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Janeiro, 2023

INFORMATIVO 2VP
E D I Ç Ã O   E S P E C I A L

PRIMEIRO ANO DE GESTÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Proferidos 18.931 Despachos, 17.545 Decisões e fila de processos conclusos há mais de 100 dias 
reduzida a zero. Assim fora marcado o primeiro ano da atual gestão da 2ª Vice-Presidência do 
Poder Judiciário do estado da Bahia.

Com o foco no alcance da Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional, a Unidade, de 
fevereiro a dezembro de 2022, realizou um árduo trabalho para apropriar-se da situação do 
acervo processual, rotinas de trabalho e cumprimento dos prazos, bem como do quadro de 
pessoal existente junto à 2ª Vice-Presidência, razão pela qual foram realizadas inicialmente 
inspeções nos setores da Seção de Recursos e Secretaria da Seção de Recursos.

Ao final da avaliação, fora possível estabelecer o procedimento de Racionalização da 
Distribuição dos processos conclusos, identificando-os não só por matérias, mas também por 
preferências legais, desistências dos recursos, agravos internos e embargos de declaração, 
dentre outros critérios, priorizando o julgamento dos processos indicados nas Metas do CNJ.

Ademais, por meio da inspeção realizada em Maio, o CNJ identificou a necessidade de 
priorizar o tratamento dos processos paralisados há mais de 100 dias, meta essa que vem 
sendo cumprida pela unidade com efetividade.

Entre as principais iniciativas realizadas no âmbito do Gabinete da 2ª Vice-Presidência, estão 
os Planos de Enfrentamento dos Processos de Expurgos Inflacionários e dos conclusos há 
mais de 100 dias, dentre outras a seguir listadas:

 

 



02

● Realização de inspeção e saneamento 
do acervo processual da 2VP;
 

● Adoção do procedimento de 
racionalização da distribuição 
processual por temas à assessoria 
jurídica; 
 

● Criação do Plano de Enfrentamento dos 
Processos de Expurgos Inflacionários; 
 

● Priorização na análise e tratamento 
dos processos conclusos há mais de 100 
dias; 
 

● Promoção e participação em reuniões 
temáticas de tecnologia e planejamento 
estratégico do PJBA;
 

● Implementação do Balcão Virtual na 
Seção de Recursos (SR)  
 

● Otimização do tempo de resposta nos 
atendimentos; 
 

● Atualização do portal da 2VP;  
 

● Enfrentamento de 100% da meta do 
CNJ em tratar os processos conclusos 
há mais de 100 dias;  
 

● Atualização dos bens móveis no 
sistema do inventário online.

Palavra da 

2ª Vice-Presidente

É com orgulho que anunciamos, através do presente 
informativo, os resultados alcançados pela equipe da 2ª 
Vice-Presidência no primeiro ano de nossa gestão.

Com dedicação e empenho, trabalhamos 
incansavelmente ao longo deste período, a fim de 
garantir a eficiência e transparência do judiciário, 
sempre com o objetivo de oferecer ao cidadão uma 
justiça mais célere e efetiva.

Neste desiderato, conseguimos reduzir 
significativamente o volumoso acervo processual desta 
unidade, através de robustas mudanças na sistemática 
de trabalho, garantindo assim uma atuação rápida e 
especializada na solução dos processos judiciais 
submetidos à apreciação desta 2ª Vice-Presidência, que 
nesse contexto, vale frisar, logrou atingir a marca 
histórica de reduzir a zero o quantitativo de processos 
conclusos há mais de 100 dias no órgão, em pleno 
atendimento à meta estabelecida pelo CNJ neste 
particular .

Além disso, mostrou-se também exitosa a atuação do 
Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações 
Coletivas – NUGEPNAC, órgão também vinculado a esta 
unidade, no sentido de promover maior transparência e 
acessibilidade quanto à divulgação dos temas e ações 
de tal natureza.

É importante destacar que esses resultados não seriam 
possíveis sem a colaboração e o apoio de todos os 
membros da equipe, coesa e imbuída dos mais nobres 
princípios que devem nortear toda e qualquer atuação 
judicial. Agradeço a todos por seu empenho e 
dedicação.

Assim, tem-se em suma que o primeiro ano de nossa 
gestão foi marcado por grandes avanços e conquistas, e 
estamos ansiosos para continuar trabalhando em prol 
do bem-estar da sociedade e da eficiência do judiciário.

Atenciosamente,

Desembargadora Márcia Borges Faria
2ª Vice-Presidente

Janeiro, 2023
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INSPEÇÃO NA SEÇÃO DE 
RECURSOS E SECRETARIA 
DA SEÇÃO DE RECURSOS
Após tomar a posse, a Desembargadora 
editou a Portaria VP2 nº 04.2022, 
disponibilizada no DJE em 09/02/2022, para a 
realização de inspeção na Seção de Recursos 
e na Secretaria da Seção de Recursos, 
objetivando, entre outros, verificar o regular 
funcionamento das unidades; sanear as 
movimentações no acervo processual; 
averiguar o cumprimento dos prazos, 
designando o Juiz Assessor Especial da 2ª 
Vice-Presidência, Dr. Freddy Carvalho Pitta 
Lima para dirigir os trabalhos. 

Com o esforço manejado pela equipe, foi 
realizado o trabalho de triagem dos processos 
conclusos na 2ª Vice-Presidência, a fim de 
otimizar a produtividade da Assessoria 
Jurídica da Seção de Recursos. 

A inspeção ocorreu no período 
compreendido entre os dias 09 a 25 de 
fevereiro de 2022, cujo relatório fora publicado 
no Portal 2VP.

NUGEPNAC DIVULGA A 2ª 
EDIÇÃO DO GUIA RÁPIDO

O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes 
e de Ações Coletivas (Nugepnac), unidade 
vinculada à 2ª Vice-Presidência, divulgou a 2ª 
Edição do Guia Rápido com o objetivo de 
estimular a disseminação de conhecimento e 
promover um ambiente de aprendizado 
contínuo para o desenvolvimento de 
habilidades necessárias ao desempenho das 
atribuições relacionadas aos precedentes 
qualificados no âmbito desta Corte Estadual.

ENCONTRO COM O 
NUGEPNAC
O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes 
e de Ações Coletivas (NUGEPNAC), unidade 
vinculada à 2ª Vice-Presidência, sob a gestão 
da Desembargadora Márcia Borges Faria, 
com o apoio da Universidade Corporativa 
(UNICORP), realizou ação de capacitação 
Encontro com o NUGEPNAC, via lifesize, 
contando com a participação dos servidores 
das Unidades Judiciárias do Interior.

Janeiro, 2023
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INSPEÇÃO DO CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA

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), 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. 

ACORDO 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, Ministro Humberto Martins, e pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, 
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 CIJEBA, unidade 
integrante da estrutura da 2ª 
Vice-Presidência, passa a contar com mais 
uma ferramenta de gestão dando agilidade 
às responsabilidades que lhe são afetas.

Janeiro, 2023
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RACIONALIZAÇÃO NA 
DISTRIBUIÇÃO DOS 
PROCESSOS

Diante da necessidade de enfrentar os 
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.

Mediante tal especialização foi possível um 
incremento na celeridade e qualidade da 
prestação jurisidicional, na medida em que 
permite um maior domínio e familiarização 
do assessor responsável para com aquelas 
matérias mais comumente submetidas ao 
seu crivo para elaboração de minutas.

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 pela gestão.

MAPEAMENTO DE 
INOVAÇÕES PELA 
SECRETARIA DA SEÇÃO 
DE RECURSOS
Nos últimos meses, a Secretaria da Seção de 
Recursos tem incrementado esforços, com o 
objetivo 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. 

Para enfrentar a trabalhosa rotina de envio 
de processos ao STJ e STF, foi estabelecido 
compromisso entre a Secretaria de 
Tecnologia da Informação do TJ/BA e a 2ª 
Vice-Presidência para o desenvolvimento de 
projeto que viabilize a plena integração entre 
os sistemas do TJ/BA e dos Tribunais 
Superiores.  

Janeiro, 2023
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NOVOS SERVIDORES 
EMPOSSADOS NA 2ª 
VICE-PRESIDÊNCIA

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia, Desembargador Nilson Castelo 
Branco, nomeou novos servidores na Seção 
de Recursos e Secretaria da Seção de 
Recursos, unidades  da 2ª Vice-Presidência.

Na foto, da esquerda para direita, Laísa Falcão 
Coelho, Katiany Barbosa Farias e Danilo 
Ramos Prata foram empossados na Seção de 
Recursos para compor a assessoria jurídica na 
produção de Despachos e Decisões; Na 
sequência, Lázaro Vagner Pimenta de Jesus, 
Bernardo Fernandes Vieira e Carolina Sá 
Barreto Gonçalves, foram empossados na 
Secretaria da Seção de Recursos.

SSR SEGUE PLANTANDO 
AS SEMENTES DE UMA 
ATUAÇÃO MAIS 
EFICIENTE NA 2ª 
VICE-PRESIDÊNCIA
Ao longo do último ano, desde a chegada da 
Desª Marcia Borges Faria à Mesa Diretora do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a 
Secretaria da Seção de Recursos tem 
buscado implementar ações e estratégias, 
com o objetivo de garantir as metas de 
qualidade fixadas pela atual gestão, 
concentradas sobretudo em aumento da 
celeridade no processamento e exame de 
admissibilidade dos recursos destinados aos 
Tribunais Superiores pela 2ª Vice-Presidência 
do PJBA.

Na esteira do trabalho exercido por gestões 
anteriores, foram adotadas as últimas 
providências necessárias à migração dos 
autos ao PJE, seja pela remessa de autos 
físicos remanescentes, seja pelo contato 
frequente com o Núcleo UNIJUD e pela 
intimação das partes, a fim de tomarem 
ciência dos feitos finalmente digitalizados.

Ultimada a digitalização, foi mapeada a 
atividade de cada um dos colaboradores da 
unidade, por meio de reuniões, entrevistas e 
ações de capacitação, assegurando redivisão 

Janeiro, 2023
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de tarefas e especialização, sem embargo de 
garantir que todos os participantes pudessem 
aprender mais de uma das ações 
desempenhadas pela SSR, mantendo, ainda, 
noção da unidade que constitui a Secretaria.

Assim, em colaboração com os setores 
especializados, o Diretor da Secretaria, Rafael 
Barbosa, explica que “conseguimos a 
renovação de equipamentos de informática, foi 
efetuado o inventário patrimonial, auxiliamos 
na atualização do PJE2G e, após sucessivas 
reuniões com o Ministério Público, chegou-se a 
bom termo quanto ao procedimento 
necessário para que as intimações 
alcançassem o seu fim último, dentre outras 
ações que, se não aparecem de logo ao 
público, imprimem eficiência à atuação da 
Serventia e da 2ª Vice-Presidência”.

O gestor da unidade lembra também a 
importância da inspeção do Conselho Nacional 
de Justiça em toda a 2ª Vice-Presidência,   no 
mês de maio, como forma de 
impulsionamento à constante reestruturação 
da Serventia. Além disso, o reforço do quadro 
de pessoal, com servidores efetivos, 
comissionados e apoio de contratados, em 
conjunto com a renovação de estagiários de 
nível médio e superior e residentes jurídicos, 
garantiu o constante aprimoramento das 
tarefas de intimação, análise dos processos, 
além do encaminhamento e recebimento de 
autos dos Tribunais Superiores.

De fato, já é notável a redução da quantidade 
de processos paralisados há mais de 100 dias, 
havendo desafios relevantes à verdadeira 
supressão dos feitos neste estado, bem como a 
atenção total às prioridades legais no manejo e 
andamento de todos os autos na Secretaria. Se 
é certo que os desafios são gigantescos, há 
muito otimismo nas sementes que vêm sendo 
plantadas e cultivadas ao longo de todo o ano, 
com expectativas de sucesso em 2023.

NUGEPNAC: 
RETROSPECTIVA E 
PROJEÇÕES PARA 2023

O Núcleo de Gerenciamento e de Ações 
Coletivas (Nugepnac), sob a gestão da 2ª 
Vice-Presidente Desembargadora Márcia 
Borges Faria e coordenação do Juiz Assessor 
Especial da 2ª Vice-Presidência, Dr. Freddy 
Carvalho Pitta Lima, em 2022, teve como um 
dos propósitos o aperfeiçoamento do 
gerenciamento dos precedentes judiciais no 
âmbito do Poder Judiciário do Estado da 
Bahia e o fortalecimento da disseminação do 
conhecimento em torno da temática.

Realizando uma retrospectiva, vê-se o 
esforço empreendido pelo Núcleo na 
elaboração de materiais e vídeo informativos, 
com vistas a facilitar o acesso dos usuários ao 
conteúdo dos incidentes locais, as temáticas 
afetadas pelos Tribunais Superiores, bem 
assim ao seu julgamento, além de 
apresentar ranking mensal com os cinco 
temas que mais acarretam sobrestamentos 
nas unidades de primeiro e segundo grau, 
formulário para proposta temática pelos 
usuários em geral e tabela com os códigos 
de movimentações processuais do CNJ 
relacionados aos precedentes.  

Janeiro, 2023
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Cabe também evidenciar a colaboração do 
Nugepnac com a Comissão Gestora de 
Precedentes e de Ações Coletivas 
(COGEPAC) e Centro de Inteligência da 
Justiça Estadual da Bahia (CIJEBA) 
presidido pela 2ª Vice-Presidência, 
mediante a participação em reuniões e 
realização de atividades que sejam 
delegadas e a sua contribuição com a 
Secretaria de Planejamento e Orçamento 
(SEPLAN) na construção do plano de risco 
estratégico do referido núcleo.  

AÇÃO SOCIAL 
BENEFICENTE  2VP

Em Dezembro de 2022, a 2ª 
Vice-Presidência promoveu uma Ação 
Social arrecadando latas de leite em pó em 
prol da instituição Lar Recanto dos Idosos.

Além disso, na missão de uniformizar os 
procedimentos e contribuir com o 
atingimento de indicadores estratégicos, a 2ª 
Vice-Presidente, por meio do Nugepnac e 
com a participação do Juiz Assessor Especial 
da 2ª Vice-Presidência e do Presidente da 
Comissão Gestora de Precedentes e de Ações 
Coletivas, Desembargador João Augusto 
Alves de Oliveira Pinto, e apoio da 
Universidade Corporativa (Unicorp), 
promoveu diversas ações educativas 
intituladas “Encontro com o Nugepnac” e a 
disponibilização de curso compartilhado com 
o Supremo Tribunal Federal e Superior 
Tribunal de Justiça, em que houve a adesão 
de servidores das comarcas do interior e da 
capital.  

Ainda no campo de capacitações, a 2ª 
Vice-Presidente buscou incentivar a 
participação de seus servidores e estagiários 
em ações educativas que propiciassem o 
aprimoramento do conhecimento 
relacionado à temática e as atividades 
abarcadas pela unidade.

No ano de 2022, registrou-se a presença de 
representantes do Núcleo, no IV Encontro 
Nacional de Precedentes Qualificados: 
Fortalecendo a Cultura dos Precedentes 
promovido pelas Cortes Superiores para 
reflexões e discussões práticas acerca de 
questões relacionadas aos precedentes em 
sentido lato e qualificado e ações coletivas e 
no Seminário Repercussão Geral 15 anos: 
origens e perspectivas, realizado pelo STF 
para debate das medidas constitucionais e 
processuais relativas à repercussão geral, de 
modo a aprimorar a referida sistemática.        

Noutro aspecto, destaca a atuação do Núcleo 
na realização permanente de atividades 
internas para gerenciamento dos processos 
com determinação de sobrestamento e seu 
cadastro no sistema informatizado Nugep - 
principal canal de comunicação do Tribunal 
com o Banco Nacional de Precedentes – na 
tentativa de minimizar eventual impacto pela 
ausência de alimentação pelas unidades 
desta Corte Estadual.

Janeiro, 2023
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FLUXO PROCESSUAL DE 
FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022

DISTRIBUÍDOS 15.368
*Certidão Exaudi Nº 0000003217

DECISÕES 
MONOCRÁTICAS

17.545
*Certidão Exaudi Nº 0000003215

   DESPACHOS 18.931
*Certidão Exaudi Nº 0000003216

JULGADOS PELO 
COLEGIADO

           
1.677

E-MAIL 
INSTITUCIONAL 1978

MALOTE DIGITAL 465

AUDIÊNCIAS 
ONLINE

219
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