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Março, 2023

INFORMATIVO 2VP
2ª E D I Ç Ã O   

A 2ª VICE-PRESIDÊNCIA ULTRAPASSA METAS E É 
AGRACIADA COM SELO DIAMANTE

A 2ª Vice-Presidência é agraciada com o Selo Diamante na Edição de 2022 do Selo “Justiça 
em Números TJBA”, Programa de reconhecimento a magistrados e servidores lotados nas 
unidades mais produtivas do Tribunal de Justiça.

O resultado foi divulgado no Decreto Judiciário n° 150, de 14 de março de 2023, publicado no 
Diário da Justiça Eletrônico de 15 de março de 2023.

Com a racionalização da distribuição dos processos, e com o estabelecimento de metas de 
produtividade individuais e coletivas para os Assessores lotados na Seção de Recursos, a 2ª 
Vice-Presidência ultrapassou séries históricas de produtividade, e alcançou resultados 
grandiosos.

 

 

EQUIPE SELO DIAMANTE
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“Destaco, no particular, que, tendo sido 
distribuídos 15.368 processos à 2ª 
Vice-Presidência entre fevereiro e dezembro 
de 2022, logramos produzir uma marca de 
18.931 despachos, 17.545 decisões 
monocráticas e 1.677 acórdãos relatados no 
Tribunal Pleno, totalizando o quantitativo de 
38.153 (trinta e oito mil, cento e cinquenta e 
três processos)” atos judiciais, declarou a 2ª 
Vice-Presidente.

“Não à toa, conseguimos uma resposta muito 
positiva no Selo Justiça em Números, 
conferido por este TJ/BA, já que a redução de 
nossa taxa de congestionamento foi 
substancial a ponto de conferir, pela primeira 
vez, o Selo Diamante à 2ª Vice-Presidência”, 
complementou a Excelentíssima 
Desembargadora Márcia Borges Faria.

A Taxa de Congestionamento 
(Pendentes/(Baixados+Pendentes)) inicia o 
ano em 100% e vai reduzindo à medida que 
processos são baixados em número maior do 
que novos tornam-se pendentes. Os dados 
são disponibilizados no Portal da Estratégia 
do PJBA.

Os critérios da premiação Edição 2022 foram 
divulgados por meio do Decreto Judiciário n° 
650, de 22 de setembro de 2022, 
disponibilizado no Diário da Justiça 
Eletrônico do dia 23 de setembro de 2022.

Março, 2023

A 2a Vice-Presidente reuniu seus colaboradores para 
parabenizá-los pela conquista do Selo Diamante.

ENTREGA DE RELATÓRIO 
DE GESTÃO À MESA 
DIRETORA DO PJBA
A 2a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, Desembargadora Márcia 
Borges Faria, entregou o Relatório Anual de 
Gestão - Exercício 2022, aos membros da 
Mesa Diretora do PJBA.

O relatório elenca as atividades desenvolvidas 
no âmbito das Unidades vinculadas à 2ª 
Vice-Presidência em 01 (um) ano de gestão, 
evidenciando a significativa baixa de 
processos paralisados há mais de 100 (cem) 
dias, bem como a redução considerável da 
taxa de congestionamento.

“O ano de 2022 foi desafiador para todos em 
diversos campos da vida e não foi diferente 
nesta jornada enriquecedora que tem sido a 
gestão da 2ª Vice-Presidência. Após uma fase 
de consolidação e reorganização das 
atividades, é hora de colher os frutos de uma 
nova forma de pensar a atividade judicante, 
sempre tendo em mente o interesse do 
jurisdicionado, que é a nossa razão de existir”, 
declarou a Desembargadora.

O relatório foi publicado no portal da 2ª 
Vice-Presidência, disponível no site oficial do 
PJBA. Acesse o relatório aqui  link .

http://www.tjba.jus.br/segundavice/wp-content/uploads/2023/03/Relatorio-Anual-de-Gest%C3%A3o-2022-2%C2%AA-Vice-Presid%C3%AAncia-27022023-v.-final-2.pdf
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2ª VICE INICIA PROJETO 
DE INTEGRAÇÃO COM O 
STJ
A 2ª Vice-Presidência, por meio da Secretaria 
da Seção de Recursos, demandou à 
Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Modernização (SETIM) do Tribunal de Justiça 
da Bahia, a abertura de projeto para 
automatizar a remessa de processos recursais 
ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O projeto intitulado de 
“PLN-SETIM-Integração PJE com STJ” foi 
iniciado no dia 09 de fevereiro do corrente 
ano e será gerenciado pelo Escritório de 
Projetos e Processos Departamentais 
(EDEP-SETIM), com a colaboração da 
Secretaria da Seção de Recursos, Unidade 
vinculada à 2ª Vice-Presidência.

Atualmente, a remessa de processos 
recursais ao STJ dar-se por meio do sistema 
próprio do Tribunal Superior, sendo 
necessária a realização de cadastro e 
indexação de documentos no referido 
sistema, por este Tribunal de Justiça, para 
cada um dos processos remetidos.

Assim, a 2ª Vice-Presidência almeja, com esse 
projeto de integração, imprimir celeridade no 
envio de processos com Recurso Especial 
(REsp), Agravo em Recurso Especial (AREsp) e 
Recurso Ordinário (RO) ao Superior Tribunal 
de Justiça, dispensando a atividade manual 
realizada pela equipe alocada na Secretaria 
da Seção de Recursos.

No ano de 2022, o TJBA remeteu o total de 
6.820 recursos ao Superior Tribunal de 
Justiça (STJ).

Março, 2023

Reunião virtual com a participação da Chefia de Gabinete e 
Secretaria da Seção de Recursos da 2VP e equipes de 
tecnologia do PJBA e do STJ.

Reunião de apresentação do sistema do STJ para a 
equipe de projetos e tecnologia do PJBA.

REUNIÕES REALIZADAS
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2ª VICE PARTICIPA DO 
SIMPÓSIO PRÊMIO CNJ DE 
QUALIDADE 2023
Aconteceu no dia 14 de fevereiro de 2023, das 
14h às 16h, no auditório do edifício-sede do 
Tribunal de Justiça da Bahia, o Simpósio 
Prêmio CNJ de Qualidade 2023, sendo esta 2ª 
Vice-Presidência representada pelo Juiz 
Assessor Especial, Dr. Freddy Carvalho Pitta 
Lima.

O evento teve o objetivo de apresentar os 
resultados obtidos em 2022, conforme 
Portaria n° 170, de 20 de maio de 2022, bem 
como o cronograma de atividades Prêmio 
CNJ de Qualidade 2023.

A 2ª Vice-Presidência, por meio do Centro de 
Inteligência da Justiça Estadual da Bahia 
(CIJEBA) e do Núcleo de Gerenciamento de 
Precedentes e de Ações Coletivas  
(NUGEPNAC) alcançou a pontuação máxima 
no Prêmio CNJ de Qualidade 2022.

ENCONTRO SEPLAN E 2VP

A Desembargadora Márcia Borges Faria 
participou do Encontro com a Secretaria de 
Planejamento e Orçamento (Seplan), no 
Gabinete da 2ª Vice-Presidência, com 
objetivo de discutir as resoluções exigidas 
para o ano de 2023.

Participaram também da reunião: o Juiz 
Assessor Especial da 2ª Vice-Presidência, Dr. 
Freddy Carvalho Pitta Lima, a Chefe de 
Gabinete da 2ª Vice-Presidência, Júlia 
Spínola, a Coordenadora do NUGEPNAC, 
Libia Maria Almeida de Andrade, o Secretário 
de Planejamento e Orçamento, Pedro Vivas e 
o servidor Epaminondas Couto, responsável 
pelo Núcleo de Estatística e Gestão 
Estratégica (Nege) do PJBA. 

Março, 2023

Colaboradoras 
da Chefia de 
Gabinete 
participam do 
Simpósio

Gabinete  da 2ª Vice-Presidência
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CIJEBA ELABORA 
RELATÓRIO ANUAL DE 
ATIVIDADES

O Centro de Inteligência da Justiça Estadual 
da Bahia (CIJEBA), unidade vinculada à 2ª 
Vice-Presidência, em atendimento ao 
Ofício-Circular nº 01/2023/GP, enviado pela 
Assessoria da Presidência II, elaborou o 
Relatório Anual de Atividades desenvolvidas 
durante o ano de 2022.

O CIJEBA que é presidido pela 2ª 
Vice-Presidente, Desembargadora Márcia 
Borges Faria, apresentou as principais ações 
realizadas no ano de 2022, podendo destacar 
entre elas as participações na Reunião de 
Criação da Rede Nacional de Centros de 
Inteligência da Justiça Estadual, no Encontro 
Nacional de Centros de Inteligência, bem 
como no grupo WhatsApp, em âmbito 
nacional, com outros Centros de Inteligência.

O Centro de Inteligência da Justiça Estadual 
da Bahia integra uma rede nacional de 
comunicação cuja missão é atuar, de forma 
preventiva, na interlocução com órgãos 
externos e internos, com o objetivo de 
identificar, em seu nascedouro, demandas 
repetitivas ou com potencial de 
repetitividade e aperfeiçoar a gestão de 
precedentes, além de adotar soluções para 
monitorar as ações em andamento 
incentivando a resolução dos conflitos e 
imprimindo celeridade no julgamento dos 
feitos. 

O CIJEBA estabeleceu um calendário de 
reuniões mensais com os membros 
integrantes dos Grupos Decisório e 
Operacional. A próxima reunião está 
agendada para o dia 21  de março de 2023.

CIJEBA REALIZA A 1ª 
REUNIÃO DO ANO
No dia 08 de fevereiro, os integrantes do 
grupo operacional do Centro de Inteligência 
da Justiça Estadual da Bahia (CIJEBA) 
reuniram-se com o intuito principal de 
tomarem conhecimento acerca das 
propostas de Nota Técnica, elaborada pelo 
Juiz de Direito Rosalvo Augusto Vieira da 
Silva, e de Recomendação, elaborada pelo 
Coordenador do CIJEBA, o Juiz de Direito 
Freddy Carvalho Pitta Lima. 

Após apresentação e análise, todos votaram 
pela aprovação de ambas as propostas e 
ficou decidido que seriam encaminhadas ao 
grupo decisório, composto pela Presidente 
do CIJEBA, a Desembargadora Márcia 
Borges Faria, e pelos Desembargadores João 
Augusto Alves de Oliveira Pinto (COGEPAC), 
Pilar Célia Tobio de Claro (NUGEDEM), Paulo 
Alberto Nunes Chenaud (COJE) e Cynthia 
Maria Pina Resende (Coordenação de Apoio 
ao 1º Grau). 

Ficou determinado que o grupo decisório irá 
reunir-se no dia 21 de março do corrente ano 
para decidir pela aprovação ou necessidade 
de ajuste das propostas encaminhadas.

Março, 2023
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NUGEPNAC PARTICIPA DE 
CURSO DE FORMAÇÃO 
INICIAL DE JUÍZES 

Nos dias 31/01 e 01/02, a convite da 
Universidade Corporativa (UNICORP), o 
Nugepnac, unidade administrativa da 2ª 
Vice-Presidência, participou do Curso de 
Formação Inicial dos Juízes Substitutos para 
compartilhar a sua experiência no 
gerenciamento dos processos sobrestados 
pelos precedentes qualificados, evidenciando 
os reflexos da atividade judicante na atuação 
do núcleo e a relevância de uma atuação 
integrada com as Unidades Judiciárias.

Na ocasião, os participantes tiveram 
conhecimento do impacto da utilização das 
movimentações processuais na consolidação 
dos dados estatísticos enviados pela Corte 
Estadual ao Banco Nacional de Precedentes 
(BNP); da importância do lançamento dos 
processos sobrestados no sistema 
informatizado Nugep; da possibilidade de 
consulta dos incidentes admitidos (IRDR e 
IAC), bem assim, de materiais, como 
informativos, cartilhas e fluxogramas no 
Portal do Nugepnac e dos documentos e 
comunicações expedidas, por meio do 
Sistema de Gestão de Documentos.

Em linhas gerais, também foram 
apresentadas informações relacionadas ao 
NAC – Núcleo de Ações Coletivas e Centro de 

Inteligência e promovida reflexão acerca de 
ponto específico da Recomendação CNJ nº 
134/2022, que dispõe sobre o sistema de 
precedentes no Direito Brasileiro.

Importante mencionar que o Nugepnac, no 
Curso de Formação Inicial dos Juízes 
Substitutos, atuou em colaboração com o 
magistrado formador Joséfison Silva Oliveira, 
titular da 8ª Vara de Relações de Consumo 
da Comarca da Capital, que abordou 
também essas e outras temáticas constante 
da ementa do curso.

DIÁLOGO ENTRE 
NUGEPNAC E GABINETE: 
INTERCÂMBIO PARA 
APERFEIÇOAMENTO DOS 
PROCEDIMENTOS 

O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes 
e de Ações Coletivas (NUGEPNAC), 
participou, no dia 09 de fevereiro, a convite 
do Gabinete do Desembargador Ângelo 
Jerônimo Silva e Vita, integrante da 4ª 
Câmara Cível e Seção Cível de Direito 
Privado, de diálogo com a assessoria com o 
objetivo de estreitar o relacionamento dos 
servidores com o Núcleo, mediante o inter-

Março, 2023
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câmbio do conhecimento teórico e prático 
sobre questões relacionadas aos precedentes 
qualificados.

No encontro, o Núcleo destacou como as 
comunicações periodicamente realizadas e o 
conteúdo disponível no PORTAL do 
NUGEPNAC entre outros, pode auxiliá-los na 
gestão do acervo de processos submetidos à 
sistemática da repercussão geral, recursos 
repetitivos e incidentes de resolução de 
demandas repetitivas e assunção de 
competência.

Importante mencionar que iniciativas como 
esta podem contribuir significativamente 
para aperfeiçoamento dos procedimentos e 
da técnica para aplicação dos precedentes no 
âmbito do Tribunal de Justiça.

NOVIDADES NO PORTAL 
DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA

Com a desvinculação da Ouvidoria Judicial 
da 2ª Vice-Presidência (Emenda Regimental 
n. 10/2022, de 26 de outubro de 2022), e a 
implantação de novos serviços, como por 
exemplo o Balcão Virtual da Seção de 
Recursos, foram realizadas atualizações no 
Portal eletrônico, com o objetivo principal de 
facilitar o acesso do cidadão às informações 
necessárias da 2ª Vice-Presidência.

Dentre as mudanças realizadas destacam-se 
a inclusão dos Banners do Balcão Virtual da 
Seção de Recursos e da Secretaria Especial 
da Seção de Recursos, bem como o acesso 
rápido à Consulta Pública PJE - 2° grau.

A nova página eletrônica pode ser acessada 
através do endereço 
http://www.tjba.jus.br/segundavice/.

Março, 2023

BOAS-VINDAS PARA AS 
NOVAS COLABORADORAS 

Júlia Spinola 
Chefe de 
Gabinete da 2a 
Vice-Presidência

Graziela 
(SSR)

Amanda
(SSR)

Valdelice 
(Recepção)
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Desta forma, ainda que não tenha sido 
implementada a integração entre os 
sistemas do TJ e dos Tribunais Superiores 
(projeto em andamento no EDEP-SETIM 
PJBA, com previsão de resultados no 
primeiro semestre de 2023), conseguiu-se 
reduzir à metade a quantidade de 
processos pendentes de envio ao STJ, com 
redução sensível do número de dias para a 
tarefa.

"Salvo questões de ordem técnica, para as 
quais demandamos e dependendo da 
equipe de informática, quase nenhum 
processo demora mais de 100 dias para ser 
enviado ao STJ", explica o gestor.

É preciso reiterar que, por ora, a atividade 
de remessa ao STJ e STF depende de 
trabalho manual de cadastramento, 
download e inserção das peças no sistema 
de cada Corte, além de classificação de 
cada uma das peças, o que demanda 
tempo, sobretudo em processos que 
originalmente eram físicos.

Além disso, os feitos da SSR são 
acompanhados por uma equipe, e sob 
coordenação do Diretor, com auxílio dos 
Secretários-Adjuntos, é promovido o 
andamento de processos, para que não 
haja paralisação por mais do que 100 dias 
contínuos, tal como estipula o Conselho 
Nacional de Justiça, o que também tem 
gerado efeitos positivos, com redução 
significativa nos números.

Assim, o sucesso no plano de ação na 
remessa ao STJ e na redução de processos 
paralisados há 100 dias é indicativo de que 
as missões dada pela Desa. Márcia Borges 
Faria tem sido cumpridas, garantindo ao 
jurisdicionado a melhor prestação de 
serviço possível.

Março, 2023

PLANO DE AÇÃO DA 
SECRETARIA DA 2VP

Após o recesso judiciário, a 2ª 
Vice-Presidência solicitou aos gestores das 
suas Unidades que promovessem esforços no 
intuito de continuar incrementando a 
eficiência em sua atuação.

No caso específico da Secretaria da Seção de 
Recursos, a atuação nos primeiros meses do 
ano tem se concentrado na redução dos 
processos paralisados há mais de 100 dias e 
na remessa dos feitos aos Tribunais 
Superiores, em especial ao STJ.

O Diretor da unidade, Rafael Barros Barbosa, 
explica que "foi estabelecido um plano de 
ação, no qual se desenhou metas específicas 
para cada colaborador, conforme a 
complexidade da sua tarefa e em 
complementaridade à ação dos demais 
colegas", o que trouxe resultados 
substanciais.

Com efeito, uma vez que há constante 
reestruturação de pessoal (com a presença de 
servidores, colaboradores terceirizados e 
estagiários), a característica principal da SSR é 
a cooperação contínua, o que implica 
reuniões, treinamento e desenvolvimento de 
capacidades multitarefas para todos.
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FLUXO PROCESSUAL DE
 JANEIRO E FEVEREIRO

DISTRIBUÍDOS 2.463
*Certidão Exaudi Nº 3421 e 3422 

DECISÕES 
MONOCRÁTICAS 3.530

*Certidão Exaudi Nº 3417 e 3418

   DESPACHOS
2.165

*Certidão Exaudi Nº 3419 e 3420

JULGADOS PELO 
COLEGIADO

           
218

REMESSA DE 
RECURSO AO STJ

1.911
Fonte: STJ

REMESSA DE 
RECURSO AO STF

63
Fonte: SSR

DEVOLVIDOS PELO 
STJ

863
Fonte: STJ

DEVOLVIDOS PELO 
STF

59
Fonte: SSR

Desa. Márcia Borges Faria  - 2ª Vice-Presidente

Freddy Carvalho Pitta Lima - Juiz Assessor Especial
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EXPEDIENTE

Março, 2023

REUNIÃO DA SEÇÃO DE 
RECURSOS 
Aconteceu em Janeiro do corrente ano, a 
primeira reunião mensal de alinhamento da 
Seção de Recursos.

A reunião foi conduzida pela Assessora 
Jurídica Adriana Barreto, com a participação 
de todos os Assessores da unidade, com o 
objetivo de acompanhar, integrar, delegar e 
impulsionar as atividades desenvolvidas, 
possibilitando o aumento da produtividade 
da equipe e uma prestação jurisdicional mais 
célere e efetiva.

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

