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No período compreendido entre 16 a 20 
de maio de 2022, o Conselho Nacional 
de Justiça realizou mais uma inspeção 
em diversos órgãos e unidades do 
Tribunal de Justiça, inclusive na 2ª 
Vice-Presidência, que recebeu as visitas 
do Desembargador Octávio Campos 
Fischer (TJ/PR) e da servidora Letícia 
Campos Guedes Ourives (TJ/MT), 
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responsáveis pela identificação das 
condições de trabalho, do acervo e 
do modo de funcionamento dos 
órgãos e unidades vinculadas à 
2ªVP.

Na oportunidade, além de 
entrevistas e de exame das 
respostas ao questionário, com 
foco no acervo, processos 
conclusos e no período necessário 
à prática dos respectivos atos, a 
equipe do CNJ utilizou o PJE2G e 
apurou as dificuldades relatadas, 
bem como as soluções propostas, 
a fim de tornar ainda mais 
eficiente o trabalho da 2ª 
Vice-Presidência.

Neste sentido, discutiu-se a 
possibilidade de um plano de ação, 
para redução do acervo, com 
fixação de metas e objetivos claros, 
garantindo, assim, a análise mais 
rápida de recursos, bem como o 
encaminhamento aos Tribunais 
Superiores e a baixa dos feitos 
transitados em julgado.
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Ainda, tratou-se da possibilidade 
de atualização do quadro de 
servidores da 2ª 
Vice-Presidência, além do uso de 
mecanismos de informática e 
ferramentas de inteligência 
artificial, com foco no 
gerenciamento de acervo e 
prática de ações repetitivas e/ou 
gerais, que possam deixar o 
trabalho mais fluido e dinâmico.

Com efeito, notou-se a 
possibilidade de 
desenvolvimento de novas 
atividades e aperfeiçoamento do 
quanto já desempenhado pelo 
NUGEPNAC e pela Seção de 
Recursos, com o suporte da 
Secretaria, sempre com o intuito 
de melhorar a função 
jurisdicional no tocante ao juízo 
de admissibilidade dos recursos 
destinados aos Tribunais 
Superiores, aproximando a 
atuação do Judiciário da 
cidadania, com respostas diretas 
à população.
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ACORDO PARA O 
APERFEIÇOAMENTO DO CORPO 
TÉCNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DA ESTADO DA BAHIA NA ÁREA DE 
INOVAÇÃO E INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL

Em 13.05.2022, foi celebrado acordo 
de Cooperação Técnica entre o TJ/BA 
e o STJ, tendo por foco o uso de 
inteligência artificial aplicada ao 
Judiciário. O documento, assinado 
pelo Presidente do Superior Tribunal 
de Justiça, STJ, Ministro Humberto 
Martins, e pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça da Bahia, TJBA, 
Desembargador Nilson Soares 
Castelo Branco, insere o Tribunal 
baiano em uma nova fase, relativa ao 
aperfeiçoamento da tecnologia da 
informação, tendo como referência o 
modelo de 

Inteligência artificial Athos, já 
praticado pelo STJ. Também 
presentes no ato, a 2ª 
Vice-Presidência do TJBA, 
Desembargadora Márcia Borges 
Faria; o Juiz Assessor Especial, Freddy 
Pitta Lima; e a Juíza Nartir Dantas 
Weber, Presidente da Associação dos 
Magistrados da Bahia, também 
signatários do documento. 

Há de se ressaltar que o Centro de 
Inteligência da Justiça Estadual da 
Bahia, CIJEBA, unidade integrante da 
estrutura da 2ª Vice-Presidência, cuja 
missão é atuar, de forma preventiva, 
na interlocução com órgãos externos 
e internos, em uma rede nacional de 
comunicação, passa a contar com 
mais uma ferramenta de gestão 
dando agilidade às responsabilidades 
que lhe são afetas.



O NUGEPNAC - Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações 
Coletivas, unidade vinculada a 2ª Vice-Presidência, dando continuidade à 
divulgação de temas com processos sobrestados no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado da Bahia, divulgou no Portal NUGEPNAC os temas (RG, 
RR, IRDR)  top 5 no mês de maio do ano corrente, a partir de dados extraídos 
no sistema nugep, destacando ainda a definição pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) de requisito relacionado ao julgamento de mérito de IRDRs 
admitidos como critério para pontuação no Prêmio CNJ Qualidade.
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