Dr. Joséfison Oliveira e o Juiz

Coordenador do Grupo Operacional do CIJEBA, Dr. Raimundo Nonato

Borges Braga; na condição de debatedor. 

Palestraram no seminário a Desembargadora Pilar Célia Tobio de Claro –

Presidente do NUGEDEM; a Juíza Federal do TRF1, Vânila Cardoso André

de Moares – Coordenadora do Grupo Operacional do Centro Nacional de

Inteligência da Justiça Federal; o Juiz Federal Salomão Viana; o Juiz

Coordenador do NUPEMEC PJBA, Moacir Reis Fernandes Filho e o Professor

Doutor Fredie Didier Júnior.
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O Poder Judiciário da Bahia (PJBA), representado pelo Presidente

Desembargador Lourival de Almeida Trindade, firmou, no dia

20/08, com a interveniência do Centro de Inteligência da Justiça

Estadual (CIJEBA), que tem como Presidente o Desembargador

Augusto de Lima Bispo, Termo de Cooperação Técnica com a

Defensoria Pública do Estado da Bahia, representada pelo

Defensor Público Geral, Rafson Saraiva Ximenes.

O objetivo da parceria é a cooperação institucional e recíproca no

enfrentamento da litigiosidade excessiva; a promoção de

estratégias de desjudicialização; o monitoramento e gestão de

demandas repetitivas de massa e predatórias.

O extrato do Termo de Cooperação registrado sob o nº 76/2021-C,

foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 25/08.

A parceria que se concretiza trata-se de passo importante para o

Poder Judiciário da Bahia e os representantes dos órgãos que

integram o sistema de justiça, no propósito comum de identificar e

tratar as causas de demandas repetitivas e de massa, buscando

priorizar, na medida da sua possibilidade, a solução dos conflitos

de forma extrajudicial ou consensual.

Texto: ASCOM/PJBA

 

PJBA CELEBRA TERMO DE
COOPERAÇÃO COM A
DEFENSORIA PÚBLICA

A 8ª Edição do Informativo 2VP está repleta de iniciativas do Centro de Inteligência da Justiça
Estadual da Bahia.  Embora recém-implantado, o CIJEBA já avançou bastante na adoção de ações
com foco no enfrentamento das demandas de massa e de soluções para monitorar as ações em
andamento, incentivando a resolução dos conflitos.

Também é destaque o projeto de virtualização do acervo da 2ª Vice, que já remeteu mais de 16 mil
processos para migração ao sistema PJe-2º Grau.

Espero que gostem e desejo ótima leitura!
 

Des. Augusto de Lima Bispo
2º Vice-Presidente do PJBA
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No mês de agosto de 2020, a 2ª Vice-Presidência deu início à

virtualização de seu acervo, participando como unidade piloto

do projeto PJBA 100% Digital, gerenciado pela Secretaria Geral

da Presidência. 

O projeto, alinhado ao macrodesafio estratégico do PJBA

“Agilidade e Produtividade na prestação jurisdicional, teve sua

atividades, no âmbito interno, coordenadas pelas servidoras

Viviane Souza, Chefe de Gabinete da 2ª Vice-Presidência e

Isabela Burke, Assistente de Gabinete da 2ª Vice-Presidência.

A equipe de migração foi composta por servidores,

terceirizados e estagiários do Gabinete da 2ª Vice-

Presidência, Secretaria da Seção de Recursos, Seção de

Recursos, Gabinete do Desembargador Augusto de Lima Bispo,

NUGEPNAC, Secretaria Geral da Presidência, Diretoria de

Distribuição do Segundo Grau, Diretoria de Primeiro Grau e da

UNIJUD, todos sob a supervisão geral do Juiz Coordenador da

Seção de Recursos, Dr. Joséfison Silva Oliveira. 

Como resultado das ações, no período compreendido entre os

dias 26.08.2020 e 26.08.2021, a 2ª Vice-Presidência

encaminhou para virtualização 3.091 (três mil e noventa e um)

processos de competência originária e 13.533 (treze mil

quinhentos e trinta e três) processos de competência recursal,

perfazendo o total de 16.624 (dezesseis mil, seiscentos e vinte

e quatro) processos remetidos à migração para o sistema PJe-

2º Grau. 

2º VICE REMETE 16 MIL
PROCESSOS PARA
VIRTUALIZAÇÃO
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EXPEDIENTE
 

Des. Augusto de Lima Bispo  - 2º Vice-Presidente 

Joséfison Silva Oliveira - Juiz Assessor Especial

Raimundo Nonato Borges Braga - Juiz Assessor Especial

Produção: Chefia de Gabinete da 2ª Vice-Presidência

Chefe de Gabinete: Viviane da Anunciação Souza

Equipe CG2VP: Isabela Burke Galrão Alves (Assistente de

Gabinete); Rebeca de Paula Silva Andrade (Chefe de

Unidade); Filipe Conceição Pereira dos Santos (Estagiário -

Nível Médio).

Conteúdo Editorial: Viviane Souza (GAB2VP),  Isabela

Burke (GAB2VP)  e Rebeca de Paula Andrade (GAB2VP) 

Projeto Gráfico: Viviane da Anunciação Souza (GAB2VP)

Data de fechamento: 14/09/2021

Informativo 2VP: Nº 08 - Ano I, setembro de 2021

www.tjba.jus.br/2vice  

e-mail: 2vicepresidencia@tjba.jus.br | Tel: 71 3372 5648 l

WhatsApp: 71  99958-7547
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Fique por dentro!

 

CIJEBA LANÇA PÁGINA
ELETRÔNICA

No último dia 27.08, em reunião do Grupo Decisório e do Grupo
Operacional (Magistrados), o Centro de Inteligência da Justiça
Estadual da Bahia (CIJEBA) aprovou, por unanimidade votos,
duas Notas Técnicas.  

A primeira, a PN0001/2021, de relatoria do magistrado Joséfison
Silva Oliveira, com o tema “Momento do levantamento do
sobrestamento e a aplicação do art. 1.040 do CPC”, busca
contribuir com a gestão do acervo de processos suspensos pela
sistemática da repercussão geral, recursos repetitivos e
incidentes de resolução de demandas repetitivas, apontando
orientações aos magistrados para uniformização do marco para
levantamento da suspensão ou dessobrestamento de processos
pelas Unidades Judiciárias no âmbito do Poder Judiciário do
Estado da Bahia. 

Já a proposta de relatoria da juíza Fabiana Andréa de Almeida
Oliveira Pellegrino, tendo como sub-relator o magistrado Rosalvo
Augusto Vieira da Silva, a PN0005/2021, abordou o tema “Dever
da parte credora de informar o descumprimento de decisão de
obrigação de fazer, em observância à boa-fé processual:
fixação de prazo judicial”, editando diretriz para os juízes do
PJBA no sentido da necessidade de fixação de prazo judicial,
razoavelmente mensurado, para que o beneficiário comunique ao
Juízo o eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta.
A Nota Técnica objetiva refrear o enriquecimento indevido,
respeitando o fim social do processo e seus contornos éticos.
 
O extrato das notas foi publicado no DJe em 09.09.2021 e
encontram-se veiculadas, na íntegra, na página eletrônica do
CIJEBA em http://www.tjba.jus.br/cijeba/

Durante a realização do Webinar “Litigiosidade Excessiva e
Mecanismos de Enfrentamento pelo Judiciário” o Centro de
Inteligência da Justiça Estadual da Bahia (CIJEBA) lançou seu
portal.

Na página eletrônica podem ser encontradas informações
relacionadas à composição, atribuições, legislação, notas
técnicas, contatos, dentre outros assuntos de interesse da
unidade. Os usuários do portal contam, ainda, com um canal para
encaminhamento de propostas ao centro, para estudo e análise.

O CIJEBA integra uma rede nacional de comunicação cuja missão
é atuar, de forma preventiva, na interlocução com órgãos externos
e internos, com o objetivo de identificar, em seu nascedouro,
demandas repetitivas ou com potencial de repetitividade e
aperfeiçoar a gestão de precedentes, além de adotar soluções
para monitorar as ações em andamento incentivando a resolução
dos conflitos e imprimindo celeridade no julgamento dos feitos.

CENTRO DE INTELIGÊNCIA
DIVULGA NOTAS TÉCNICAS

http://www.tjba.jus.br/cijeba/

