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DA ÁREA DE TI PARA DESENVOLVIMENTO 

DAS SUAS ATIVIDADES

TEM NOVIDADE NO PORTAL NUGEPNAC!

A EFICÁCIA DA RACIONALIZAÇÃO DA 

DISTRIBUIÇÃO PROCESSUAL NA 2ª VP

FLUXO PROCESSUAL DO MÊS DE 

OUTUBRO

TJBA EMPOSSA NOVOS SERVIDORES 
PARA A 2ª VP

 O Tribunal de Justiça do Estado da 

Bahia empossou três novos servidores nos 

dias 04, 18 e 26 de outubro do ano corrente 

na 2ª Vice-Presidência.

Os novos servidores são a 

representação tangível do objetivo da atual 

gestão em somar, agregar e contribuir para 

uma melhor prestação do serviço 

jurisdicional, efetiva, eficaz e útil, ampliando 

o acesso da Justiça aos cidadãos. cidadãos
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Danilo Ramos Prata, Katiany 

Barbosa Farias e Laísa Falcão Coelho 

receberam treinamento e capacitação 

a fim de melhor servir junto à Seção de 

Recursos, compondo a assessoria 

jurídica na produção de Despachos e 

Decisões da 2ª Vice-Presidência com 

celeridade processual.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE 
RECURSOS DESTACA 
IMPORTÂNCIA DA INTEGRAÇÃO 
DA ÁREA DE TI PARA 
DESENVOLVIMENTO DAS SUAS 
ATIVIDADES

Nos últimos meses, a Secretaria 

da Seção de Recursos tem 

incrementado esforços, com o objetivo 
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de alcançar as metas traçadas pela 2ª 

Vice-Presidência, sobretudo no 

tocante à eficiência e celeridade na 

tramitação dos processos.  

No entanto, para além do 

aumento de pessoal, da racionalização 

e divisão das atividades desenvolvidas 

por todos os colaboradores, também 

os mecanismos de informática 

mostram-se fundamentais para o 

desenvolvimento do plano de trabalho 

traçado desde o início da gestão.

O Diretor da Secretaria, Rafael 

Barbosa, explica que, após a 

substituição dos equipamentos de 

informática obsoletos/defeituosos, 

obteve-se uma satisfatória 

infra-estrutura na unidade, muito 

embora ainda restem grandes desafios 

quanto ao manejo dos sistemas 

utilizados pelo Tribunal.

Na verdade, ainda que isto nem 

sempre apareça explicitamente aos 

jurisdicionados e magistrados, só no 

desempenho da atividade finalística, a 

Secretaria da Seção de Recursos faz 

uso de diversos sistemas PJE1G,
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PJE2G, peticionamento do STF, ISTJ, 

além do uso do SAJ1G e SAJ2G para 

consulta, sistemas internos (malote 

digital, SIGA, dentre outros), cuja 

atualização e integração ainda estão 

aquém do necessário.

Um exemplo citado pelo gestor 

da unidade é a dificuldade para a 

realização de baixas, havendo 

aproximadamente uma centena de 

processos cuja remessa ao primeiro 

grau é inviabilizada por dificuldades na 

migração dos processos de primeiro 

grau, aparentemente por 

inconsistências nos bancos de dados.

De acordo com o Diretor da SSR,  

“a interlocução com o Núcleo UNIJUD é 

excepcional, inclusive com a 

prestatividade da coordenadora, Dra. 

Thaís Pimentel, e dos servidores”, 

porém, os problemas mencionados 

têm impedido a migração de centenas 

de processos, no que se demanda uma 

série de atividades junto à CSJUD e à 

SETIM.

Uma outra questão diz respeito 

ao envio de processos ao STJ e STF,
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visto que a ausência de integração 

entre o PJE2G e os sistemas adotados 

pelo Tribunal Superiores exige uma 

trabalhosa rotina, de download, 

cadastramento e indexação das 

petições, fazendo com que o envio dos 

recursos a Brasília torne-se mais lento.

Por mais árdua que seja a tarefa, 

porém, o momento é de otimismo, 

visto que houve compromisso de Dr. 

Ricardo Néri, Secretário de Tecnologia 

da Informação do TJ/BA, e da Dra. 

Mônica Rivetti, Coordenadora dos 

Sistemas Judiciais, no sentido de 

desenvolver projeto que viabilize a 

plena integração entre os sistemas do 

TJ e dos Tribunais Superiores. 

No mesmo sentido, a versão 

atualizada do PJE2G e a finalização do 

processo de migração é vista como 

uma esperança de maior eficácia e 

produtividade nas baixas processuais, o 

que tende a trazer maiores resultados 

nas estatísticas do TJ.
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TEM NOVIDADE NO PORTAL DO 

NUGEPNAC!

O Núcleo de Gerenciamento de 

Precedentes de Ações Coletivas, 

unidade administrativa vinculada à 2ª 

Vice-Presidência, com o intuito de 

incentivar o usuário a apresentar 

sugestões de temas e subsidiar a 

eventual instauração de IRDR/IAC no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado 

da Bahia, traz uma novidade em seu 

Portal.

Agora, o usuário ao acessar o 

Portal e clicar no ícone “Proposta 

Temática” terá disponível o formulário 

padrão para indicação de tema a ser 

estudado pelo Núcleo. O seu 

preenchimento pode ser feito em 

poucos minutos.

Saiba que a sua contribuição é muito 

importante para o Nugepnac.

Clique aqui e acesse o Portal.

Caso tenha dúvidas ao preencher os 

campos do formulário, entre em 

contato por meio do e-mail: 

nugepnac@tjba.jus.br ou telefones 

(71) 3483-3650/3651/3652.

A EFICÁCIA DA RACIONALIZAÇÃO 

DA DISTRIBUIÇÃO PROCESSUAL 

NA 2ª VP

Diante da necessidade de 

enfrentar os 3.486 processos 

conclusos há mais de 100 dias junto à 

2ª Vice-Presidência, a unidade 

estabeleceu um critério de 

especialização na distribuição dos 

processos junto aos assessores, de

http://www2.tjba.jus.br/nugepnac/
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acordo com a matéria objeto do 

recurso submetido à análise 

respectiva, pormenorizadamente 

esclarecido no Informativo Edição nº 

08.2022.

A eficácia e êxito da nova 

estratégia se demonstram não apenas 

pela expressiva redução do número de 

processos conclusos há mais de 100 

dias, como também pela superação 

em alta escala da meta de 

produtividade estabelecida tendo em 

vista que, no período compreendido 

entre 01/09/2022 e 08/11/2022, apenas 

49 dias úteis, foram prolatados 8.078 

Despachos e Decisões.

O enfrentamento de 63% dos 

processos conclusos há mais de 100 

dias ainda no segundo semestre do 

ano corrente segue sendo fruto do 

acompanhamento direto e atento da 

2ª Vice-Presidente, Desa. Márcia 

Borges Faria e do seu Gabinete.

FLUXO PROCESSUAL DO MÊS DE 
OUTUBRO

DISTRIBUÍDOS 1.997

DECISÕES 
MONOCRÁTICAS

 1.831

   DESPACHOS  1.585

JULGADOS PELO 
COLEGIADO

           
432

E-MAIL 
INSTITUCIONAL 501

MALOTE DIGITAL 76

AUDIÊNCIAS 
ONLINE
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http://www.tjba.jus.br/segundavice/wp-content/uploads/2022/10/Informativo-2%C2%AA-Vice-Presid%C3%AAncia-Ed.08.pdf
http://www.tjba.jus.br/segundavice/wp-content/uploads/2022/10/Informativo-2%C2%AA-Vice-Presid%C3%AAncia-Ed.08.pdf
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DESPACHOS E DECISÕES
FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2022

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

