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1. OBJETIVO 
Estabelecer critérios e procedimentos para padronizar a organização da pauta de julgamento do 
1º Vice-Presidente e garantir a conformidade entre o resultado do julgamento e o acórdão 
assinado. 
 
2. AUTORIDADE 

DOCUMENTO / ATIVIDADE 
APROVAÇÃO 
(Nível mínimo) 

Assinar e liberar acórdão 1º Vice-Presidente 

 
3. DEFINIÇÕES 

TERMO DEFINIÇÃO 

Diário da Justiça Eletrônico 
(DJe) 
  

Instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos 
atos judiciais e administrativos do Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia. 

Diretoria de Distribuição do 
2º Grau (DD2G) 

Unidade Organizacional vinculada à 1ª Vice-Presidência, 
responsável pela distribuição de processos no 2º Grau. 

Psyche Pasta de rede compartilhada no servidor do Tribunal de Justiça, 
cuja autorização de acesso (leitura e/ou gravação) deve ser 
requerido à Coordenação de Sistemas (COSIS). 

Sistema Judicial Sistema utilizado para cadastramento, distribuição e 
processamento dos feitos. 

Pauta de Julgamento Lista de processos agrupados por data de julgamento pelo 
colegiado, previamente publicada no DJe, para ciência e 
acompanhamento dos interessados. 

Planilha de Controle Documento disponível na pasta de rede Psyche do GAB1VP 
destinado a controlar a tramitação do processo no Gabinete  

 
4. DIRETRIZES E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
4.1 Diretrizes 
4.1.1 A Chefia de Gabinete elabora a pauta de julgamento dos processos de competência do 1º 
Vice-Presidente, com antecedência mínima de 04 (quatro) dias da sessão designada; 

4.1.2 A Chefia de Gabinete zela pela correção e precisão da pauta do 1º Vice-Presidente; 

4.1.3 A Assessoria Administrativa garante o controle de entrada e saída de processos na Unidade; 
e 

4.1.4 A Assessoria Administrativa garante o controle do tempo médio de tramitação do processo 
na unidade. 

 

4.2 Descrição das Atividades 
4.2.1 Da preparação da pauta de julgamento 
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4.2.1.1 Imprimir a pauta de julgamento 
Publicada a pauta da sessão de julgamento no DJe (Seção do Tribunal Pleno) e inserida pela 
Secretaria do órgão na pasta de rede psyche "SESSÕES DO TRIBUNAL PLENO", o (a) Chefe de 
Gabinete imprime o documento. 
 
4.2.1.2 Identificar os processos de relatoria do 1º Vice-Presidente e aqueles de substituição ao 
Presidente 
Impressa a pauta, o (a) Chefe de Gabinete identifica os processos de Relatoria do 1º Vice-
Presidente e aqueles de possível substituição ao Presidente. 
 
4.2.1.3 Identificar os processos retirados de pauta, adiados e com pedido de vista 
O (a) Chefe de Gabinete verifica os processos retirados de pauta, adiados e com pedido de vista 
pelo 1º Vice-Presidente.  
 
4.2.1.4 Identificar os impedimentos e suspeições 
O (a) Chefe de Gabinete verifica na pauta e no sistema SIMPED eventuais impedimentos e 
suspeições declarados pelo 1º Vice-Presidente. 
 
4.2.1.5 Fazer o resumo da pauta  
O (a) Chefe de Gabinete elabora o resumo da pauta de julgamento, conforme formulário anexo, 
sinalizando os seguintes itens: 
 

a) Dia e horário da sessão de julgamento; 
b) Processos em pauta; 
c) Processos de possível substituição ao Presidente; 
d) Processos com impedimento e suspeição; 
e) Processos retirados de pauta e adiados; e 
f) Processos com pedido de vista. 

 
4.2.1.5 Revisar e Encaminhar a pauta ao 1º Vice-Presidente 
Elaborado o resumo, o (a) Chefe de Gabinete revisa a pauta, anexa o resumo e insere os 
documentos em envelope lacrado e identificado com a data da sessão, entregando-o ao 1º Vice-
Presidente. 
 
4.2.2 Do pós-julgamento 
 
4.2.2.1 Conferir o resultado do julgamento e o acórdão 
Julgado o processo pelo colegiado, o (a) Chefe de Gabinete confere nos autos a conformidade 
entre o resultado do julgamento e o acórdão a ser assinado. Não havendo inadequação, comunica 
ao 1º Vice-Presidente para que proceda à assinatura do acórdão. Se houver divergência não 
sanável pelo fluxo do gabinete, solicita à Secretaria que proceda à correção. 
 
4.2.2.2 Assinar e Liberar o acórdão 
Após a conferência da conformidade do resultado do julgamento e do acórdão, o 1º Vice-
Presidente assina e libera o acórdão. 
 
4.2.2.3 Confirmar movimentação 
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Assinado e liberado o acórdão, o (a) Chefe de Gabinete valida a movimentação do julgamento. 
 
4.2.2.4 Encaminhar o processo para a Secretaria 
Validada a movimentação, o (a) Chefe de Gabinete encaminha o processo à Secretaria do órgão 
julgador para publicação da ementa. 
 
4.2.2.5 Inserir o processo nas planilhas de controle e dar baixa  
Publicada a ementa pela Secretaria do Tribunal Pleno, (o) a Assessor (a) Administrativo (a) 
registra o número do processo na planilha de controle disponível na pasta de rede PSYCHE, qual 
seja,  "Controle de Processos GAB1VP" do ano correspondente, nas abas "ATO JUDICIAL 
PROFERIDO" E "DATA DE SAÍDA", dando baixa na tramitação. 
 
5. ANEXOS E FORMULÁRIOS: 
 
 Anexo 1 – Mapeamento do Processo: Da preparação da pauta ao pós-julgamento; 
 Anexo 2 – Referência Normativa; 
 Resumo da Pauta;e 
 Planilha de Controle - " Controle de Processos GAB1VP" 

 

6. HISTÓRICO DE REVISÕES 

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO RESUMIDA 
00 29/10/2019 Versão Inicial 

 

 

ELABORADO POR APROVADO POR 
 

____________________________ 

Viviane da Anunciação Souza 

Chefe de Gabinete 

 
____________________________ 

Desembargador Augusto de Lima Bispo 

Presidente do NUGEQ 
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 Anexo 1 – Mapeamento do Processo: Da preparação da pauta ao pós julgamento 
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 Anexo 2 – Referência Normativa; 

ATO NORMATIVO  DESCRIÇÃO 

Constituição Federal 
de 1988 

Lei fundamental e suprema do Brasil, servindo de parâmetro 
de validade a todas as demais espécies normativas, situando-
se no topo do ordenamento jurídico. 

Constituição do Estado 
da Bahia de 1989. 

A Constituição do Estado da Bahia é a Lei Fundamental que 
rege o estado brasileiro da Bahia e foi promulgada pela 
Assembleia Estadual Constituinte da Bahia em 5 de outubro 
de 1989. 

Lei Federal nº 
13.105/2015, 
publicada no  Diário 
Oficial da União em 
17/03/2015 – Código 
de Processo Civil 
(CPC) 

Lei de ritos que estabelece o regime normativo aplicável aos 
processos judiciais cíveis. 

Decreto-Lei nº 3.689, 
de 3/10/1941 – Código 
de Processo Penal 
(CPP) 

Lei de ritos que estabelece o regime normativo aplicável aos 
processos judiciais penais. 

Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia 
(RITJ/BA) 

Dispõe sobre o funcionamento do Tribunal de Justiça, 
estabelece a competência dos seus Órgãos, regula a instrução 
e julgamento dos processos originários e dos recursos que 
lhes são atribuídos e institui a disciplina de seus serviços. 

Resolução nº 14/2018 
do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia – 
publicada no DJe em 
23/08/2018. 

Dispõe sobre a implantação do Sistema de Impedimentos– 
SIMPED no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 
e dá outras providências. 

Ato Conjunto nº 
14/2017, publicado no 
DJe em 18/07/2017. 
 

Dispõe sobre o cadastramento, qualificação de partes e de 
terceiros e movimentação processual no âmbito do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia e dá outras providências.  
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 Resumo da Pauta 
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 Planilha de Controle - " Controle de Processos GAB1VP " 

 
 


