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O relatório anual de gestão abrange as atividades desenvolvidas 
no âmbito das unidades vinculadas à 2ª Vice-Presidência no pe-
ríodo compreendido entre 04 de fevereiro de 2022 a 31 de de-
zembro de 2022.
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MENSAGEM DA 2ª VICE-PRESIDENTE

“O ano de 2022 foi desafiador para to-
dos em diversos campos da vida e não 
foi diferente nesta jornada enriquece-
dora que tem sido a gestão da 2ª Vice-
Presidência. 

Após uma fase de consolidação e re-
organização das atividades, é hora de 
colher os frutos de uma nova forma de 
pensar a atividade judicante, sempre 
tendo em mente o interesse do jurisdi-
cionado, que é a nossa razão de existir. 
Que venha 2023”.Desa. Márcia Borges Faria

2ª Vice-Presidente



INTRODUÇÃO

A missão institucional do Judiciário é árdua, pois, voltada sobretudo à po-
pulação em geral, que justificadamente demanda celeridade, eficiência, 
não pode descuidar de garantir a realização da Justiça, e a composição 
dos conflitos sociais postos à apreciação dos Magistrados.

Neste sentido, a 2ª Vice-Presidência atua como desaguadouro dos milha-
res de processos que tramitam no Tribunal de Justiça, em fase final da 
marcha processsual, tendo de atuar de forma concentrada, a fim de ga-
rantir às partes prestação jurisdicional no menor tempo possível, inclusive 
com a remessa de recursos a Tribunais Superiores, efetivando as últimas
etapas da Jurisdição.

Como forma de organização dos trabalhos, a Desª Marcia Borges Faria, 
desde o início da gestão, em fevereiro de 2022, buscou incrementar o qua-
dro de pessoal, com o auxílio inestimável da Presidência do Tribunal, e uti-
lizando-se, inclusive da estrutura do seu próprio Gabinete, no intuito de 
possibilitar maior produtividade na prolação de manifestações judiciais e 
de racionalizar a atuação administrativa, com o NUGEPNAC e a Secretaria 
da Seção de Recursos.

Além disso, um cuidado especial foi adotado no atendimento às partes e 
advogados, garantindo a publicidade das ações e, num contato estreito, 
por via de atendimento presencial, telefônico bem como de balcão virtual, 
buscou-se implementar uma administração direcionada à sua razão de 
existir: o jurisdicionado.

Com este relatório, pretende-se mostrar, em breve apanhado, as princi-
pais linhas de ação e os resultados obtidos pela gestão.



1. COMPOSIÇÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA 
 

2ª Vice-Presidente
Desembargadora Márcia Borges Faria

Juiz Assessor Especial
Freddy Carvalho Pitta Lima

Chefe de Gabinete
Hudson Carlos Andrade de Pinheiro

Diretor da Secretaria da Seção de Recursos
Rafael Barros Silva de Pedreira Barbosa

Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas
Líbia Maria Almeida de A. F. Lima

Centro de Inteligência da Justiça Estadual da Bahia
Juliane Nunes do Nascimento 

Ouvidoria Judicial
Guilherme José de Carvalho Neto 

2. ORGANOGRAMA





GABINETE DA
2ª VICE-PRESIDÊNCIA
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3.1 QUADRO DE PESSOAL
 

2ª Vice-Presidente 
Márcia Borges Faria

Chefe de Gabinete 
Hudson Carlos Andrade de Pinheiro

Equipe:
Rita de Cássia Moreira de Almeida 
Ana Christina Gome Reis Carapiá 
Rebeca de Paula Silva Andrade 
Sandro Márcio Santos Morais



152ª  VICE-PRESIDÊNCIA

Unidade 
administrativa 

vinculada à              
2ª Vice-

Presidência  

Resolução TJBA nº 
05/2013, art. 165

(TJBA)

Unidade dirigida 
pelo Chefe de 

Gabinete

3.2 CARACTERÍSTICAS

Presta assistência 
administrativa à 2ª 

Vice-Presidente
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3.3 ATRIBUIÇÕES

Atender às partes e advogados dos processos conclusos. 

Realizar a publicação dos Despachos e Decisões.

Gerir e controlar a distribuição de processos 
à assessoria jurídica.

Avaliar e consolidar os resultados de desempenho.

Preparar relatórios, ofícios e comunicações 
às instâncias superiores.

Gerir os recursos humanos.

Administrar os canais de comunicação da unidade e-mail, 
telefone, whatsapp, Central de Agendamento, Portal 2VP.

Definir a sistemática de execução das atividades da unidade.
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3.4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2022

Ao longo do corrente ano de 2022 foram desenvolvidas uma série de atividades alinhadas ao 
objetivo da atual gestão em somar, agregar e contribuir para uma melhor prestação do servi-
ço jurisdicional, efetiva, eficaz e útil, ampliando o acesso da Justiça aos cidadãos, destacam-se 
entre elas:

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

• Adoção do procedimento de racionalização da distribuição processual por temas à as-
sessoria 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 nos setores de tecnologia e estratégia do PJBA;

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

• Otimização do tempo de resposta nos atendimentos;

• Atualização do portal da 2VP;

• Atualização do rol dos bens móveis no sistema do inventário online.

INSPEÇÃO NA SEÇÃO DE RECURSOS E SECRETARIA DE SEÇÃO DE RECURSOS

Através da Portaria nº VP2-04/2022-GAB2VP publicada no DJE do dia 09 de fevereiro de 2022, 
a 2ª Vice-Presidente deste TJ/BA, Excelentíssima Desembargadora Márcia Borges Faria de-
terminou a realização de inspeção no âmbito da Seção de Recursos e Secretaria da Seção de 
Recursos com a finalidade de verificar o regular funcionamento das Unidades, identificar as 
rotinas de trabalho e o acervo processual, averiguar o cumprimento dos prazos; examinar os 
livros e pastas de arquivo, aferir a adequação do quadro de pessoal, identificar os usuários e 
respectivos perfis de acesso aos sistemas judiciais e administrativos, e conferir as instalações, 
mobiliário e demais equipamentos.

Ao fim da inspeção, foi veiculada a íntegra do relatório no Portal da 2ªVP, dando-se conheci-
mento dos resultados obtidos às partes, advogados, representantes do Ministério Público, da 
Procuradoria Geral do Estado, da Defensoria Pública e da Ordem dos Advogados do Brasil.

PLANO DE ENFRENTAMENTO DE PROCESSOS CONCLUSOS HÁ MAIS DE 100 DIAS

Visando o enfrentamento do grande número de processos submetidos à apreciação da 
2ª Vice-Presidência deste Tribunal, sob  a coordenação da Desª Marcia Borges Faria, a As-
sessoria Jurídica elaborou um novo plano de atuação para redução do acervo do órgão.  
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O referido plano abarcou, inicialmente, à análise e elaboração de minutas nos processos que 
contavam 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 do quantitativo de 3.486  processos conclusos há 
mais de 100 dias junto à 2ª Vice-Presidência.
 
Observando-se os resultados que foram à época alcançados, destaca-se que, em 31 de agos-
to de 2022, pouco mais de 90 (noventa) dias após a inspeção do CNJ, lograram ser despacha-
dos, no período, quase 1.200 processos com data de conclusão superior a 100 dias. 
 
Em nova consulta, realizada aos 17 de outubro de 2022, pôde-se observar a existência de 1.584 
processos conclusos há mais de 100 dias, o que implica redução de quase 1.000 processos 
em relação ao total de 2.544 processos nesta condição, observado em 31 de agosto de 2022.

PLANO DE ENFRENTAMENTO DOS PROCESSOS DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE 
COMPETÊNCIA DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE TRAMITAM NO SISTEMA PJE-2º GRAU

Durante o período de 19/04/2022 a 13/05/2022 , foi delineado e implementado o Plano de En-
frentamento dos Processos de Expurgos Inflacionários, com o objetivo de organizar e garantir 
a realização do juízo de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários interpostos 
nos processos que versavam sobre expurgos inflacionários.

No início dos trabalhos havia um total de 990 processos de expurgos inflacionários conclusos, 
dentre os quais 580 tinha como parte ré o Banco Bradesco e, 410, o Banco do Brasil.

Durante o período, 04 estagiários de ensino superior fizeram a triagem de todos os processos, 
separando-os por temas e, em seguida, as respectivas minutas foram elaboradas pelos resi-
dentes jurídicos, com a subsequente revisão pela assessoria jurídica. Neste ponto, foram jul-
gados 54 processos no mês de abril (19 a 29/04) e 210 processos no mês de maio (02 a 13/05), 
totalizando 264 processos.

Vale ressaltar que o Plano visava, inicialmente, trabalhar somente com os processos cujo réu era 
o Banco Bradesco. Uma vez que o trabalho foi realizado de forma exitosa, já que os processos 
do Banco Bradesco, pendentes de análise, estavam conclusos há pouco tempo, passou-se à 
triagem e elaboração de minutas dos processos do Banco do Brasil, com sucesso semelhante.

INSPEÇÃO DO CNJ

No período compreendido entre 16 a 20 de maio de 2022, o Conselho Nacional de Justiça re-
alizou 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 
vinculados à 2ªVP.  
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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 eventual consecução  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 transi-
tados em julgado.

Ainda, tratou-se da possibilidade de atualização do quadro de servidores da 2ª Vice-Presi-
dência, além do uso de mecanismos de informática e ferramentas de inteligência artificial, 
com foco no gerenciamento de acervo e prática de ações repetitivas e/ou gerais, que possam 
deixar o trabalho mais fluido e dinâmico.

Com efeito, foi vislumbrado espaço para o desenvolvimento de novas atividades e aperfei-
çoamento do quanto já desempenhado pelo NUGEPNAC e pela Seção de Recursos, com o 
suporte da Secretaria, sempre com o intuito de melhorar a função jurisdicional no tocante 
ao juízo de admissibilidade dos recursos destinados aos Tribunais Superiores, aproximando a 
atuação do Judiciário da cidadania, com respostas diretas à população. 

Além disso, a  partir do quanto detectado na Inspeção, em caráter preliminar, a 2ª Vice-Pre-
sidência desenhou e tem adotado um conjunto de ações, no intuito de incrementar a sua 
prestação jurisdicional, bem como sua atuação junto à Administração Superior do Tribunal.

RACIONALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS NA 2a VP

O Gabinete da 2ª Vice Presidência, após um diagnóstico de dificuldades encontradas para exa-
me dos processos conclusos, reorganizou as rotinas de trabalho de triagem e distribuição dos 
feitos, identificando-os, não só por matérias e partes (maiores e mais frequentes litigantes, p.ex.), 
mas também por ordem de preferência legal, petições de desistências dos recursos, pendência 
de agravos internos e embargos de declaração, dentre outros critérios que possibilitassem a 
priorização de julgamento das demandas conforme indicação das Metas do CNJ.

A distribuição dos processos a cada assessor passou a ser realizada semanalmente, sendo 
adotado o critério de distribuir a um mesmo assessor  processos de matérias idênticas, ou 
que guardassem alguma semelhança entre si, inclusive quanto às partes litigantes, em or-
dem a permitir, justamente, maior familiaridade com um universo mais restrito de temas, 
alcançando-se, assim, maior celeridade processual.

Mediante tal especialização, vislumbrou-se um incremento na celeridade e qualidade da 
prestação jurisdicional, na medida em que possibilitou maior domínio e familiarização do as-
sessor responsável para com aquelas matérias mais comumente submetidas ao seu crivo 
para elaboração de minutas.

No período compreendido entre 07/02/2022 até 31/12/2022, foram prolatados 18.931 Despa-
chos e 17.545 Decisões, além de 1.677 processos julgados pelo Colegiado.
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Fluxograma do recebimento e distribuição de processos judiciais no GAB2VP

Aprovação dos atos judiciais no GAB2VP

Publicação de atos judiciais no GAB2VP

3.5 FLUXOGRAMAS



212ª  VICE-PRESIDÊNCIA

3.6 DADOS ESTATÍSTICOS

Gráfico 01: Atendimentos e Expedição de Documentos

(*)Dados estatísticos de 07/02/2022 a 31/12/2022

SIGA

DOCUMENTOS TRAMITANDO NO SIGA 2022

TIPO DE DOCUMENTO RECEBIDO TRANSFERIDO ARQUIVADO CANCELADO CRIADO

Comunicação Interna 32 21 8 0 1

Genérico 1 15 0 0 14

Ofício 20 22 1 0 9

Processo Administrativo 45 37 0 0 0

Processo Administrativo Disciplina 63 52 0 0 0

Processo Administrativo do CNJ 19 14 1 0 0

Total 180 161 10 0 24

(*)Dados estatísticos de 07/02/2022 a 31/12/2022
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3.7 PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES

“Reunião entre PJBA e MPBA” 16.03.2022  “Semana da Estratégia”  04 a 07 de abril de 2022

 “Acordo entre STJ e PJBA” 13.05.2022

“3º Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil” 24 a 26 de agosto de 2022
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3.8 PORTAL 2VP

O gabinete da 2ª Vice-Presidência empreendeu esforços para promover a atualização do 
Portal 2VP (http://www.tjba.jus.br/segundavice/), garantindo a precisão de informações de 
ordem institucional atinentes à competência, estrutura organizacional, composição do gabi-
nete, bem como as publicações dos fluxogramas, informativos, relatórios, dos atos adminis-
trativos e das notícias pertinentes à atuação do Órgão.





SEÇÃO DE 
RECURSOS (SR)
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4.1 QUADRO DE PESSOAL
 

Juiz Assessor Especial 
Freddy Carvalho Pitta Lima

Equipe:
Alda Celeste Silva Ledo Corrêa 
Conceição Maria de Moraes Sarmento 
Danilo Ramos Prata 
Felippe Augusto de Oliveira Borges 
Ingrid Silva de Almeida 
Katiany Barbosa Farias 
Laísa Falcão Coelho 
Luciana de Oliveira Monteiro 
Marcela Valverde Gonzaga 
Matteus Matos Monteiro 
Morgana Boaventura (Estagiária) 
Vânia Xavier Gualberto 
Tácio Goes Gama 
Thaís Silva de Carvalho
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4.2 CARACTERÍSTICAS

Unidade 
coordenada pelo 

Juiz Assessor 
Especial

Unidade 
administrativa 

vinculada à              
2ª Vice-

Presidência  

Regimento 
Interno, art. 40

(TJBA)

Unidade responsável
por assessorar a

2ª Vice-Presidente 
no exame da 

admissibilidade dos 
recursos excepcionais 

interpostos
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Assessorar diretamente a 2ª Vice-Presidente no exercício do 
juízo de admissibilidade dos recursos dirigidos aos Tribunais 
Superiores, inclusive nos seus incidentes e elaborar minutas 
de votos de agravo interno e embargos de declaração dirigi-
dos ao Tribunal Pleno.

Elaborar minutas de decisões, despachos, consultas, notas 
técnicas, informações e demais demandas, nos âmbitos jurí-
dico e administrativo, relacionadas aos recursos direcionados 
aos Tribunais Superiores, no limite de sua competência.

Assegurar a elaboração de planos, programas e projetos rela-
tivos às funções da sua unidade de atuação.

4.3 ATRIBUIÇÕES

4.4 FLUXOGRAMA DA ROTINA E PROCEDIMENTO

Elaboração de minuta de atos judiciais no GAB2VP

4.5 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2022

• Inspeção do Acervo realizada no início da gestão;

• Participação  da Assessoria em Curso sobre Precedentes do STF;

• Realização de Reuniões periódicas com a Assessoria para alinhamento dos procedimen-
tos e controle da produtividade;

• Atendimento às partes e Advogados através do Balcão Virtual e Central de Agendamento;
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Plano de produtividade para redução do acervo

Com o objetivo de reduzir a zero a fila de processos conclusos há mais de 100 dias na 2a Vice-
-Presidência, e com a adoção da estratégica de racionalização da distribuição dos processos 
recursais, foi estabelecido um plano de controle de metas de produtividade individuais e co-
letivas,  ilustrado abaixo:

a) Quadro de projeção – produtividade por assessor:

Projeção 01

Meta diária 8 processos

Meta semanal 40 processos

Meta mensal 160 processos

Meta bimensal 320 processos

Meta Trimestral 480 processos

b) Quadro de projeção – produtividade do setor: 15 assessores

Projeção 01

Resultado diário 120 processos

Resultado semanal 600 processos

Resultado mensal 2400 processos

Resultado bimensal 4800 processos

Resultado Trimestral 7200 processos

“Encontro da assessoria com o Secretário de Gestão de Precedentes do STF” 30.06.2022
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4.6 DADOS ESTATÍSTICOS

Gráfico 01: Atos Judiciais

(*)Dados estatísticos de 07/02/2022 a 31/12/2022

No período de fevereiro à dezembro, foram distribuídos 15.368 processos à 2ª Vice-Presidência.

Gráfico 02: Quantitativo de Audiências Online



SECRETARIA
DA SEÇÃO DE

RECURSOS
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5.1 QUADRO DE PESSOAL
 
Diretor da Secretaria da Seção de Recursos
Rafael Barros Silva de Pedreira Barbosa

Equipe:

Secretários Adjuntos:
Liliane Maria Florêncio Soares
Leandro Pinto de Oliveira Martins

Técnicos Judiciários/Escreventes:
Bernardo Fernandes Vieira
Carolina Sá Barreto Gonçalves
Lázaro Vagner Pimenta de Jesus
Sandra Pimentel Leal
Vera Ilza Alves Pereira Santiago

Chefes de Seção:
Pedro Jorge Santos Santana
Vanessa Rodrigues Fernandes

Colaboradores terceirizados:
Catarina dos Santos Soares Rocha
Fábio Sebastião dos Santos
Gilvanei de Santana Oliveira
Jôssua Lopes Santos
Marcos Aurélio B. De Albuquerque
Marília dos Santos Morais
Matheus Leite de Souza
Thalles Cainã Ferreira Freitas
Estagiários (pós-graduação em Direito)
Ihelene dos Santos Ferreira
Islene Coutinho Pimenta
Lucas Lima da Silva
Lucas Ávila Weber
Morgana de Sousa Boaventura

Estagiários de graduação
Amanda Gomes de Aguiar
Antonio Germano de Santana Neto
Gabriel Assemany Magalhães
Gabriel Muniz dos Santos
Iana Alencar Cavalcante de Lacerda
Miriane Oliveira da Silva
Nadson Santos de Freitas

Estagiários de ensino médio
Josenilton Carolino Barbosa Júnior
Tailane Figueiredo de C. Santos
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5.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2022

• Implementação de metas e objetivos definidos em planejamento fixado no início da gestão;

• Estabelecimento de coordenação das atividades pelo Diretor da Secretaria, com auxílio 
dos Secretários Adjuntos, em atuação por áreas segmentadas;

• Realização de inspeção no início da atual gestão para confrontamento do acervo e identi-
ficação de plano de ação a fim de melhor organizar a unidade e promover segurança no 
exercício das atividades;

• Reestruturação da Secretaria da Seção de Recursos diante da definitiva migração dos 
autos ao PJE2G;

• Reforço da estrutura de pessoal e repartição racionalizada das tarefas desenvolvidas 
pela unidade;

• Capacitação contínua dos servidores e colaboradores (terceirizados, residentes jurídicos e 
estagiários de graduação e nível médio), em administração colaborativa;

• Realização de entrevistas e diálogos com todos os colaboradores;

• Diálogo constante com unidades da 2ª Vice-Presidência e outros órgãos/unidades do TJ/
BA, a fim de assegurar cumprimento de metas determinadas e redução de acervo;

• Participação na homologação da nova versão do PJE (2.2);

• Preparação e recebimento da Inspeção do Conselho Nacional de Justiça;

• Reuniões com órgãos externos e internos, a fim de incrementar eficiência e desenvolvi-
mento de tarefas rotineiras da   Secretaria;

• Emissão de certidões e prática de atos ordinatórios nos processos em tramitação na 
Secretaria;

• Gestão junto à Secretaria de Planejamento do TJ/BA, no intuito de regularizar o movimen-
to de baixas processuais no PJE2G, assegurando maior fidedignidade nos dados obtidos 
nos sistemas do Tribunal;

• Reuniões com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização  e com a Co-
ordenação de Sistemas Judiciais do TJ/BA, bem como com representante dos Tribunais 
Superiores, tendo em vista a integração do PJE2G com os sistemas do STJ e STF;

• Auxílio nos desenhos de fluxogramas das unidades vinculadas à 2ª Vice-Presidência;

• Manutenção de diálogo com a Coordenação de Protocolo do STJ, viabilizando baixas e 
remessas de maneira mais célere;
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• Participação no Grupo de Integração do STF, efetivando eventuais reparos nos processos 
remetidos e recebidos do Tribunal Superior com maior agilidade;

• Reuniões com UNIJUD/SEPLAN, a fim de conseguir a conclusão no processo de migra-
ção ao primeiro grau, sobretudo nas dificuldades com baixas ao primeiro grau;

• Atividade contínua de redução do prazo de tramitação dos processos, de intervalo tem-
poral para realização de atos na Secretaria e de solução dos fluxos de 100 dias;

• Desenvolvimento móvel de mutirões/grupos de trabalho para tratamento de filas/tarefas 
específicas;

• Saneamento de problemas com intimações, sobretudo em relação ao Ministério Público, 
com o qual foram realizadas reuniões interinstitucionais, com redução de tempo para as 
demais partes;

• Prestação de contas em informativo periódico publicado pela 2ª Vice-Presidência e des-
tinado ao Público Geral;

• Auxílio no projeto de desenvolvimento de ferramentas de automação para as unidades 
vinculadas à 2ª Vice-Presidência;

• Realização da semana de baixas ao primeiro grau, implementando a redução do acervo 
da 2a Vice-Presidência;

5.3 AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 2022

• Participação do Diretor e dos Secretários Adjuntos no Curso “Desvendando o Incidente de 
Resolução de Demandas Repetitivas”, promovido em conjunto pela 2ª Vice-Presidência e 
UNICORP, em 1º de julho de 2022;

• Participação do Diretor e dos Secretários Adjuntos no seminário “O poder e a mulher: uma 
história de luta”, comemorando o Dia Internacional da Mulher, realizado pela Coordenado-
ria da Mulher do PJBA, em 08 de maio de 2022; 

• Participação das reuniões de capacitação para homologação da versão 2.2 do PJE2G; 

• Elaboração de plano de trabalho e esboço de manual de práticas ;

• Reuniões e encontros de qualificação do pessoal lotado na Serventia;
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5.4 DADOS ESTATÍSTICOS

Gráfico 01: Qtde. de E-mails, Malotes e Ofícios Expedidos

(*)Quantitativo atualizado até 31/12/2022

Gráfico 02: Qtde. de E-mails, Malotes e Ofícios Recebidos

(*)Quantitativo atualizado até 31 /12/2022
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Gráfico 03: Qtde. de Atendimentos Externos Realizados

(*)Quantitativo atualizado até 31/12/2022

Quantitativo de Atos Judiciais

Remessa recurso STJ: 6.820

Remessa recurso STF: 698

Recebimento decisões STJ: 4.976

Recebimento decisões STF: 634

(*)Quantitativo atualizado até  31/12/2022, conforme iSTJ



NUGEPNAC
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6.1 QUADRO DE PESSOAL
 

Servidora Responsável 
Líbia Maria Almeida de A. F. Lima

Equipe: 
Nilvia Ferraz da Rocha Reis 
Marcos José Oliveira Júnior (estagiário nível superior) 
Wesley Vitor Sousa Reis (estagiário nível médio)
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6.2 CARACTERÍSTICAS

Unidade 
administrativa 

vinculada à              
2ª Vice-

Presidência  

Res. n. 235/2016, 
339/2020 e 444/2022 

(CNJ)
Dec.Jud. n. 929/2016,

Res. n. 9/2020 
(TJBA)

Engloba 
atividades do  

NUGEP + NAC 
(precedentes e 

ações coletivas)

Unidade 
fiscalizada e 

coordenada pela 
COGEPAC
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Acompanhar a tramitação de processos submetidos a julga-
mento para formação de precedentes e de recursos repre-
sentativos da controvérsia

Comunicar a publicação e o trânsito em julgados dos acór-
dãos dos recursos paradigmas

Promover o acompanhamento das ações coletivas e buscar 
a eficiácia de seu julgamento.

Integrar com as unidades internas e órgãos externas

Compilar dados dos processos sobrestados por precedentes 
qualificados e em sentido lato

Apoiar a Comissão Gestora de Precedentes e auxiliá-la na  
alimentação do Banco Nacional de Precedentes 

Auxiliar órgãos julgadores na gestão do acervo sobrestados 
e de ações coletivas

Uniformizar o gerenciamento dos procedimentos administra-
tivos decorrentes da aplicação dos precedentes qualificados

6.3 ATRIBUIÇÕES
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6.4 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

6.5 CONHEÇA AS SUAS AÇÕES

No primeiro ano da gestão Biênio 2022/2024 destacam-se como principais ações:

01 — Criação de lista de e-mail
Solicitado à COTEC, por meio do expediente SIGA, a criação de listas de e-mail 
específicas para envio das comunicações pelo  Nugepnac para as unidades judici-
árias. Com isso, modificou-se a  prática de envio de e-mails para lista de desembar-
gadores,  magistrados e servidores.

02 — Auxílio na adequação de fluxos de trabalho
Participação em reuniões na Corregedoria-Geral para elaboração de  proposta 
para área técnica de adequação de fluxo/tarefa nos sistemas  judiciais (SAJ e PJE) 
para utilização das movimentações de levantamento de causa suspensiva ou so-
brestamento disponibilizadas  na Tabela Processual Unificada.

Essas movimentações serão mapeadas pelo sistema informatizado Nugep para 
atendimento da variável DataL - Data de Levantamento  do sobrestamento indica-
da no Anexo V da Portaria CNJ 116/2022.

03 -  Elaboração de projeto implementação Resolução CNJ n. 344/2022
Ao tomar conhecimento da aprovação da Resolução CNJ nº 444/2022, o Nugep-
nac providenciou a elaboração de esboço de plano de trabalho com indicação de 
requisitos a serem observados pela área técnica, bem assim, dos possíveis riscos, a 
partir do comparativo entre as funcionalidades disponíveis no sistema informatiza-
do Nugep e as variáveis constantes nos Anexos da Portaria CNJ nº 116/2022. 

04 — Apresentação de plano de capacitação
Visando a disseminação do conhecimento relacionado ao sistema de preceden-
tes qualificados, o Nugepnac apresentou à Universidade Corporativa, por meio do 
expediente SIGA TJ-ADM-2022/11691, proposta de plano de capacitação engloban-
do: Encontros com o Nugepnac com a participação de servidores das comarcas 
do interior, Cursos compartilhados com os Tribunais Superiores, Curso sobre IRDR, 
preferencialmente para servidores da Vice-Presidência, gabinetes de desembarga-
dores e magistrados.
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05 — Elaboração de cards informativos
Dando continuidade às atividades de disseminação do conhecimento no âmbito 
do Poder Judiciário do Estado da Bahia, o Nugepnac elaborou cards informativos 
com a temática “Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas” trazendo con-
ceitos básicos, movimentações processuais relacionadas à temática e procedimen-
tos para a sua tramitação dispostos no regimento interno.

 06 — Alimentação do Portal Nugepnac
Realizada periodicamente a inclusão de notícias extraídas dos sites do Tribunais 
Superiores, local e do Conselho Nacional de Justiça que se relacionam com os pre-
cedentes qualificados, bem assim o conteúdo de Ofícios expedidos pela 2.ª Vice-
-Presidência, no exercício das competências do Nugepnac. 

No Portal ainda é possível consultar boletins informativos, fluxos, vídeos e outros 
materiais produzidos pelo Nugepnac. 

07 — Elaboração de boletins informativos
Com o objetivo de cumprir com as atribuições previstas no Decreto Judiciário nº 
929/2016 e na Resolução CNJ nº 235/2016, com as alterações introduzidas pela Resolu-
ção CNJ nº 444/2022, o Nugepnac, com base em pesquisa realizada na página eletrô-
nica dos Tribunais Superiores e local, elabora boletins informativos com a compilação 
das afetações/admissões, julgamentos e trânsito em julgado de temas repetitivos.

Os boletins, em regra, tem periodicidade quinzenal e a sua divulgação ocorre por 
meio do Portal do Nugepnac e e-mail institucional. 

08 — Relatório de processos sobrestados
Com o propósito de auxiliar as Unidades Judiciárias e Secretárias de Câmara na 
gestão do acervo de processos sobrestados, o Nugepnac enviou para o e-mail ins-
titucional de cada unidade o relatório de processos sobrestados extraído do siste-
ma informatizado Nugep, indicando os temas repetitivos julgados e pendentes.

Neste tópico, importante mencionar as diligências junto a área técnica para 
o aperfeiçoamento do sistema informatizado do Nugep, com vista a permitir 
a extração do referido relatório diretamente pelas unidades judiciárias, desde 
que estas promovam o cadastramento do processo sobrestado no sistema em 
referência. 

09 — Elaboração do Painel Nugepnac
Iniciativa do Nugepnac realizada com o propósito de permitir a visualização dos 
principais temas vinculados aos processos sobrestados cadastrados no sistema in-
formatizado Nugep.

O painel tem como parâmetro de pesquisa a data das movimentações de sobres-
tamentos extraídas dos sistemas judiciais e indicadas no relatório fornecido pelo 
sistema informatizado. Com base no dado indicado, apresenta-se o ranking dos 
temas/tipo no mês e em que grau de jurisdição concentrou-se as determinações 
de suspensão. Clique aqui
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O Nugepnac na reunião das “Sextas Inteligentes” compartilhou com integrantes 
do Nugep de outros Tribunais a referida iniciativa.

10 — Disponibilização de formulário temático
Um novidade inserida no Portal Nugepnac com o intuito de estimular a contribuição 
do usuário na apresentação de sugestões de temas para estudo do Nugepnac e even-
tual instauração de incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção 
de competência no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia. Clique aqui.

11 — Saneamento sistema informatizado
Atividade de monitoramento realizada pelo Nugepnac com base no relatório de-
nominado “processos não sobrestados” extraído do sistema informatizado do Nu-
gep, com o objetivo de minimizar o impacto decorrente da ausência de cadastro 
pelas unidades judiciárias e gabinetes de desembargadores dos processos com 
determinação de sobrestamento.

No período de 31/01 a 31/12/2022 foram identificados 6.450 pendentes de lança-
mento. Com referida atividade, o Nugepnac promoveu a inclusão de 5.632 proces-
sos no sistema informatizado Nugep. A diferença encontrada refere-se a inconsis-
tências que impedem o cadastro. 
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12 — Produção de vídeo informativo 
Elaborado pelo Núcleo com a pretensão de estimular o usuário a acessar o Portal 
Nugepnac e consultar o conteúdo disponibilizado como guia rápido, tabela de mo-
vimentações processuais, vídeo informativos e dados dos incidentes admitidos no 
âmbito da Corte Estadual. Consulte aqui.      

13 —Compilação de julgamentos: IRDR
O Nugepnac realizou a compilação dos incidentes de resolução de demandas re-
petitivas julgados no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o seu agru-
pamento por situação de julgamento e motivo geral de inadmissão com o objetivo 
de contribuir com o fornecimento de elementos para a identificação do cenário 
dos incidentes no Tribunal e aprimoramento das técnica de julgamento de casos 
repetitivos. Clique aqui.    

14 — Acompanhamento de requisitos “Prêmio Qualidade CNJ” 
O Núcleo atua em colaboração com a Corte Estadual para atendimento dos re-
quisitos do prêmio definidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que estejam 
relacionados a sua atividade. No ano em curso, esses se referiram ao julgamento 
dos IRDRs e IACs no período indicado na Portaria CNJ n.170/2022.

15 — Colaboração em projeto estratégico 
O Núcleo, com o encerramento do projeto “Mapeamento de Demandas Repetitivas 
e com potencial de repetitividade”, no ano em curso, em decorrência da assinatura 
do Acordo de Cooperação Técnica STJ nº 10/2022 e da similaridade entre os objetos 
pretendidos, vem auxiliando a área técnica na realização de atividades para identi-
ficação de modelos, a partir do projeto estratégico “PLN – SETIM - Sistema Athos”. 

Nas atividades desenvolvidas até o momento pela área técnica, destaca-se a 
participação do Nugepnac na etapa denominada “prova de conceito do mode-
lo”, em que realizou a análise/validação de mais de 400 documentos agrupados 
pelo modelo de acordo com o nível de similaridade. Naquela oportunidade, o 
Nugepnac sugeriu uma coluna com “assunto-chave”, com o intuito de auxiliar 
eventual distribuição interna de processos.    

16 — Colaboração na elaboração da proposta emenda regimental 
O Núcleo auxiliou a 2ª Vice-Presidência na elaboração de proposta de emenda re-
gimental para inclusão do julgamento dos incidentes (IRDR e IAC) no rol de atribui-
ções da Seção Criminal (art. 95, inciso I, do RITJBA – Emenda regimental n. 11/2022, 
de 26 de outubro de 2022).

6.6 INDICADORES DE DESEMPENHO

O Nugepnac, unidade administrativa vinculada à 2ª Vice-Presidência, vem acompanhando 
o desempenho dos indicadores estratégicos “Índice Gerenciamento de Precedentes” e “Índi-
ce de  Conhecimento sobre Sistema de Precedentes Judiciais”, estabelecidos no âmbito do 
Poder Judiciário do Estado da Bahia e o resultado de sua apuração é enviado à Secretaria de 
Planejamento e Orçamento (SEPLAN) para consolidação.
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Na XXII Reunião de Análise da Estratégia (RAE), a SEPLAN apresentou o painel de cumpri-
mento dos indicadores estratégicos com o apontamento do percentual  para o macrode-
safio M6- Consolidação dos Sistemas de Precedentes  Obrigatórios.

M6 – Consolidação dos Sistemas
de Precedentes Obrigatórios

100 % 
 

atividades realizadas  no período
Fonte: SEPLAN: Período de apuração  1º semestre 2022

6.7 MEDINDO O PROGRESSO

O Nugepnac, com o objetivo de atingir o “Índice de  Conhecimento sobre Sistema de Pre-
cedentes Judiciais“, apresentou a Universidade Corporativa (UNICORP), no início do ano, pro-
posta de plano de capacitação com a sugestão de ações educativas com temáticas relacio-
nadas aos precedentes judiciais e voltadas para magistrados e servidores.

Até o momento, foram realizados : Encontros com o Nugepnac (8 turmas), Desvendando o 
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (1 turma), A eficiência dos Precedentes Ju-
diciais (1 turma) e Repercussão Geral: Origens, inovações e sua aplicação ao Supremo Tribunal 
Federal (1 turma).

http://www5.tjba.jus.br/portal/unicorp-e-nugepnac-promovem-
-o-curso-desvendando-o-incidente-de-resolucao-de-deman-
das-repetitivas-no-dia-1o-de-julho-em-modalidade-hibrida/

http://www5.tjba.jus.br/portal/nugepnac-e-unicorp-promovem-
-capacitacao-sobre-precedentes-qualificados-servidores-con-

vocados-via-decreto-devem-se-inscrever/
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6.8 CAPACITAÇÕES COM A PARTICIPAÇÃO DO NUGEPNAC

5 
ações

educativas

114 
comarcas

1.169 
inscritos

(1) Fonte: dados fornecidos pela escola judicial;

(2) Ações educativas realizadas: Encontros com o Nugepnac , Desvendando o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 
A eficiência dos Precedentes Judiciais, Repercussão Geral: Origens, inovações e sua aplicação ao Supremo Tribunal Federal  e 
Encontro Nugepnac/Sistema informatizado 
 
(3) Comarcas: houve a contabilização da localidade apenas uma vez, quando vinculada a mais de uma ação.

6.9 CONTROLE E GESTÃO DE DOCUMENTOS

Indicado o panorama quantitativo dos expedientes – recebidos, expedidos e publicados – no 
período compreendido entre os meses de fevereiro a 31 de dezembro de 2022. 

01 – Documentos (*)

Natureza Recebido Expedido

Malote digital 349 16

Ofícios 12 158

(*)  Dados correspondentes ao período compreendido entre 04/02 a 31/12/2022 .

O gerenciamento dos ofícios expedidos pelo Núcleo é realizado pelo Sistema de Gestão de 
Documentos (SGD) e os documentos podem ser acessados pelo usuário interno por meio de 
login e senha de rede. Clique aqui.

02 – Publicação (*)

Natureza Realizada

DJe 109

Portal 375

Notícias TJBA 9
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03 – SIGA (*)

Natureza Recebido Expedido

Comunicação interna 7 22

Processo administrativo 1 1

(*)  Dados correspondentes ao período compreendido entre 04/02 a 31/12/2022

AGENDA DE REUNIÕES

REDE NUGEP “SEXTAS INTELIGENTES”

SEPLAN, SETIM/CJSUD, CGJ e UNICORP

COGEPAC

OUTROS TRIBUNAIS (STJ, TJMG, TJRJ, TRT 
5ª REGIÃO)

CIJEBA / CIPJ

90
reuniões

(*)  Dados correspondentes ao período compreendido entre 04/02 a 31/12/2022

6.11 PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES

Apresentam-se abaixo registros de reuniões com a participação do Nugepnac, destacando a 
importância do compartilhamento das informações, diálogos e troca de experiências e boas 
práticas para o desenvolvimento das atividades da unidade.

Reunião “Sextas Inteligentes” Reunião “Nugep TJMG” Reunião “Centro de Inteligência do Poder 
Judiciário (CIPJ)” 
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Reunião “Centro de Inteligência Justiça 
Estadual da Bahia (Cijeba) 

Reunião “CSJUD/Solutis”  

6.12 PRÓXIMOS PASSOS

01 — Canais de comunicação NUGEPNAC
Acompanhar os fluxos estabelecidos pela unidade para  comunicação com as áre-
as internas (E-mail, Portal Nugepnac,  DJe, Sistema de Gestão de Documentos e  
WhatsApp/Assessores), sem prejuízo de serem revisitados ou  implementadas no-
vas soluções/documentos para alcançar os  objetivos definidos pela 2ª Vice-Presi-
dência e/ou CNJ  necessários para o acompanhamento/gerenciamento dos  prece-
dentes qualificados e a disseminação da temática no âmbito do Tribunal.

02 — Implementação da Resolução CNJ n. 444/2022 
Acompanhar o desenvolvimento das atividades constantes  no plano de ação apre-
sentado por esta Corte Estadual  para desenvolvimento das ferramentas tecnoló-
gicas para a implantação da nova webservice nos moldes definidos na documen-
tação disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça.

O plano de ação construído pela área técnica com o auxílio  do Núcleo de Gerencia-
mento de Precedentes e de Ações Coletivas (Nugepnac) e validado pelo Desembar-
gador  Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de  Ações Coletivas, em 
observância ao prazo definido pelo  CNJ, foi apresentado nos autos do CUMPRDEC 
0001759-  57.2022.2.00.0000, por meio da AEP II.

03 — Sistema informatizado Nugep
Acompanhar as atividades a serem realizadas pela área  técnica (CSJUD/Solutis) 
para saneamento, correção de inconsistências e implementação de melhorias (p. 
ex.  relatórios unidades) no sistema informatizado Nugep, sem prejuízo de eventual 
avaliação pela SETIM da necessidade  de desenvolvimento de novo sistema para 
contemplar as alterações constantes na Resolução CNJ nº 444/2022  combinado 
com a Portaria CNJ nº 116/2022.

04 — Projeto estratégico - Sistema Athos
Colaborar com a equipe técnica dedicada ao planejamento e desenvolvimento de 
modelo com base nas funcionalidade do sistema Athos, por meio da conferência 
de documentos separados a partir da aplicação e realização de testes em ambien-
te de homologação a ser disponibilizado. Além disso, com a contribuição da Rede 
Nugep, auxiliar na interface com outros Tribunais para a troca de experiências e 
boas práticas relacionadas ao projeto.
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05 — Plano de capacitação
Dar continuidade ao plano de capacitação, com o objetivo de contribuir com a for-
mação continuada de magistrados e servidores nas temáticas relacionadas aos 
precedentes qualificados e ações coletivas. Ademais, buscar envolver no processo 
de conhecimento as unidades judiciárias não participantes, apesar do esforço e das 
ações realizadas no ano em curso.

6.13 EQUIPE





CIJEBA
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7.1 QUADRO DE PESSOAL
 

Servidora Responsável 
Juliane Nunes do Nascimento
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7.2 CARACTERÍSTICAS

Unidade 
administrativa 
vinculada à 2ª 

Vice-Presidência

Resolução CNJ nº 
349/2021 

Resolução TJBA 
nº 04/2021

Objetiva prevenir e 
solucionar conflitos 

multitudinários a 
partir da 

identificação de 
demandas de massa

Principal 
instrumento de 

atuação é a 
elaboração de 
notas técnicas
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Supervisionar a aderência às notas técnicas ou disseminadas 
pelo CIPJ

Articular políticas e ações de mediação e conciliação institu-
cional e interinstitucional

Manter interlocução com os demais Centros de Inteligência 
do Poder Judiciário

Auxiliar na internalização da norma jurídica construída em 
precedente qualificado

Propor ao CNJ recomendações para uniformização de pro-
cedimentos e para a padronização da gestão de processos 
suspensos em razão da admissão de IRDR

Prevenir o ajuizamento de demandas repetitivas ou de massa

7.3 ATRIBUIÇÕES

* Para conferir todas as atribuições do CIJEBA consulte o art. 2º da Resolução TJBA nº 04/2021.
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7.5 CONHEÇA AS SUAS AÇÕES

No primeiro ano da gestão Biênio 2022/2024 destacam-se como principais ações:

01 — Aprovação do Fluxograma de atividades
Proposta de Fluxograma de atividades, elaborado com o intuito de demonstrar o 
passo a passo do procedimento relativo ao tratamento das demandas reportadas 
ao Centro de Inteligência, foi apresentada pelo Juiz Coordenador na 1ª Reunião Or-
dinária e aprovada pelos membros do Cijeba. 

02 — Distribuição de demandas para Juízes Relatores
A partir da aprovação do Fluxograma de atividades, foram distribuídas as deman-
das reportadas ao Cijeba por meio de expedientes SIGA. Os seguintes magistrados 
foram sorteados, nesta ordem, como Juízes Relatores:  Ana Conceição Barbuda, 
Sadraque Oliveira Rios, Icaro Almeida Matos, Rosalvo Augusto Vieira da Silva, Moa-
cir Reis Fernandes Filho e Freddy Carvalho Pitta Lima.

03 — Proposta de alteração da Resolução nº 04/2021
Em virtude das mudanças ocorridas na organização do PJBA a partir da posse da 
nova Mesa Diretora para o biênio 2022/2024, a Presidente do Cijeba encaminhou 
à Comissão Permanente de Reforma Judiciária, Administrativa e Requerimento 
Interno proposta de alteração da Resolução TJBA nº 04, 28 de abril de 2021, com 
as seguintes solicitações: inclusão dos incisos IV e V, no §1º do art. 3º; alteração da 
redação dos incisos II e IX, do § 2º do art. 3º; e alteração do art. 10.

Em 1º de junho de 2022, a proposta da Presidente do Cijeba foi aprovada à unani-
midade de votos, nos termos da Resolução nº 06/2022.

04 — Publicação de decreto com nova composição do CIJEBA
Em 27 de junho de 2022, foi publicado o Decreto nº 460, de 22 de junho de 2022, 
no Diário da Justiça Eletrônico (Dje), com a nova composição dos grupos decisório 
e operacional do Centro de Inteligência.

05 — Participação no Encontro Nacional dos Centros de Inteligência 
No período de 01/06 a 03/06/2022 foi realizado o “Primeiro Encontro Nacional dos 
Centros de Inteligência do Poder Judiciário” no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 
o qual contou com a participação de integrantes do Cijeba: a Desembargadora 
Marcia Borges Faria, Presidente do Centro, e o Juiz Coordenador, Dr. Freddy Pitta 
Lima. O intuito da participação dos magistrados no evento foi a troca de informa-
ções, conhecimento e ideias a serem aplicadas no desenvolvimento das atividades 
do Centro de Inteligência do TJBA.

06 — Participação na Reunião de Criação da Rede Nacional de Centros de Inte-
ligência da Justiça Estadual
No dia 09 de maio de 2022, o Cijeba participou da Reunião de Criação da Rede Na-
cional de Centros de Inteligência da Justiça Estadual por videoconferência na Pla-
taforma Webex. Após a reunião foi compartilhada com todos os Centros de Inteli-
gência Estaduais a minuta do Termo de Cooperação Técnica para conhecimento.
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07 — Intercâmbio de ideias com diversas instituições 
O Coordenador do Cijeba, Dr. Freddy Pitta Lima, reuniu-se de modo presencial e 
virtual com diversas instituições, a exemplo do Centro de Inteligência do Tribunal 
de Justiça do Mato Grosso do Sul (CIJEMS), Banco BMG, Telefônica Brasil S/A e Gru-
po de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações 
Criminais (GAECO), tendo como objetivo precípuo o intercâmbio de ideias para o 
enfrentamento à litigiosidade predatória e fraudulenta.

08 — Publicação de notas técnicas
Os membros do Grupo Decisório do Cijeba aprovaram, por unanimidade, 3 (três) 
notas técnicas (NTs) – PN006/2022, PN007/2022 e PN008/2022 –, elaboradas por 
seus respectivos Juízes Relatores, a saber: Juíza Ana Conceição Barbuda, Juiz Icaro 
Matos e Juiz Sadraque Rios. A aprovação faz NTs foi divulgada em noticiário pu-
blicado no Dje do dia 29 de agosto de 2022 e o seu conteúdo disponibilizado no 
Portal do Cijeba.

09 — Pontuação máxima no Prêmio CNJ de Qualidade
No Anexo I da sua Portaria de nº 170/2022 o Conselho Nacional de Justiça estabe-
leceu que os Centros de Inteligência obteriam até 15 (quinze) pontos na premiação, 
sendo 5 (cinco) pontos para cada nota técnica emitida, entre 01 de setembro de 
2021 e 31 de agosto de 2022. Nesse sentido, tendo o Cijeba realizado todas as medi-
das para alcançar o parâmetro estabelecido, conseguiu obter a pontuação máxima 
no Prêmio CNJ de Qualidade 2022.

7.6 CONTROLE E GESTÃO DE DOCUMENTOS

Panorama quantitativo dos expedientes – recebidos, expedidos e publicados – no período 
compreendido entre os meses de fevereiro a dezembro de 2022. 

01 – Documentos *

Natureza Recebido Expedido

Ofício 4 26

Ofício Circular 1 10

*  Dados correspondentes ao período compreendido entre 04/02 a 31/12/2022

02 – Publicação *

Natureza Realizada

Dje 1

Decreto Judiciário** 1

Portal 12

*  Dados correspondentes ao período compreendido entre 04/02 a 31/12/2022 
** Expedidos pela Presidência do PJBA
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AGENDA DE REUNIÕES

Reuniões realizadas*

Ordinárias 9

Extraordinária 1

Com outros Tribunais 1

Com instituições diversas 5

Total 16

*  Dados correspondentes ao período compreendido entre 04/02 a 31/12/2022

7.8 REGISTRO DE REUNIÕES

Apresentar-se-á abaixo o registro fotográfico de reuniões realizadas pelo Cijeba, nas quais os 
seus membros compartilharam informações e conhecimento com o intuito de buscar solu-
ções para lidar da maneira mais adequada com o combate às demandas predatórias e frau-
dulentas reportadas ao Centro de Inteligência.

1ª Reunião Ordinária com a participação 
dos membros dos grupos operacional 

e decisório

Reunião com o Centro de Inteligência do 
Tribunal de Justiça do Mato Grosso do 

Sul para relato de experiência

Reunião com advogadas representantes 
do Banco BMG

Reunião para apresentação das notas 
técnicas pelos Juízes Relatores 

Reunião Extraordinária para avaliação 
das notas técnicas pelo grupo decisório 
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7.9 PRÓXIMOS PASSOS

Norteando-se pelas atribuições previstas nos atos normativos  editados pelo CNJ e por esta 
Corte Estadual, mormente no que se refere à promoção de estratégias de desjudicialização e 
enfrentamento de demandas de massa e predatórias, seguem os próximos passos do Cijeba:

01 — Rede Nacional dos Centros de Inteligência da Justiça Estadual
Conforme proposta apresentada na “1ª Reunião dos Centros de Inteligência Es-
taduais”, há a possibilidade de o Cijeba fazer parte de uma Rede formada pelos 
Centros de Inteligência do Poder Judiciário Estadual, por meio da assinatura de um 
termo de cooperação técnica. 

02 — Instrumentos de combate à litigância predatória
Os membros do grupo operacional continuarão a emitir notas técnicas, recomen-
dações e outras providências que entenderem cabíveis, com o objetivo de com-
bater a litigância de má-fé e em resposta às demandas de massa e predatórias 
reportadas ao Cijeba.





OUVIDORIA
JUDICIAL
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8.1 QUADRO DE PESSOAL
 

Ouvidor Adjunto 
Guilherme José de Carvalho Neto

Equipe:
João Carlos de Sena Moisés  
Maria Benedita Gama Viana  
Cláudio Manoel Nascimento Gonçalo da Silva 
Veridiane Maria da Silva Santana Freire 
Mabel Fernandes Souza 
Tâmara Luiza do Nascimento Lobato

Estagiários: 
Helloise Reis Souza Santos Dias 
Diva Kélia de Castro Santos  
Ana Luiza Cohen Trancoso Britto  
Ludmilla de Sousa Santos,  
Adriana de Queiroz Borges 
Lucas Reis dos Santos
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8.2 CARACTERÍSTICAS

Unidade 
administrativa 
vinculada à 2ª 

Vice-Presidência

Resolução nº 
05/2013, art. 170 
do Regimento 

interno
(TJBA )

Tem por finalidade 
intermediar a 

comunicação entre o 
cidadão e a Justiça

A coordenação 
das atividades é 

exercida pelo Juiz 
Assessor Especial
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Manter intercâmbio com entidades públicas ou privadas que 
exerçam atividades similares, com vista à consecução dos 
seus objetivos

Informar à Presidência, à 2ª Vice-Presidente e aos 98 Corre-
gedores, sempre que solicitado, a respeito das manifestações 
recebidas

Elaborar e dirigir à Presidência e à 2ª Vice-Presidente relató-
rios periódicos consolidados das manifestações recebidas, 
bem como os seus encaminhamentos e resultados

Divulgar, permanentemente, seu papel institucional à socie-
dade, possibilitando aos cidadãos o conhecimento básico 
de direitos e deveres, de forma a ampliar sua capacidade de 
participar na fiscalização e na avaliação das ações do Poder 
Judiciário

Receber e examinar manifestações sobre as atividades de-
senvolvidas pelo Poder Judiciário do Estado da Bahia, en-
caminhando-as à 2ª Vice-Presidência nas hipóteses de sua 
competência, ou, conforme o caso, aos Órgãos da adminis-
tração superior deste Poder, para que adotem as providên-
cias cabíveis 

8.3 ATRIBUIÇÕES
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8.4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2022

• Implantação da Ouvidoria de Gênero e Discriminação;

• Reinauguração da Ouvidoria da Mulher;

• Instalação da Comissão de Assédio na sala cedida dentro da Ouvidoria de Gênero;

• Instalação da unidade da Ouvidoria Judicial no Térreo do prédio principal;

• Mudança e implantação de melhorias dentro sistema da Ouvidoria Online (sistema);

• Melhoria de métricas de produção em qualidade de serviço judiciário;

• Ampliação de parcerias com Instituições Governamentais para atividades sociais nas co-
munidades;

• Integração dos serviços da Ouvidoria com as Comissões temporárias e permanentes do TJBA;

• Participação da equipe em curso de aprimoramento dos serviços judiciários;

• Modernização do Estatuto de funcionamento da Ouvidoria para adequação da Resolução 
do CNJ;

• Atendimentos e suporte Psicológico a cidadãos com manifestação nas Ouvidorias;

• Desenvolvimento e aprimoramento do fluxo de trabalho;

• Participação ativa nas palestras do Projeto Conhecendo o Judiciário.

• Palestra no Projeto Conhecendo o Judiciário  para estudantes universitários;

• Reunião com a Policia Militar da Bahia;

• 1º Encontro Justiça Restaurativa Aplicada á Violência Doméstica- Oficina de Círculos de 
Construção de Paz;

• Entrega da Lembrança da Ouvidoria Judicial à Desembargadora Joanice Guimarães, Pre-
sidente da Comissão de de

• Enfrentamento ao Assédio e aos membros da comissão de segurança, Cel. Jader Martins 
e Cel. Paulo Silveira;

• Reunião com a Comissão de Transparência, a Ouvidoria Judicial cumpriu 100% dos itens 
destinados a unidade;

• Palestra para estudantes de Direito Projeto Conhecendo o Judiciário;

• Encontro com o Juiz Ouvidor Freddy Pitta Lima;
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• Palestra sobre Fake news, discurso de ódio e liberdade expressão com o Ministro do STF 
Ministro Carlos Ayres Britto.

8.5 CANAIS DE ATENDIMENTO

• A forma de atendimento da Ouvidoria Judicial para com o jurisdicionado é pelo sistema 
da Ouvidoria Online, E-mail, telefone, Manifestações do CNJ (Conselho Nacional de Justi-
ça), SIC (Serviço de Informação ao Cidadão), carta e forma presencial.

• O sistema da Ouvidoria Online, E-mail e manifestações do CNJ(Conselho Nacional de Jus-
tiça), recebem Pedido de agilização de processo, solicitação de informação, denúncias, su-
gestões e elogios, tendo o prazo máximo de 48 horas para analisar as manifestações e dar 
o devido tratamento de acordo com a complexidade de cada uma. Vale destacar que o sis-
tema da Ouvidoria online no período compreendido entre 01/01/2022 até 08/11/2022, foram 
processadas e arquivadas 11.127 (onze mil cento e vinte e sete) manifestações, e 286(duzen-
tos e oitenta e seis) manifestações direcionadas nas unidades, assim classificadas:

8.6 DADOS ESTATÍSTICOS

Quantitativo de Manifestações nos Canais de Atendimento

Reclamação: 13892 (treze mil, oitocentos e oitenta e dois ) 
Solicitação de informação: 1.232 (mil duzentos e trinta e dois) 
Denúncia: 779 (setecentos e setenta e nove) 
Elogio: 121 (cento e vinte e um) 
Sugestão: 94 (noventa e quatro) 
Manifestações direcionadas: 286 (duzentos e oitenta e seis)

(*)Quantitativo atualizado até 31/12/2022

No período de 01/01/2022 até 31/12/2022, o sistema SIC (Serviço de Informação ao Cidadão), 
processou e arquivou 130 e-mails e 408 solicitações de informações pelo sistema on-line, os 
relatos do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) totalizaram5710 (cinco mil setecentos e dez), 
todos respondidos no tempo hábil de 48 horas. As solicitações via e-mail totalizaram 13.688 ( 
treze mil, seiscentos e oitenta e oito), dentre elas pedido de agilização processual, solicitação 
de informação, denúncias, elogios e sugestões.

Por fim, registre-se que o atendimento aos cidadãos é realizado de forma ininterrupta das 
08 às 18hs. Os atendimentos podem ser presenciais; por telefone: por meio do Fale Conosco 
(0800.071222) ou pelos telefones 71-3372-5565/ 3372-7536; pela internet: por meio do formu-
lário eletrônico no sistema da Ouvidoria no sítio do TJ/BA e no Portal da 2ª Vice-Presidência, 
no link da Ouvidoria; por e-mail: ouvidoria@tjba.jus.br e por correspondência.

8.7 ATIVIDADES EXTERNAS

• A Ouvidoria Judicial do Tribunal de Justiça da Estado da Bahia é um importante canal de 
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interlocução com a Sociedade e representa uma linha reta entre o Poder Judiciário e a 
população, ou seja, é a menor distância entre o cidadão e o Poder Judiciário.

• Ouvir, portanto, significa escutar, acatar, atender, sinônimos que nos permitem vislumbrar 
a possibilidade de se aproximar cada vez mais do cidadão.

• Destarte, a Ouvidoria do TJBA é um espaço dedicado ao exercício da cidadania. É o efetivo 
diálogo entre os demandantes visualizando resoluções consensuais de suas demandas 
com a solução pacífica de litígios em tramitação.

• A Ouvidoria Judicial realiza ações afirmativas levando informação, orientação jurídica, pro-
porcionando juntamente com o NUPEMEC audiências de mediações para casos cíveis de 
pequena periculosidade, em parceria com a Marinha do Brasil, Pacto Pela Vida da Policia 
Militar do Estado da Bahia, Fundação José Silveira, Rede Record, Ação Global da Rede 
Globo, entre outros, palestras para universitários e secundaristas de instituições públicas 
e privadas pelo programa Conhecendo o Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia e a equipe sempre participa de cursos de formação no que tange aprimorar o aten-
dimento ao público e aplicar ferramentas necessárias.

Juiz Ouvidor Dr. Freddy Pitta Lima Medalha da Ouvidoria Judicial à 
Desembargadora Joanice Guimarães, 

Presidente da Comissão de
 Enfrentamento ao Assédio

Palestra sobre Fake News, discurso de 
ódio e liberdade expressão com o Minis-

tro do STF Ministro Carlos Ayres Britto

Reunião com a Comissão de Transparência, a Ouvidoria Judicial cumpriu 100% dos itens destinados a unidade

8.8 REGISTROS FOTOGRÁFICOS
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Lembrança da Ouvidoria Judicial aos 
membros da comissão de segurança, 
Cel. Jader Martins e Cel. Paulo Silveira

1º Encontro Justiça Restaurativa Aplicada à Violência
Doméstica- Oficina de Círculos de Construção de Paz

Palestra para estudantes de Direito
Projeto Conhecendo o Judiciário

Palestra para estudantes de Direito
Projeto Conhecendo Judiciário

Palestra no Projeto Conhecendo o Judiciário 
para estudantes universitários

Reunião com a Polícia Militar da Bahia
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9. CONCLUSÃO

No ano de 2022, novos desafios foram apresentados à gestão da 2ª Vice-Presidência do TJ/
BA. Se antes, com a autuação física, o acervo de mais de 20 (vinte) mil processos encontrava 
dificuldades de ordem prática, a exemplo de armazenamento, gestão de providências a serem 
adotadas, impressão de milhares de folhas para atos ordinatórios elementares, novas caracte-
rísticas (e exigências) surgem com a autuação digital integral. 

Com a conclusão do procedimento de migração dos autos ao PJE2G, todos os processos em 
sede de recurso especial, extraordinário ou ordinário constitucional passaram a ser digitais, com 
reabertura dos prazos e uma verdadeira reconfiguração das atividades administrativa e judicial, 
em uma nova realidade, no qual a velocidade típica dos meios digitais tem de ser implementa-
da, sem descurar do cuidado com a integridade do Direito e o respeito às individualidades de 
cada processo, em que se encontram depositadas as esperanças e vidas das partes.

A partir do legado da gestão anterior, o mandato de Desª Marcia Borges Faria pôs em execução 
um novo planejamento, em que, integrando o Gabinete, a Secretaria e a Seção de Recursos, 
com o apoio inestimável do NUGEPNAC e da Ouvidoria, racionalizou a atuação administrativa 
e jurisdicional, com significativa redução de processos paralisados há mais de 100 (cem) dias, e 
menor tempo de tramitação na própria 2ª Vice-Presidência, o que culminou em redução con-
siderável da taxa de congestionamento. 

Contudo, os bons resultados não podem significar imobilismo, mas, ao contrário, são atos de 
impulsionamento para voos ainda maiores, sempre destinados à mais nobre tarefa do Poder 
Judiciário: a entrega de Justiça a todos, com celeridade, eficiência e igualdade. 

Que os caminhos de 2023 sejam ainda mais auspiciosos!



© 2023
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

5ª Avenida do Centro Administrativo, nº 560 - Salvador/BA - CEP. 41745-971
www.tjba.jus.br






