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DE PRODUTIVIDADE DO PRIMEIRO 
SEMESTRE DE 2022

O gabinete da 2ª Vice Presidência 
proferiu mais de 6 mil decisões e 6 mil 
despachos no período entre 4 de 
fevereiro e 30 de junho de 2022.

Em 150 dias de gestão, compreendidos 
entre 04 de fevereiro e 30 de junho, a 2ª 
Vice Presidência do Poder Judiciário da 
Bahia (PJBA) proferiu um total de 6.147 
decisões e 6.433 despachos. 
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A 2ª Vice-Presidente, 
Desembargadora Márcia Borges 
Faria, atribui a produtividade do 
setor ao trabalho em equipe. A 
unidade realizou um mutirão de 
processos conclusos, por exemplo.

“Esses números são o resultado de 
um trabalho árduo e contínuo em 
equipe, englobando todos os 
servidores da 2ª Vice Presidência 
(Seção de Recursos, Secretaria e 
Gabinete). Nosso objetivo é 
apresentar avanços, por meio de 
planejamento e ações estratégicas 
que estão sendo implementadas. 
Elegemos o binômio Criatividade e 
Celeridade para garantir ao 
cidadão uma efetiva prestação 
jurisdicional”, afirmou a 2ª 
Vice-Presidente, Desembargadora 
Márcia Borges Faria. 
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SECRETARIA DA SEÇÃO DE 
RECURSO PROMOVE ESFORÇOS 
PARA INCREMENTO DAS BAIXAS 
PROCESSUAIS

Ainda que se concretize em singelos 
atos de certificação promovidos pelos 
Cartórios e Secretarias, é certo que as 
baixas e arquivamentos de processos 
estão entre os momentos mais 
importantes da marcha processual 
no âmbito do Poder Judiciário, 
sobretudo porque indicam o 
encerramento de fases da jurisdição, 
aproximando-a da materialização na 
vida das pessoas.

Neste sentido, uma das diretrizes 
desta gestão é o de incrementar as 
atividades administrativas que 
possibilitem maior agilidade na baixa 
dos processos, viabilizando a remessa 
dos autos às Varas de primeiro grau, 
bem como aos órgãos julgadores de 
segunda instância, em processos 
originários do TJ/BA. 
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Assim, no último mês de julho, 
somando-se aos esforços da 
semana de sentenças e baixas 
processuais, instituída pelo Ato 
Normativo Conjunto nº 09/2022, a 
Secretaria da Seção de Recursos 
promoveu uma concentração de 
atividades orientada a garantir a 
baixa dos feitos.

Neste contexto, foram alcançados 
resultados notáveis: desde 07 de 
fevereiro até 02 de agosto deste 
ano, chegou-se a um total de 
5.270 (cinco mil, duzentos e 
setenta) baixas, sendo que 
destas 1.133 (mil, cento e trinta e 
três) processos são agravos por 
instrumento (arquivados na 
própria 2ª Vice-Presidência, com 
remessa de peças à origem) e 
4.137 (quatro mil, cento e trinta e 
sete) são de outras classes 
processuais, efetivamente 
encaminhadas aos Juízos de 
origem ou às Secretarias de 
Câmaras dos Tribunais, com o fim 
de arquivamento ou continuidade 
para eventuais pedidos de 
cumprimento de 
decisão/execução, conforme o 
caso.
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A equipe da Secretaria aponta 
algumas dificuldades de ordem 
prática para a realização de 
algumas baixas, sobretudo porque 
ainda há muitos processos no 
primeiro grau com pendência de 
migração ao sistema PJE1G, ou com 
diferença no cadastro de partes 
e/ou advogados, o que impede a 
baixa imediata, demandando uma 
contínua interlocução com os 
órgãos de origem, bem como com 
a UNIJUD, a fim de garantir maior 
celeridade em tarefa tão 
fundamental aos jurisdicionados.

De toda sorte, a colaboração entre 
todos os servidores e advogados, e 
a crescente integração entre os 
sistemas tende a tornar mais ágil e 
eficaz a baixa processual, 
garantindo uma prestação 
jurisdicional ainda mais adequada e 
consentânea aos anseios de todos.
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(CNJ). A campanha, apoiada pela 
Coordenadoria da Mulher do PJBA, 
incentiva a denúncia sigilosa, a fim 
de reduzir casos de feminicídio no 
país.  
Empossada em 4 de fevereiro de 
2022, a Mesa Diretora (gestão 2022 – 
2024) é composta pelo Presidente, 
Desembargador Nilson Soares 
Castelo Branco; pela 1ª 
Vice-Presidente, Desembargadora 
Gardênia Pereira Duarte; pela 2ª 
Vice-Presidente, Desembargadora 
Márcia Borges Faria; pelo 
Corregedor-Geral, Desembargador 
José Edivaldo Rocha Rotondano; e 
pelo Corregedor das Comarcas do 
Interior, Desembargador Jatahy 
Júnior. 
Na Bahia, a Lei nº 14.353 de 10 de 
agosto de 2021 regulamenta o 
Programa de Cooperação e Código 
Sinal Vermelho. Para realizar a 
denúncia silenciosa, basta que a 
pessoa desenhe um “X” na palma da 
mão, preferencialmente com batom 
ou caneta vermelha, e mostre nos 
estabelecimentos que aderem à 
campanha. São eles: farmácias, 
repartições públicas e instituições 
privadas, portarias de condomínios, 
hotéis, pousadas, bares, restaurantes, 
lojas comerciais, administração de 
shopping center ou supermercados. 

SINAL VERMELHO: MESA 
DIRETORA DO PJBA REFORÇA 
ADERÊNCIA À CAMPANHA DE 
DENÚNCIA CONTRA A VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA

A Mesa Diretora do Poder Judiciário 
da Bahia (PJBA) reconhece a 
importância do enfrentamento 
permanente à violência contra a 
mulher. Por isso, reforça a aderência 
do Tribunal baiano à campanha 
nacional “Sinal Vermelho Contra a 
Violência Doméstica”, ação que foi 
lançada, em junho de 2022, pela 
Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB) e pelo Conselho 
Nacional de Justiça 

https://sinalvermelho.amb.com.br/wp-content/uploads/2021/09/alba_2021-08-11_pag_16.pdf
https://sinalvermelho.amb.com.br/wp-content/uploads/2021/09/alba_2021-08-11_pag_16.pdf
https://sinalvermelho.amb.com.br/onde-e-lei/
https://sinalvermelho.amb.com.br/onde-e-lei/
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O atendente procede à coleta do 
nome da vítima, seu endereço ou 
telefone, liga imediatamente para 
o número 190 (Emergência – 
Polícia Militar) para reportar a 
situação. Quando possível, a vítima 
é acolhida e conduzida a um 
espaço reservado dentro do 
estabelecimento. Para a segurança 
de todos e o sucesso da operação, 
sigilo e discrição são muito 
importantes. Vale ressaltar que não 
só a vítima, como qualquer pessoa 
que esteja ciente de um caso de 
violência doméstica pode 
denunciar. 

A Coordenadoria da Mulher 
ressalta a disponibilidade dos 
seguintes canais para denúncia de 
crimes contra a mulher e violência 
doméstica: 

● Central de Atendimento à 
Mulher – Ligue 180 

● Polícia Militar – Ligue 190 
● Defensoria Pública – Ligue 129 
● Coordenadoria da Mulher do 

PJBA – (71) 3372-1895/ E-mail: 
coordenadoriamulher@tjba.
jus.br 

RELATÓRIO SINTÉTICO 
REFERENTE ÀS DEMANDAS DA 
OUVIDORIA JUDICIAL NO  1º 
SEMESTRE DE 2022

TIPO 
DE 
MANIFESTAÇÃO QUANTIDADE

DENÚNCIA           494

ELOGIO           82

RECLAMAÇÃO
(AGILIZAÇÃO 
DE PROCESSO)

      
         7.268

SOLICITAÇÃO 
DE 
INFORMAÇÃO

          786

SUGESTÃO
          
            50

TOTAL 8.680
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FLUXO PROCESSUAL DO MÊS 
DE JULHO

DISTRIBUÍDOS 1.691

DECISÕES 
MONOCRÁTICAS   1.918

DESPACHOS   1.766

JULGADOS PELO 
COLEGIADO

    161

E-MAIL 
INSTITUCIONAL

     79

MALOTE DIGITAL 30

AUDIÊNCIAS 
ONLINE

     12

http://www.tjba.jus.br/2vice

