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2ª VICE-PRESIDENTE REPRESENTA O PJBA 
NO 3º ENCONTRO DO CONSELHO DE 
PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA 
DO BRASIL (CONSEPRE), REALIZADO EM 
GOIÁS

O Poder Judiciário da Bahia (PJBA) 
participou do 3º Encontro do Conselho de 
Presidentes dos Tribunais de Justiça do 
Brasil (CONSEPRE), por meio da 2ª 
Vice-Presidente, Desembargadora Márcia 
Borges Faria, representando o 
Desembargador Presidente Nilson Soares 
Castelo Branco, da Assessora Especial da 
Presidência para Assuntos Institucionais, 
Juíza Rita Ramos, e da Assessora da 2ª 
Vice-Presidência, Adriana Barreto. 
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O 3º Encontro ocorreu de 24 a 26 
de agosto, na sede Tribunal de 
Justiça do Estado de Goiás (TJGO), 
na cidade de Goiânia. A abertura 
foi realizada na quarta-feira (24) 
pelo anfitrião do evento, 
Presidente do TJGO, 
Desembargador Carlos França, no 
Plenário do TJGO, e pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça 
do Paraná e Presidente do 
Conselho de Presidentes dos 
Tribunais de Justiça do Brasil 
(CONSEPRE), José Laurindo de 
Souza Netto.  O Encontro, que, 
além das presenças dos 
representantes dos demais 
estados e outras autoridades, 
contou com as participações do 
Ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Dias Toffoli, e do 
ex-conselheiro do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), Luiz 
Fernando Tomasi Keppen.

No último dia do evento, foi 
aprovado um documento que 
reúne as conclusões do 3º 
Encontro do Conselho de 
Presidentes dos Tribunais de 
Justiça do Brasil (CONSEPRE), a 
Carta de Goiânia, aprovada por 
unanimidade dos participantes, 
com as seguintes conclusões:
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● Destacar     a importância da 
valorização continuada das 
magistradas e   dos magistrados 
de todo o território nacional, 
principalmente no que se refere à 
adequada remuneração correlata 
ao tempo de magistratura;
 

● Reafirmar a necessária 
autonomia dos Tribunais de 
Justiça Estaduais e do Distrito 
Federal e Territórios, bem como 
seu alinhamento estratégico, 
nas deliberações junto ao 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), na busca de uma agenda 
comum entre os Tribunais;
 

● Ressaltar a importância das 
Cortes Estaduais e do Distrito 
Federal e Territórios em face à 
responsabilidade de julgar mais 
de 80% das demandas 
judiciais de todo o Brasil, devendo 
ser observadas suas competências 
originárias e delegadas de 
maneira adequada ao novo 
contexto nacional e tecnológico;
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● Comprometer-se com o 
investimento contínuo em 
inovação e tecnologia, de forma 
colaborativa e primando pelos 
preceitos da autonomia 
administrativa, financeira e 
organizacional.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE 
RECURSOS PROMOVE TRABALHO 
PARA REORGANIZAÇÃO DO 
ACERVO

Em cumprimento à determinação da 
2ª Vice-Presidência do TJ/BA, a 
Secretaria da Seção de Recursos 
desenhou um plano de ação, com 
esforço concentrado a partir de 
setembro no intuito de organizar o 
acervo dos feitos que se encontram 
na Serventia, orientados, sobretudo, à 
redução do tempo em que os 
processos encontram-se na unidade.

Com efeito, a partir da integral 
migração dos autos ao PJE, os 
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objetivos atuais da gestão dizem 
respeito ao controle dos 100 dias, 
parâmetro utilizado pelo Conselho 
Nacional de Justiça como indicativo 
de que os processos encontram 
regular tramitação e não impõem 
às partes indevida demora, em 
comprometimento à efetividade da 
atividade judicial.

Neste ponto, o objetivo é o controle 
efetivo do tempo em que cada 
processo fica na Secretaria, numa 
visão de médio prazo, em que se 
pretende diminuir o intervalo entre 
o decurso do prazo e a providência 
adotada pelos servidores.

“Como a quantidade de processos 
em tramitação é grande, 
ultrapassando as dezenas de 
milhares, e houve um 
represamento natural devido à 
suspensão dos prazos durante a 
pandemia e ao procedimento de 
migração dos autos ao PJE nos 
últimos dois anos, o maior desafio é 
reorganizar o trabalho da 
Secretaria, com uma divisão 
eficiente dos trabalhos de análise 
processual, o que vem sendo 
reforçado com o apoio de Desª 
Marcia Borges Faria, inclusive com 
a disponibilização de pessoal da 2ª 
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Vice para o desenvolvimento das 
atividades”, explica o Diretor da 
unidade, Rafael Barbosa, para 
quem é fundamental a 
implementação de rotinas de 
trabalho, a ponto de deixar mais 
fluidas e constantes as tarefas 
desempenhadas pela Secretaria.

NUGEPNAC/TJBA DIVULGA 
COMPILAÇÃO DE IRDRS POR 
SITUAÇÃO DE JULGAMENTO

O Núcleo de Gerenciamento de 
Precedentes e de Ações Coletivas 
(NUGEPNAC), unidade vinculada à 
2ª Vice-Presidência, com o intuito 
de disseminar o conhecimento em 
torno dos precedentes 
qualificados, efetuou pesquisa nos 
sistemas judiciais (SAJ e PJE) e 
administrativo (Exaudi) do Tribunal 
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de Justiça do Estado da Bahia com a 
finalidade de identificar os Incidentes 
de Resolução de Demandas 
Repetitivas (IRDRs) julgados no 
âmbito desta Corte Estadual e de 
agrupá-los conforme a situação de 
julgamento (admitido, inadmitido, 
extinto e prejudicado). Cabe 
mencionar que nos casos em que a 
inadmissão englobou mais de um 
motivo, optou-se, por questões 
didáticas e estruturais, enquadrá-la 
em apenas uma hipótese, 
vislumbrada como principal, a partir 
da breve análise deste Núcleo.

Com a compilação dos julgados, o 
NUGEPNAC espera contribuir com o 
fornecimento de elementos para 
identificação do cenário dos 
incidentes no Tribunal e 
aprimoramento da técnica de 
julgamento de casos repetitivos. O 
Interessado pode consultar o 
documento no PORTAL do 
NUGEPNAC na aba “Biblioteca“.
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