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2ª VICE É CONTEMPLADA COM A CATEGORIA PRATA DO SELO
JUSTIÇA EM NÚMEROS - TJBA 

Premiação é inédita na unidade

Na edição do DJe de 19 de janeiro de 2022 foi divulgado o resultado do Selo Justiça em Números TJBA – edição 2021, por
meio do Decreto Judiciário nº 27/2022.

Em premiação inédita, a 2ª Vice-Presidência recebeu o Selo Prata, em razão da expressiva produtividade e relevante
redução da Taxa de Congestionamento (TC), apurada no ano de 2021, mediante os critérios estabelecidos no Decreto
Judiciário nº 560, de 31 de agosto de 2021.   

Em consulta à base de dados utilizada para o Prêmio, constatou-se que no ano de 2020 a Taxa de Congestionamento da
unidade era de 87,7% e, ao final do ano de 2021, foi reduzida para 76,5%, com a baixa de 5.261 (cinco mil duzentos e
sessenta e um) processos. 

Programa de reconhecimento das unidades mais produtivas, o Selo Justiça em Números TJBA foi instituído em 2017, com
critérios semelhantes ao Selo Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com o objetivo de valorizar e
premiar o esforço de magistrados e servidores e os resultados alcançados. 

A premiação é resultado do esforço conjunto da equipe da 2ª Vice-Presidência para imprimir celeridade ao julgamento dos
feitos nesta gestão, sob a condução do Desembargador Augusto de Lima Bispo.

Nesta gestão, o foco se direcionou para a priorização do julgamento dos processos sobrestados com temas julgado e dos
agravos internos interpostos das decisões que aplicaram a sistemática dos precedentes qualificados, bem assim
apreciação dos processos criminais em que figuram réus presos, os feitos com data de conclusão anterior a 2019 e a
análise dos processos por temas/assuntos, totalizando, nos anos de 2020 e 2021, a expedição, em sede de juízo de
admissibilidade, de 14.477 (quatorze mil, quatrocentos e setenta e sete) despachos e 19.195 (dezenove mil, cento e noventa
e cinco) decisões, além do julgamento dos recursos internos de suas decisões. 
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Com o objetivo de aperfeiçoar a gestão do acervo

processual da 2ª Vice-Presidência e atender aos critérios

estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal em suas

requisições de informações ao PJBA, em agosto de 2020, foi

encaminhado ao Grupo de Trabalho do sistema EXAUDI – 2º
Grau, presidido pelo desembargador José Edivaldo Rocha

Rotondano, o expediente nº TJ-OFI-2020/04544,

solicitando o desenvolvimento de melhorias e ajustes nos

relatórios do perfil da unidade. 

As demandas foram autorizadas e se relacionam com a

disponibilização de filtros que permitam a exibição do

quantitativo de 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.

Foram disponibilizadas as seguintes melhorias: a) Exibição

no relatório de Distribuição do Quantitativo de processos

remetidos pelos órgãos julgadores à 2ª Vice-Presidência; b)

Correção no relatório de Conclusos, para contemplar os

processos do sistema PJE; c) Exibição do relatório de

processos suspensos e sobrestados; d)Exibição no relatório

de decisões das movimentações lançadas pelo 2º Vice tais

como sobrestamento, admissão, inadmissão, negativa de

seguimento e Juízo de Retratação.

 

EXAUDI: MELHORIAS NO PERFIL
DA 2ª VICE

É com imensa satisfação que finalizamos a gestão à frente da 2ª Vice-Presidência, com a publicação da Edição
Especial do Informativo 2VP. 

Neste curto período de dois anos dedicado à administração da 2ª Vice, primei pela adoção de ações objetivas, com o
emprego de soluções tecnológicas e de ferramentas de gestão para imprimir celeridade, que impactassem positivamente
os serviços, dentre elas evidencio a virtualização do acervo de processos físicos, as melhorias nos portais e sistemas, o
mapeamento de demandas repetitivas, bem assim a elevação das taxas de produtividade no setor de admissibilidade,
que nos rendeu a inédita contemplação com o Selo Prata do Prêmio Justiça em Números TJBA.

Ao ler este periódico e acompanhar os resultados das principais iniciativas e projetos realizados pela minha equipe
neste biênio, sinto-me privilegiado por trazer em meu espírito a tranquilidade do dever cumprido.

 
Espero que tenham uma ótima leitura!

Des. Augusto de Lima Bispo
2º Vice-Presidente do PJBA 02

A 2ª Vice-Presidência demandou à Coordenação de
Sistemas, por meio do expediente nº TJ-OFI-2021/01122,
o desenvolvimento de melhorias no sistema de pesquisa
de jurisprudência deste Egrégio Tribunal para permitir a
consulta direcionada às decisões monocráticas e
acórdãos exarados pelo 2º Vice-Presidente, seja no
âmbito da Seção de Recursos ou do Tribunal Pleno. 

A ferramenta, desenvolvida pelo Gabinete da 2ª Vice-
Presidência em parceria com a Secretaria de Tecnologia
da Informação e Modernização, permite a consulta
direcionada às decisões exaradas nos processos de
competência da 2ª Vice-Presidência. 

A consulta às decisões monocráticas foi disponibilizada
em 21.01.2022 e a próxima entrega, prevista, ainda, para
o mês de janeiro, disponibilizará a consulta aos
acórdãos.

A melhoria no sistema de jurisprudência possibilita o
acesso rápido aos precedentes editados pela 2ª Vice-
Presidência, atribuindo transparência aos serviços
prestados.

A exibição de decisões monocráticas já está disponível
para consulta no link https://jurisprudencia.tjba.jus.br/.

SISTEMA DE
JURISPRUDÊNCIA
Exibição de decisões e acórdãos exarados pelo 2º Vice-Presidente
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A 10ª edição do Informativo 2VP traz em destaque a parceria desenvolvida pela 2ª Vice-Presidência,
por meio do NUGEPNAC e do Gabinete da 2ª Vice-Presidência, com a equipe da Secretaria de
Precedentes do STF para aprimorar o gerenciamento de precedentes e a atividade de
admissibilidade de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Espero que tenham uma ótima leitura!
 

Des. Augusto de Lima Bispo
2º Vice-Presidente do PJBA
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O Centro de Inteligência da Justiça Estadual da Bahia
(CIJEBA) foi instituído no âmbito local pela Resolução
TJBA nº 04/2021, veiculada no DJe de 29 de abril de
2021, em atendimento à Resolução CNJ nº 349/2021. 

Vinculado a 2ª Vice-Presidência, o CIJEBA tem como
principal objetivo prevenir e solucionar conflitos
multitudinários em sua origem, a partir do monitoramento
e identificação das demandas de massa ou com
potencial de repetitividade, do aperfeiçoamento do
gerenciamento de precedentes; da atuação coordenada
com as unidades internas de 1º e 2º Graus e outras
instituições e da padronização de rotinas; além de
contribuir para o desenvolvimento de políticas e ações
que visem à redução da cultura excessiva de
judicialização e do uso predatório do sistema de justiça. 

Um importante instrumento de sua atuação é a
elaboração de notas técnicas com estudos e
recomendações sobre a prevenção de litígios,
monitoramento de demandas e gestão de precedentes,
devendo, inclusive, colaborar com a disseminação de
medidas consubstanciadas em notas técnicas dos demais
Centros de Inteligência e supervisionar a aderência das
notas emitidas ou divulgadas pelo Centro de Inteligência
do Poder Judiciário (CIPJ). 

o CIJEBA é constituído por um Grupo Decisório (GD),
integrado pelo 2ª Vice-Presidente, que o preside, e pelos
Desembargadores Presidentes da Comissão Gestora de
Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC) e do
Núcleo de Gestão de Demandas de Massa (NUGEDEM),
além do Grupo Operacional (GO) formado por
magistrados indicados pela Presidência da Corte e por
servidores representantes de setores administrativos do
PJBA, sob a coordenação de um magistrado, designado
na forma do art. 4º, da Resolução local, com as
alterações do Decreto Judiciário nº. 679 de 2021. 

CENTRO DE INTELIGÊNCIA É
INSTALADO NO PJBA

Criação da Unidade representa marco na gestão de demandas  repetitivas

Reunião com os entes do sistema de justiça (OAB, MP,

DPE e PGE);

Reunião com os Juízes da Rede de Governança do

PJBA;

Estudo e edição de Notas Técnicas;

Formalização de Termos de Cooperação Técnica com

a Defensoria Pública e a Procuradoria Geral do Estado;

Realização de Webinar para tratar do tema

"Litigiosidade Excessiva e Mecanismos de

Enfrentamento pelo Judiciário;

Participação na reunião do Colégio de Magistrados dos

Juizados Especiais;

Realização de Caravana Virtual sobre o IRDR; e

Reuniões com empresas tidas como grandes

demandantes para compartilhar boas práticas.

Desde a sua criação, no final do mês de abril de 2021, o

Centro de Inteligência desenvolveu importantes iniciativas

voltadas para o mapeamento de demandas de massa que

tramitam no Estado, capacitação e encontros

interinstitucionais com o intuito de articular ações

coordenadas para identificar e prevenir causas que geram

grandes litígios, destacando-se as seguintes iniciativas:

Além disso, o CIJEBA promoveu 08 reuniões dos Grupos

Decisório e Operacional, estruturou o quadro de pessoal

da unidade, com a designação de servidora para atuar na

área administrativa e editou 02 (duas) Notas Técnicas, já

aprovadas e publicadas no Diário da Justiça de 09 de

setembro de 2021.

Outro marco importante a ser destacado é a criação do

portal do CIJEBA, em parceria com a Secretaria de

Tecnologia da Informação e Modernização, o qual se

encontra disponível no endereço

http://www.tjba.jus.br/cijeba/ e traz informações

relevantes sobre o Centro de Inteligência e canais de

comunicação com os usuários. 
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A 10ª edição do Informativo 2VP traz em destaque a parceria desenvolvida pela 2ª Vice-Presidência,
por meio do NUGEPNAC e do Gabinete da 2ª Vice-Presidência, com a equipe da Secretaria de
Precedentes do STF para aprimorar o gerenciamento de precedentes e a atividade de
admissibilidade de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Espero que tenham uma ótima leitura!
 

Des. Augusto de Lima Bispo
2º Vice-Presidente do PJBA
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Em alinhamento ao Macrodesafio estratégico do PJBA
“Agilidade e Produtividade na prestação jurisdicional” e,
considerando a necessidade de virtualização do acervo de
processos que tramitavam em meio físico na 2ª Vice-
Presidência, o que foi abreviado com o advento da
situação pandêmica ocasionada pela COVID-19, o 2º
Vice-Presidente encaminhou proposta de projeto para
migração dos feitos físicos da Secretaria da Seção de
Recursos e da Seção de Recursos para o sistema PJe-
2ºGrau.

A proposta foi aprovada na Reunião de Análise da
Estratégia - RAE, realizada no dia 03 de junho de 2020 e
por se alinhar ao Projeto PJBA 100% Digital, sob a gestão
da Secretaria Geral da Presidência e coordenado pela
Dra. Larissa Torquato, o projeto foi iniciado, tendo como
unidade piloto a 2ª Vice-Presidência, no âmbito do 2º
Grau de jurisdição.

Em agosto de 2020, deu-se início à virtualização do
acervo da 2ª Vice-Presidência, com a edição do Decreto
Judiciário nº 513/2020, disponibilizado no Diário da
Justiça eletrônico na mesma data.

Foi ainda expedido o Decreto Judiciário nº 565/2020 para
regulamentar o procedimento de digitalização,
determinando que a Secretaria da Seção de Recursos e a
Seção de Recursos promovessem as diligências
necessárias ao regular desempenho do mister.

Para o bom andamento dos trabalhos, o 2º Vice-
Presidente determinou a formação de uma equipe de
migração no âmbito das unidades vinculadas, coordenada
pelas servidoras Viviane Souza, Chefe de Gabinete da 2ª
Vice-Presidência e Isabela Burke, Assistente de Gabinete
da 2ª Vice-Presidência, e 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, 

PJBA 100% DIGITAL: 2ª VICE-
É UNIDADE PILOTO DO
PROJETO

Acervo de processos físicos da Seção de Recursos é virtualizado

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.

A equipe da Chefia de Gabinete da 2ª Vice-Presidência,

em trabalho conjunto com a Secretaria Geral da

Presidência, mapeou os fluxos de trabalho e formatou

manuais para orientar a execução das rotinas da

migração.

Superando as diretrizes firmadas, a equipe virtualizou

16.982 (dezesseis mil, novecentos e oitenta e dois)

processos, dos quais 16.673 (dezesseis mil, seiscentos e

setenta e três) já se encontram disponibilizados no sistema

PJe 2º Grau. 
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INSPEÇÃO NA SEÇÃO DE
RECURSOS E SECRETARIA DA
SEÇÃO DE RECURSOS

Em cumprimento à Portaria nº VP2-06/2021-GAB2VP,
publicada no DJE do dia 11 de junho de 2021, pelo
Excelentíssimo Desembargador Augusto de Lima Bispo, 2º
Vice-Presidente, foi instituída inspeção no âmbito da Seção
de Recursos e Secretaria da Seção de Recursos, com a
finalidade de verificar o regular funcionamento das
Unidades.

Com isso, foi realizada a identificação das rotinas de
trabalho e o acervo processual; averiguação do
cumprimento dos prazos; exame dos livros e pastas de
arquivo; aferição da adequação do quadro de pessoal;
identificação dos usuários e respectivos perfis de acesso
aos sistemas judiciais e administrativos; e conferência das
instalações, mobiliário e demais equipamentos. 

A inspeção ocorreu no período compreendido entre os dias
14 e 23 de junho de 2021, sob a Coordenação dos
Excelentíssimos Juízes Auxiliares da 2ª Vice-Presidência.

O projeto contou com a colaboração dos servidores da
Secretaria da Seção de Recursos, Seção de Recursos,
Gabinete da 2ª Vice-Presidência, NUGEPNAC e da
Assessoria do Gabinete do Desembargador Augusto de Lima
Bispo. 

Durante o período da inspeção foram analisados 17.354
autos físicos e eletrônicos existentes na Secretaria da
Seção de Recursos e na Seção de Recursos, sendo 12.939
(doze mil, novecentos e trinta e nove) processos em trâmite
no sistema SAJ-SG 2º grau e 4.415 (quatro mil, quatrocentos
e quinze) feitos no sistema PJE-SG 2º grau.

A Secretaria de Gestão de Precedentes do Supremo
Tribunal Federal (STF) reuniu-se com o Tribunal de
Justiça da Bahia (TJ-BA), no dia 14 de outubro para
aprimorar a admissibilidade de recursos extraordinários
e recursos extraordinários com agravo nas instâncias
inferiores e o gerenciamento de procedimentos a eles
correlatos.

No encontro, o supervisor do Nugep do STF, Júlio Luz
Sisson de Castro, compartilhou as informações sobre os
processos enviados pelo tribunal baiano ao Supremo.
Dos 387 recursos remetidos até o momento, neste ano,
apenas quatro foram providos pelo STF, ou seja, 1,04%.
Segundo ele, “é um dado impressionante”, que
demonstra a excelência no trabalho com a
admissibilidade de recursos realizado pela vice-
presidência do TJ-BA.

O secretário de Gestão de Precedentes, Marcelo
Ornellas Marchiori, destacou a importância da seleção
de recursos representativos da controvérsia para a
tramitação de forma qualificada perante o Supremo
Tribunal Federal, salientando a possibilidade da
atuação direta do presidente da Corte nos casos
selecionados. 

A reunião, por videoconferência, contou com a
presença dos juízes assessores especiais da 2ª Vice-
Presidência do TJ-BA Raimundo Nonato Borges Braga e
Joséfison Silva Oliveira, da chefe de gabinete da 2ª
Vice-Presidência, Viviane Souza, e da coordenadora do
Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações
Coletivas (Nugepnac), Líbia Maria Almeida de Andrade
Lima.

Texto: ASCOM STF

STF DESTACA A EXCELÊNCIA
DOS TRABALHOS
DESENVOLVIDOS PELA 2ª
VICE-PRESIDÊNCIA NA
ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Equipe de inspeção analisa 17.354 processos físicos
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PORTAL DA 2ª VICE-
PRESIDÊNCIA -
DESENVOLVIMENTO DE
MELHORIAS

O portal da 2ª Vice-Presidência veicula assuntos
institucionais e está disponível no site do Tribunal de Justiça,
no link http://www.tjba.jus.br/segundavice/. 

A página eletrônica, administrada pela Chefia de Gabinete,
divulga informações úteis para magistrados, servidores,
advogados e cidadãos, a exemplo da estrutura, composição,
competência, legislação, notícias, publicações,
jurisprudência, estatística, dentre outros assuntos de
interesse dos usuários dos serviços da 2ª Vice-Presidência. 

Neste biênio, foram implementadas as seguintes melhorias
no portal: pesquisa de satisfação permanente relacionada
aos serviços da Secretaria da Seção de Recursos e
Ouvidoria Judicial; agenda do 2º Vice-Presidente,
atualização do layout e abas; sistema de libras;
organograma; divulgação de informativos, fluxogramas,
relatórios e estatística; e atualização permanente das
notícias.

No mês de fevereiro de 2021, o 2º Vice-Presidente, o
Desembargador Augusto de Lima Bispo encaminhou à
apreciação do Diretor-Geral da Universidade
Corporativa, o Desembargador Nilson Castelo Branco, o
Ofício nº VP2 - 08/2021-GAB2VP, contendo iniciativa
do Gabinete da 2ª Vice-Presidência contendo proposta
de projeto para desenvolvimento, em parceria com a
Escola Judicial, de programa de formação e
aperfeiçoamento de servidores do PJBA. 

A iniciativa, que contribui para a concretização do
macrodesafio “Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas”
constante da Estratégia Nacional do Poder Judiciário
2021-202, foi acolhida pelo Diretor-Geral da Unicorp e
aprovada na XVI Reunião de Análise da Estratégia –
RAE, ensejando a veiculação no portal do PJBA de
material de apoio e cursos permanentes, em formato
autoinstrucional, para capacitar os servidores recém-
ingressos no PJBA ou nas unidades judiciais e
administrativas. 

A 2ª Vice-Presidência, unidade piloto do projeto,
disponibilizou em seu módulo específico normativos,
organogramas, manuais, guias, cartilhas e capacitação
autoinstrucional relacionados aos serviços oferecidos
pelas suas unidades vinculadas, permitindo a
preparação do servidor para a realização de tarefas,
com impacto na eficácia na prestação de serviços e
competências compatíveis com as funções a serem
desempenhadas. 

Os resultados do projeto podem ser acompanhados no
link http://www5.tjba.jus.br/portal/formacao-e-
aperfeicoamento-do-servidor-versao-2/.

Durante a gestão, as equipes da 2ª Vice-Presidência
participaram de diversas ações de capacitação seja em
admissibilidade recursal ou melhoria de procedimentos. 

FORMAÇÃO E
AMBIENTAÇÃO DE
SERVIDORES
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FERRAMENTAS DE
COMUNICAÇÃO

Com a finalidade de ampliar os canais de comunicação com
o usuário dos serviços da 2ª Vice-Presidência, o Gabinete
da 2ª Vice-Presidência e o NUGEPNAC implementaram
ferramentas para facilitar o acesso à informação e
fortalecer a relação da unidade com a sociedade. 

O NUGEPNAC passou a divulgar às segundas e sextas-
feiras, por meio do e-mail institucional, Cards Informativos
com o intuito de disseminar conceitos, procedimentos e
orientações aplicáveis ao julgamento de processos sob a
técnica dos casos repetitivos e da assunção de
competência, sendo franqueada aos destinatários a
possibilidade de envio de sugestões para conteúdo dos
cards. 

A iniciativa objetiva ampliar o conhecimento entre os
servidores dos conceitos relacionados aos precedentes
qualificados e das atribuições da unidade. 

Já o Gabinete da 2ª Vice-Presidência disponibilizou no mês
de fevereiro de 2021 aos Advogados, Procuradores,
Defensores Públicos e membros do Ministério Público o
canal de atendimento pelo aplicativo WhatsApp, através do
telefone (71) 99958 -7547,  para solicitações de informações
acerca da movimentação dos processos de relatoria do 2º
Vice-Presidente. 

O atendimento é realizado pelas servidoras da Chefia de
Gabinete e somaram, no ano de 2021, 108 atendimentos por
este canal.

Foram ainda implementados a Central de Agendamento
para atendimento às partes e advogados pelo magistrado,
no âmbito do Gabinete da 2ª Vice-Presidência e o Balcão
Virtual, com a mesma finalidade, para a Secretaria da
Seção de Recursos. 

O NUGEPNAC encaminhou solicitação à Secretária de
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para
compartilhamento de projeto e/ou documentação
elaborada para o desenvolvimento de ferramenta
destinada ao mapeamento/agrupamento de recursos
especiais (Acoordes/Athos). 

O projeto encontra-se em andamento e teve como
resultado o recebimento do Ofício nº 264/2020,
enviado pelo Diretor-Geral do Superior Tribunal de
Justiça, Marcos Antônio Cavalcante, contendo
informações essenciais para o compartilhamento e
indicando a necessidade de celebração de acordo de
cooperação técnica para transferência de
conhecimento aprofundada. 

Diante das informações, houve o envio de expediente
(SIGA TJ-ADM-2020/39913) à Secretaria de Tecnologia
da Informação e Modernização - SETIM para análise
sobre a possibilidade de aproveitamento e/ou migração  
dos dados pré-estruturados dos referidos sistemas e
providências para viabilizar a formalização do termo de
cooperação para compartilhar a ferramenta. 

COMPARTILHAMENTO DO
SISTEMA ATHOS

Nugepnac e Gabinete da 2ª Vice-Presidência implementam ferramentas 
para melhorar a comunicação com o usuário

REDE DE COMUNICAÇÃO -
ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Nesta gestão as servidoras Viviane da Anunciação
Souza, Chefe de Gabinete da 2ª Vice-Presidência e
Líbia Maria Almeida de Andrade Figueiredo Lima,
Coordenadora do NUGEPNAC, ingressaram em grupo
virtual na rede social Telegram, denominado "Rede -
Admissão Origem", composto por servidores dos
Tribunais lotados nas unidades competentes para
análise da admissibilidade dos recursos direcionados
aos Tribunais Superiores.

Resultado: O ingresso das servidoras na rede permite o
compartilhamento de experiências e uniformização de
boas práticas.
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ELABORAÇÃO E REVISÃO DE
MANUAIS DE ROTINAS E
PROCEDIMENTOS

Gabinete da 2ª Vice-Presidência:

NUGEPNAC:

A equipe da Chefia de Gabinete da 2ª Vice-Presidência e
do NUGEPNAC buscou nesta gestão mapear as rotinas e
procedimentos das atividades desenvolvidas nas unidades.

Foram elaborados guias, manuais de rotinas e
procedimentos, fluxograma de mapeamento de processos
em BPMN, bem como a revisão dos seguintes documentos:

✓ Mapeamento do processo: Recursos simultâneos;
✓  Mapeamento do processo: “Do recebimento à análise e
exercício do juízo de admissibilidade – PJe - 2º Grau”;
✓ Elaboração do Organograma da 2ª Vice-Presidência;
✓  Elaboração de Procedimento para elaboração de
minutas;
✓  Elaboração de Manual de Saneamento de Processos no
sistema SAJ-SG;
✓  Elaboração do Fluxograma “Migração – Processos
Originários 2ª Vice”;
✓  Elaboração do Fluxograma “Migração – Processos
Competência Recursal 2ª Vice”; e
✓  Revisão do Roteiro para elaboração de acórdãos -
sistema SAJ-SG.

✓  Elaboração do Fluxograma "Comunicação de
julgamento”;
✓ Elaboração do Fluxograma “Comunicação de
sobrestamento”;
✓ Revisão do Guia NUGEPNAC
✓ Elaboração do Organograma NUGEPNAC;
✓  Elaboração de rotina para publicação de comunicação
no DJe; e
✓ Elaborção de rotina para publicação de notícias no
portal.

A iniciativa tem como objetivo facilitar a execução das
rotinas e otimizar a visualização pelos servidores das
etapas que compõem os  processos de  trabalho, além de 
 permitir a identificação de pontos que merecem melhoria.

Visando contribuir com a Corte Estadual para o
atendimento do macrodesafio consolidação dos
precedentes obrigatórios e de indicadores nacionais de
desempenho instituídos pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), o NUGEPNAC sugeriu a inclusão na Semana de
Sentenças e Baixas, definida nos termos do Ato Normativo
Conjunto nº 19 de 12 de julho de 2021, de dispositivo para
indicar a necessidade de dessobrestamento de processos
suspensos com temas na situação trânsito em julgado nos
Tribunais Superiores e no Tribunal local.

Neste tópico, importante mencionar que o NUGEPNAC,
nas rodas de conversa realizadas com a participação de
servidores de segundo e primeiro graus, incluindo sistemas
dos juizados especiais, tem reforçado a necessidade de
observância e utilização adequada das movimentações
processuais disponibilizadas nos sistemas judiciais,
inclusive a movimentação de “dessobrestamento”, bem
assim a sua relevância para a consolidação de dados
estatísticos relacionados ao acervo de processos
sobrestados por precedentes qualificados e transparência
das informações enviadas ao Banco Nacional de
Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios (BNPR).

PARTICIPAÇÃO NA SEMANA
DE SENTENÇAS E BAIXAS

SANEAMENTO PARCIAL DO
SISTEMA INFORMATIZADO
NUGEP
Com a publicação da Portaria CNJ nº 88/2020, que

instituiu o Prêmio CNJ de Qualidade/2020 e com foco

no atendimento dos requisitos indicados no art. 8º , V

(Banco Nacional de Demandas Repetitivas e

Precedentes Obrigatórios (BNPR) e Resolução CNJ nº
235/2016, o NUGEPNAC promoveu o saneamento parcial

do sistema informatizado NUGEP, mediante o cadastro

de um quantitativo estimado de 4.605 processos que se

encontravam vinculados à movimentação de

sobrestamento pelos precedentes qualificados nos

sistemas judiciais e pendentes de lançamento no

referido sistema informatizado.
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IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
DE GESTÃO DA QUALIDADE NA
OUVIDORIA JUDICIAL
No ano de 2020 a Ouvidoria Judicial iniciou, em parceria
com o Núcleo de Gestão da Qualidade do PJBA, a
implantação do Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ,
com o objetivo de padronizar rotinas e documentos,
conferindo transparência nas suas práticas e a
racionalização de processos de trabalho. 

Para tanto, foi realizado um minucioso mapeamento dos
processos de trabalho através de entrevistas, reuniões e
treinamentos. 

A iniciativa culminou na elaboração de manuais de gestão,
que orientam todas as rotinas do órgão e contemplam
fluxograma, diretrizes e descrição das atividades, com
mapeamento do processo e planilhas de controle de
produtividade. 

O Juiz Ouvidor, Dr. Raimundo Nonato Borges Braga,
selecionou  processos de trabalho a serem mapeados, os
quais resultaram nos seguintes procedimentos: 

1. Procedimento de gestão: Para controle de processos no
que tange à recepção, triagem, análise, diligência e retorno
de solicitações ao cidadão. 

2. Procedimento operacional 01: Para controle de processos
que têm indicação para encaminhamento à Corregedoria
Geral de Justiça. 

3. Procedimento operacional 02: Define a sistemática para
o recebimento e encaminhamento das demandas advindas
do Conselho Nacional de Justiça. 

Os resultados da implantação do sistema já são
perceptíveis na equipe que passou a ter mais domínio das
atividades que executa, com a adoção de mecanismos de
controle. 

Os documentos da qualidade podem ser acessados no link:
http://www.tjba.jus.br/segundavice/ouvidoria/gestao-da-
qualidade/

 Com a criação do Centro de Inteligência do Poder
Judiciário (CIPJ) pela Resolução CNJ nº 349, de 23 de
outubro de 2020, houve a designação da servidora
Líbia Maria Almeida de Andrade Figueiredo Lima, do
NUGEPNAC do TJBA, por meio da Portaria CNJ nº 75, de
10 de março de 2021, para compor o Grupo
Operacional do CIPJ, sem prejuízo de suas atribuições,
com a vista a sua colaboração na consecução de ações
para alcance dos objetivos instituídos no referido ato
normativo. 

Importante mencionar que o NUGEPNAC também
integra o Grupo Operacional do Centro de Inteligência
da Justiça Estadual da Bahia (CIJEBA), nos termos do
art.3º, §2º, inciso XI, da Resolução TJBA nº 4 de 28 de
abril de 2021.

SERVIDORA DO NUGEPNAC
INTEGRA O CENTRO DE
INTELIGÊNCIA DO PODER
JUDICIÁRIO

DESENVOLVIMENTO DO
NOVO SISTEMA
INFORMATIZADO NUGEP E
PORTAL DO NUGEPNAC
 Diante da perspectiva de ampliação das atividades

do NUGEPNAC, houve a remessa de solicitação, por

meio do expediente SIGA TJ-COI-2021/05386, para

estudo de viabilidade técnico-econômica/financeira

para o desenvolvimento de novo sistema em

substituição ao ora utilizado, tendo em vista a sua

imprescindibilidade para execução das atividades

pelo núcleo e comunicação com o BNPR.
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PAINEL DE GERENCIAMENTO
DE PRECEDENTES
Nesta gestão o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e
de Ações Coletivas - NUGEPNAC, demandou à Secretaria de
Tecnologia da Informação e Modernização - SETIM o
desenvolvimento de Paniel de Gerenciamento de
Precedentes. 

O projeto, que se encontra em fase embrionária, criará um
painel de Business Intelligence (BI) para possibilitar o
gerenciamento de processos sobrestados no âmbito do
Poder Judiciário do Estado da Bahia e aperfeiçoará a
análise de dados para a tomada de decisão.

 O NUGEPNAC, atento à estratégia nacional do Poder
Judiciário, instituída pela Resolução CNJ nº 325, de 30
de junho de 2020 e aos indicadores de desempenho
nacionais e locais, estes definidos no Decreto TJBA nº
404/2021, enviou a Universidade Corporativa
(UNICORP), por meio do expediente administrativo
(SIGA TJ-ADM-2021/15477) proposta de plano de
capacitação.

O  plano objetiva a disseminação de conhecimento
concernente à temática dos precedentes judiciais
obrigatórios e aos procedimentos para
aperfeiçoamento da gestão do acervo de processos
sobrestados pelos Gabinetes e Unidades Judiciárias, de
modo a contribuir com a formação continuada de
magistrados e servidores e estimular a aplicação da
sistemática do microssistema de julgamento repetitivos
no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia
(PJBA).

Como resultado, foram realizadas as seguintes ações:
Encontro com o NUGEPNAC - 05 turmas, com a
participação de servidores lotados em unidades do
segundo e primeiro graus, incluindo o Sistema dos
Juizados Especiais; Curso compartilhado pela
Universidade Corporativa com o Supremo Tribunal
Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ), em
formato autoinstrucional, denominados,
respectivamente, “Repercussão Geral: Origens,
inovações e sua aplicação ao Supremo Tribunal
Federal” e“ Eficiência dos Precedentes Judiciais”; Curso
compartilhado pela Universidade Corporativa com a
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados (ENFAM) destinado, preferencialmente, aos
magistrados, para abordar o tema “Demandas
Repetitivas e Grandes Litigantes” e Webinário “Aspectos
teóricos-práticos e a importância na consolidação dos
precedentes locais”, em parceria com o Centro de
Inteligência (CIJEBA) para promover reflexões sobre o
IRDR com a participação do público interno e externo.

NUGEPNAC DESENVOLVE
PLANO DE CAPACITAÇÃO
PARA O BIÊNIO

MELHORIAS NO PORTAL DO
NUGEPNAC 
Com a incorporação das atividades do Núcleo de Ações
Coletivas (NAC) ao Núcleo de Gerenciamento de
Precedentes (NUGEP), realizou-se adequação do layout do
PORTAL, disponível na página eletrônica do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia, para a inclusão de informações
na parte referente à sua apresentação e organograma.

Além disso, houve a inclusão da aba “Biblioteca” e a
melhoria na disposição dos informativos “Boletim
NUGEPNAC”. Situação: Concluído Resultado:
Aperfeiçoamento da organicidade das informações
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A 10ª edição do Informativo 2VP traz em destaque a parceria desenvolvida pela 2ª Vice-Presidência,
por meio do NUGEPNAC e do Gabinete da 2ª Vice-Presidência, com a equipe da Secretaria de
Precedentes do STF para aprimorar o gerenciamento de precedentes e a atividade de
admissibilidade de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Espero que tenham uma ótima leitura!
 

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

O NUGEPNAC participou da elaboração de iniciativa
apresentada pela 2ª Vice-Presidência, em atenção à
Política Estratégica do Poder Judiciário 2021-2026,
definida pelo Conselho Nacional de Justiça, em especial
ao macrodesafio intitulado “Consolidação do Sistema de
Precedentes Judiciais e aos princípios da celeridade,
isonomia e segurança jurídica, para o desenvolvimento de
solução tecnológica que possibilite identificar demandas
repetitivas e/ou com potencial de repetitividade, no
sistema PJE 2º Grau.

Com a aprovação da iniciativa apresentada pela 2ª Vice-
Presidência na Reunião de Análise da Estratégia, o
projeto, em parceria com a Secretaria de Tecnologia da
Informação e Modernização e intitulado “Mapeamento de
Demandas Repetitivas ou com potencial de repetitividade”
foi cadastrado no Sistema de Gestão de Projetos (SGP),
ferramenta que permite o acompanhamento pelas
unidades das etapas de desenvolvimento e cronograma
previsto de execução.

Conforme informações cadastradas no Sistema de Gestão
de Projetos (SGP) para o projeto intitulado “Temas
repetitivos e julgamentos temáticos”, utilizado como
referência para a iniciativa denominada “Mapeamento de
demandas repetitivas ou com potencial de repetitividade”,
a última etapa tem seu término aprazado para o dia 21 de
julho de 2022, ficando ressalvada a necessidade de
eventual replanejamento pela área técnica. 

Há que se destacar a conclusão da primeira etapa
denominada “Temas Repetitivos”, em 2021, com o
desenvolvimento de solução tecnológica que permite
automatizar a indicação de possíveis aplicações de temas
de repercussão geral e recursos repetitivos, em
fluxos/tarefa previamente definidos pela 2ª Vice-
Presidência no sistema PJe, a partir da análise de peças
processuais do tipo acórdão, em formato HTML. 

MAPEAMENTO DE DEMANDAS
REPETITIVAS OU COM
POTENCIAL DE
REPETITIVIDADE

Atualmente, a solução identifica quatro temas: STF 1002,

1132, 958 e STJ 986.

Oportuno registrar, também, a participação da equipe do

LabJus do PJBA na reunião da Rede NUGEP, intitulada

“Sextas Inteligentes”, para apresentação do referido

projeto e a realização de treinamento destinado ao

servidores da Secretaria da Seção de Recursos e do

Gabinete da 2ª Vice-Presidência
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2ª VICE-PRESIDÊNCIA
DISPONIBILIZA DADOS
ESTATÍSTICOS
Alinhada ao macrodesafio de Aperfeiçoamento da Gestão de
Precedentes Judiciais e para atender ao princípio da
transparência, o Gabinete da 2ª Vice-Presidência
disponibilizou no portal da unidade os dados estatísticos do
biênio 2020/2022 relacionados à admissibilidade dos
recursos direcionados aos Tribunais Superiores. Os dados
foram consolidados a partir dos relatórios extraídos do
sistema Exaudi, ferramenta oficial de gestão de acervo do
PJBA, bem assim de compartilhamento de informações
realizado pela Secretaria de Precedentes do STF e do
NUGEPNAC do STJ. No painel estão disponíveis o quantitativo
de atos judiciais proferidos pelo 2º Vice-Presidente, o
Desembargador Augusto de Lima Bispo, de processos
enviados aos Tribunais Superiores, o indicativo da taxa de
reforma das decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça da
Bahia e a temática alvo dos maiores índices de reforma.

Com o intuito de aprimorar a comunicação e compartilhar
as experiências exitosas com o público interno e externo
do PJBA, o Gabinete da 2ª Vice-Presidência lançou no
mês de janeiro de 2021 um informativo para divulgar as
principais ações das unidades vinculadas: Gabinete da 2ª
Vice-Presidência, Seção de Recursos, Secretaria da
Seção de Recursos, Ouvidoria Judicial, NUGEPNAC e
Centro de Inteligência. 

Nas edições, que possuem circulação mensal e são
divulgadas no portal da 2ª Vice-Presidência e pelo e-
mail institucional de magistrados e servidores, os
leitores podem interagir e contribuir com sugestões
enviadas pelos canais de comunicação impressos no
informativo. 

A iniciativa contribui com um dos macrodesafios do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que é o
fortalecimento institucional do PJBA com a sociedade.
Foram lançados, até o mês de outubro, um total de 10
(dez) edições do Informativo 2VP. Os informativos
podem ser acessados no link:
http://www.tjba.jus.br/segundavice/informativos/

 INFORMATIVO 2VP

CURSO DE FORMAÇÃO
INICIAL
No biênio, os Juízes Auxiliares da 2ª Vice-Presidência,
Joséfison Silva Oliveira e Raimundo Nonato Borges Braga,
e a  servidora do NUGEPNAC, Líbia Maria Almeida de
Andrade Figueiredo Lima, participaram de aulas
ministradas no Curso de Formação Inicial de Juízes
Substitutos dirigido aos magistrados recém-empossados
por esta Corte Estadual.

A ação objetiva estimular a integração das unidades
judiciárias e administrativas para a uniformização de
procedimentos decorrentes da sistemática de
julgamentos repetitivos e de incidente de assunção de
competência e aperfeiçoamento da gestão do acervo de
processos sobrestados e alcance de objetivos
institucionais. 12


