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Visando o enfrentamento do grande 

número de processos submetidos à 

apreciação da 2ª Vice-Presidência deste 

Tribunal, o corpo de assessores do órgão 

tratou de elaborar um novo plano de 

atuação para redução do acervo da 

unidade, notadamente os processos em 

trâmite perante a Seção de Recursos.

O referido plano cinge-se, 

primordialmente, à análise e elaboração de 
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minutas nos processos que contam 

com mais de 100 dias de conclusão 

junto ao órgão, conforme parâmetro 

adotado pelo Conselho Nacional de 

Justiça.

Por ocasião da inspeção realizada 

pelo Conselho Nacional de Justiça 

junto ao TJBA, em 16 de maio de 2022, 

constatou-se a existência de acervo de 

3.486 processos conclusos há mais de 

100 dias junto à 2ª Vice-Presidência.

Na data de 01 de setembro, o 

referido quantitativo fora reduzido para 

o total de 2.554 processos. 

Admitindo-se a manutenção deste 

ritmo de trabalho, a previsão é de que, 

ao final do ano de 2022, contar-se-ia 

com 6.324 processos conclusos no 

órgão há mais de 100 dias.

Tendo em vista esta realidade, foi 

estabelecido um critério de 

especialização na distribuição de 

processos junto aos assessores, de 

acordo com a matéria objeto do 

recurso submetido à análise respectiva.

Mediante tal especialização, 

pressupõe-se um incremento na 
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celeridade e qualidade da prestação 

jurisdicional, na medida em que 

possível um maior domínio e 

familiarização do assessor 

responsável para com aquelas 

matérias mais comumente 

submetidas ao seu crivo para 

elaboração de minutas.

Outrossim, não obstante o 

objetivo primordial de proceder ao 

enfrentamento dos processos que, no 

presente, já contam com mais de 100 

dias de conclusão, foi adotada, ainda, 

uma estratégia no sentido de 

promover, também, a redução do 

quantitativo total de processos nesta 

condição, no período dos 3 (três) 

meses subsequentes.

Desta maneira, a distribuição 

dos processos a cada assessor passou 

a ser realizada semanalmente, 

norteada, sempre, pelo critério da 

reunião, a um mesmo assessor, de 

matérias idênticas, ou que guardem 

alguma semelhança entre si, em 

ordem a permitir, justamente, maior 

familiaridade com um universo mais 

restrito de temas, atingindo-se assim 
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a desejada celeridade processual.

Observando-se os resultados que 

vem sendo apresentados, destaca-se 

que, aos 31 de agosto de 2022, pouco 

mais de 90 (noventa) dias após a 

inspeção do CNJ, lograram ser 

despachados, no período, quase 1.200 

processos com data de conclusão 

superior a 100 dias.

Em nova consulta, realizada aos 18 

de outubro de 2022, pôde-se observar a 

existência de 1.538 processos conclusos 

há mais de 100 dias, o que implica 

numa redução de quase 1.000 

processos em relação ao total de 2.544 

processos nesta condição, observado 

em 31 de agosto de 2022.

É dizer assim, que vem se 

mostrando exitosa a nova estratégia 

adotada, de maneira que é favorável o 

prognóstico acerca do quantitativo de 

processos em acervo da 2ª 

Vice-Presidência, que à guisa de 

ilustração, é atualmente projetado nos 

seguintes termos:
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PRODUTIVIDADE POR ASSESSOR

PRODUTIVIDADE DO SETOR

META DIÁRIA 8 
PROCESSOS

META 
SEMANAL

40
PROCESSOS

META MENSAL 160
PROCESSOS

META 
BIMENSAL

320
PROCESSOS

META 
TRIMESTRAL

480
PROCESSOS

RESULTADO 
DIÁRIO

120
PROCESSOS

RESULTADO 
SEMANAL

600
PROCESSOS

RESULTADO
MENSAL

2.400
PROCESSOS

RESULTADO
BIMENSAL

4.800
PROCESSOS

RESULTADO
TRIMESTRAL

7.200
PROCESSOS
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DESAFIOS DA SECRETARIA DA 
SEÇÃO DE RECURSOS NA 
REMESSA DE PROCESSOS AOS 
TRIBUNAIS SUPERIORES

É de conhecimento comum que 

uma das tarefas mais relevantes do 

trabalho administrativo de apoio à 2ª 

Vice-Presidência do TJ/BA é o da 

remessa de recursos dirigidos aos 

Tribunais Superiores. O que muitas 

vezes é desconhecido do público, 

porém, são as dificuldades inerentes ao 

trabalho que é desempenhado pela 

Secretaria da Seção de Recursos. A 

despeito da recente padronização dos 

feitos em segundo grau sob o sistema 

PJE, no âmbito do TJ/BA e da constante 

interlocução com as Cortes Superiores, 

são demandados esforços da Serventia, 

visto que os sistemas adotados pelo STF 

e pelo STJ não se comunicam 

diretamente com o PJE2G. 

Assim, para que os recursos 

ordinários constitucionais, recursos 

especiais e extraordinários, bem como 

os correspondentes agravos sejam 

efetivamente encaminhados, é 

preciso a realização de novo 

cadastramento e de inserção de todas 

as peças pertinentes nos sistemas de 

peticionamento do STF e de 

digitalização do STJ. “De fato, é uma 

tarefa que exige certo tempo, e com 

alguns detalhes que muitas vezes 

escapam à compreensão dos usuários 

externos” – explica o Diretor da 

Secretaria, Rafael Barbosa, visto que, 

na ausência da implementação de 

um padrão automático de 

comunicações entre os sistemas, é 

preciso destinar força de trabalho 

para a realização de novos cadastros, 

download das peças do PJE, com 

inserção nos sistemas do STF e STJ, 

bem como a indexação das petições e 

decisões, isto é, classificação de todas 

as peças encaminhadas no processo, 

o que é uma condição exigida pelos 

Tribunais Superiores para 

processamento dos recursos.
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prolongamento de demandas judiciais 

por entraves burocráticos.

NUGEPNAC PARTICIPA DE 
ENCONTRO COM INTEGRANTES 
DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0

O Núcleo de Gerenciamento de 

Precedentes e de Ações Coletivas 

(NUGEPNAC), unidade vinculada à 2ª 

Vice-Presidência, a convite da 

Diretoria de Primeiro Grau (DPG), 

participou de diálogo com o Núcleo de 

Justiça 4.0, para apresentar o Núcleo 

de Gestão de Precedentes e evidenciar 

como este, mediante as comunicações 

periodicamente realizadas e conteúdo 

disponível no PORTAL do NUGEPNAC 

entre outros, pode auxiliar os 

magistrados na gestão do acervo de 

processos submetidos à sistemática 

da 
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A fim de tornar o trabalho da 

Serventia mais eficiente, a gestão da 

Desembargadora Marcia Borges Faria 

tem atuado no sentido de viabilizar a 

adoção, pelo TJ/BA, do modelo de 

interoperabilidade junto ao STF e STJ, 

resposta que tem sido utilizada por 

outros Tribunais como meio de 

garantir eficiência e aproveitamento 

de pessoal em tarefas que não podem 

ser automatizadas. 

Segundo a 2ª Vice-Presidente do 

Tribunal, existe certo otimismo no 

trabalho em conjunto com a 

Secretaria de Tecnologia da 

Informação (SETIM), para que sejam 

adotadas soluções utilizadas por 

diversos Tribunais (a exemplo de 

TJ/TO, no caso do STF e TRF-5, no do 

STJ), visto que isto tende a diminuir o 

acervo circulante do TJ/BA, reduz o 

tempo para a remessa dos feitos aos 

Tribunais Superiores e, ao fim, 

assegura maior celeridade na 

atividade jurisdicional, afinal de 

contas, o objetivo último é possibilitar 

o julgamento dos processos de modo 

mais rápido, evitando o 
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repercussão geral, recursos repetitivos 

e incidentes de resolução de 

demandas repetitivas e assunção de 

competência.

Na ocasião, foi apresentada a 

recente Recomendação nº 134/2022 – 

que dispõe sobre o tratamento dos 

precedentes no Direito brasileiro -, 

editada pelo Conselho Nacional de 

Justiça com a finalidade de reiterar a 

importância da boa utilização dos 

sistemas de precedentes judiciais.

FLUXO PROCESSUAL DO MÊS DE 
SETEMBRO

DISTRIBUÍDOS 1.846

DECISÕES 
MONOCRÁTICAS

  2.212

   DESPACHOS  1.500

JULGADOS PELO 
COLEGIADO

           
255

E-MAIL 
INSTITUCIONAL  208

MALOTE DIGITAL 45    

AUDIÊNCIAS 
ONLINE

24
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