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O Centro de Inteligência da Justiça Estadual do 
Maranhão – CIJEMA, passou por recente alteração na 
composição (Resolução 41/2021), passando a contar 
com um Coordenador e agregando atribuições que 
antes eram do Núcleo de Monitoramento do Perfil de 
Demandas – NUMOPEDE. 

Com a alteração, a coordenação dos trabalhos fica a 
cargo da juíza Marcela Santana Lobo; já a composição 
está sendo ajustada, em razão da movimentação dos 
juízes. Cada polo judicial tem dois integrantes da 
magistratura no CIJEMA, com exceção de São Luís, com 
quatro representantes.

CIJEMA tem novas coordenação 
e composição
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O CIJEMA e o NUGEPNAC terão ferramentas de 
inteligência artificial desenvolvidas pelo Laboratório 
de Inovação Toada Lab. A partir da criação de um 
grupo de trabalho, estão previstos  o aperfeiçoamento 
do sistema PJE e a implementação de rotinas para as 
secretarias judiciais. 

Desenvolvimento de procedimentos de identificação 
e etiquetamento de processos em tramitação também 
estão na pauta de trabalho do grupo. O objetivo é 
garantir praticidade e agilidade no tratamento de 
demandas repetitivas e aplicação de precedentes.

Parceria com Toada Lab

O Judiciário do Maranhão relatou sua experiência na 
Caravana Virtual da Rede de Centros de Inteligência, 
do CNJ.  O evento aconteceu em junho e abordou a 
implementação do Centro de Inteligência do TJMA, 
primeiro no âmbito da Justiça estadual. Na oportunidade, 
foi debatida a suscitação de IRDR com a participação do 
CIJEMA, com base em estudos de casos de demandas 
repetitivas identificadas nas comarcas.

O NUGEPNAC está compilando dados para identificar 
o acervo dos processos sobrestados no 1º e 2º grau. 
Inicialmente, o trabalho vai auxiliar a gestão dessas 
ações na varas fazendárias de São Luís, que já receberam 
a relação processual com afetação por IRDR, Recurso 
Repetitivo e Repercussão Geral. O trabalho será estendido 
às demais varas da capital e comarcas do interior.

Caravana Virtual sediada 
pelo TJMA

NUGEPNAC identifica demandas da Fazenda para auxiliar 
varas na capital

Em 2021 o STF já devolveu 
para instâncias de origem 

mais de 8 mil processos para 
enquadramento à sistemática 

da repercussão geral. Do total, 
2.551 foram enquadrados 

em temas novos, criados a 
partir de setembro de 2020, 

representando cerca de 34%   
dos processos devolvidos.

O STF e o STJ assinaram acordo para 
compartilhamento de informações, 
possibilitando ao Supremo a 
proposição de novos temas de 
repercussão geral em recursos que 
ainda nem chegaram à Corte. Já      
o STJ poderá verificar se a matéria 
já foi submetida a sistemática 
da repercussão geral. Somente 
em 2020, foram interpostos 
conjuntamente 57% dos recursos.

Temas STF e STJ para aplicação imediata

Processo ainda suspensos ou sobrestados no TJMA já possuem entendimento firmado e temas 
com trânsito julgado nas cortes superiores. Teses já podem ser aplicadas.

Supremo Tribunal Federal 

Superior Tribunal de Justiça

CLIQUE
NOS TEMAS
E SAIBA MAIS

Em decisão do último dia 17 de junho, o ministro Luiz 
Fux decidiu não haver repercussão geral do Tema 735 (RE 
1.327.635 ), por se tratar de questão infraconstitucional. 
O recurso havia sido interposto contra a tese firmada no 
IRDR 48.732/2016, que trata da nomeação de “candidatos 
excedentes em concurso público para professor do 
Estado”. O presidente do TJMA, desembargador Lourival 
Serejo, negou seguimento aos recursos por ausência de 
repercussão geral, prevalecendo a decisão do STF.

IRDR 3 do TJMA – Não há repercussão geral

Created by iconsphere

from the Noun Project

Created by iconsphere

from the Noun Project

Created by iconsphere

from the Noun Project

Created by iconsphere

from the Noun Project

Created by iconsphere
from the Noun Project

Created by iconsphere
from the Noun Project

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15346019744&ext=.pdf
http://www.tjma.jus.br/midia/nugep/pagina/hotsite/432503
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=810&numeroTemaFinal=810&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=&numeroProcesso=&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=897&numeroTemaFinal=897&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=&numeroProcesso=&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
https://youtu.be/NU_zqTFh6dE
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1&cod_tema_final=1
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=958&cod_tema_final=958
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=970&cod_tema_final=970
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=971&cod_tema_final=971
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=972&cod_tema_final=972
https://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/504498
http://www.tjma.jus.br/midia/portal/noticia/504490
http://www.tjma.jus.br/midia/tj/noticia/504518
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