
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio dos códigos de 

suspensão/sobrestamento previstos na Tabela Processuais Unificadas (TPU), tem 

como um dos principais objetivos acompanhar o acervo de processos sobrestados nos 

Tribunais, bem assim, confrontar os dados lançados nos sistemas judiciais com 

aqueles cadastrados no Banco Nacional de Dados de Demandas Repetitivas e 

Precedentes Obrigatórios (BNPR).  

 

As movimentações – 265, 11975, 12098, 12100 e 12099 - previstas nas 

Tabelas Processuais Unificadas (TPU) e disponíveis nos sistemas judiciais são: 

 

 específicas para as suspensões por repercussão geral (RG), recursos 

repetitivos (RR) e incidentes de resolução de demandas repetitivas (IRDR); 

 utilizadas pelo NUGEPNAC para acompanhar o acervo de processos 

sobrestados por precedentes qualificados; 

 a base para a remessa de dados ao Banco Nacional de Dados de Demandas 

Repetitivas e Precedentes Obrigatórios (BNPR), do CNJ, via sistema 

informatizado NUGEP. 
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PÁGINA 2 INFORMATIVO NUGEPNAC (Movimentações processuais – Sobrestamento) 

Assim, na hipótese de não existir movimentação específica para suspensão por 

"incidente de uniformização" / "ação direta de inconstitucionalidade", sugere-se 

submeter à análise do magistrado a utilização de outra movimentação existente na 

TPU, que melhor se adeque ao caso, a exemplo, do código 272 (A depender do 

julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente) ou 898 (Por 

decisão judicial). 

Registre-se que nos sistemas judiciais há movimentações específicas para o 

dessobrestamento de processos quando retornam ao regular andamento. 

  

Os processos sobrestados nos sistemas judiciais (PJE, SAJ, SAIPRO e 

PROJUDI) pelos códigos de movimentação (265, 11975, 12098, 12100 e 12099) 

devem ser lançados pelo usuário no sistema informatizado NUGEP.  

O referido sistema pode ser acessado no PORTAL NUGEPNAC ou no 

link: https://www9.tjba.jus.br/seg/login?sistema=NURER, mediante a inserção do 

login e senha de rede.  

Caso o usuário encontre-se em regime de teletrabalho será necessária a 

instalação da VPN, pois se trata de sistema do ambiente interno do TJ e, 

encontrando eventual dificuldade em acessá-lo, deverá entrar em contato com o 

service desk.  
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