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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DE COMBATE ÀS FRAUDES NO ÂMBITO DO SISTEMA DOS JUIZADOS
ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA (NUCOF)

Aos doze dias de julho de dois mil e vinte e um, às 14h30, reuniram-se, por videoconferência realizada pelo aplicativo
LifeSize, a Excelentíssima Juíza Coordenadora do Sistema dos Juizados Especiais, Dra. Fabiana Andréa de Almeida Oliveira
Pellegrino, a Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Mariana Teixeira Lopes, da 8ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do
Consumidor da Comarca de Salvador, o Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, da 5ª Turma
Recursal da Comarca de Salvador, e o Excelentíssimo Juiz de Direito Dr. Aurelino Otacílio Pereira Neto, da 2ª Vara do Sistema
dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Salvador. Compareceram, também, os integrantes do Grupo de Trabalho
criado pelo Decreto Judiciário nº 86, de 04 de fevereiro de 2020, o representante do Ministério Público do Estado da Bahia,
Excelentíssimo Promotor de Justiça, Dr. Solon Dias da Rocha Filho, o representante da Defensoria Pública do Estado da
Bahia, o Excelentíssimo Defensor Público Dr. Marcos Fonseca Meireles, bem como os Excelentíssimos Advogados, Dr. Rod
Maicson de Oliveira Macedo, e Dra. Helena Martins, como representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. A Excelentíssima
Juíza Coordenadora agradeceu aos presentes pelo comparecimento, dando início à reunião. A Excelentíssima Juíza
Coordenadora celebrou 01 (um) ano de NUCOF, considerando exitoso o desenvolvimento dos trabalhos realizados pelo
Núcleo. Nesse ensejo, informou que o NUCOF realizou 15 (quinze) reuniões, expediu 79 (setenta e nove) ofícios, recepcionou
101 (cento e um) expedientes, e elaborou 10 (dez) enunciados, os quais possuem propósito de direcionamento aos
operadores do direito e de refreamento das artificialidades nos Juizados Especiais. Foi ressaltado pela Excelentíssima
Juíza Coordenadora, inclusive, que os enunciados do NUCOF foram compartilhados com o Núcleo de Gestão e Enfrentamento
das Demandas de Massa (NUGEDEM) do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e com o Centro de Inteligência da Justiça
Estadual da Bahia (CIJEBA), colimando refrear práticas que não sejam condizentes com a cooperação e boa-fé processuais.
Ademais, informou que os enunciados podem ser replicados no âmbito da Justiça Comum, haja vista que, embora o
NUCOF esteja num ambiência dos Juizados Especiais e seja composto por Magistrados que atuam no Sistema, onde está
a maior demanda de competência de defesa do consumidor do Estado, as práticas não se distinguem, quando se trata de
justiça comum. Assim, os enunciados cumprem o fito de informação aos operadores do direito e uniformização de estratégias
para a prestação jurisdicional eficiente. Outrossim, a Juíza Coordenadora salientou que, quando a hipótese da notícia de
indício de fraude encaminhada pelo NUCOF, se tratar, supostamente, de prática delituosa, é necessário que os órgãos
legalmente competentes realizem a investigação e a persecução, vez que é missão do NUCOF realizar a anamnese e fazer
os encaminhamentos para, numa união de forças, obter uma prestação jurisdicional efetiva, célebre e preservada da
litigância predatória. Desse modo, a Juíza Coordenadora solicitou as devolutivas dos expedientes encaminhados às
Instituições para o acompanhamento exitoso das notícias com indícios de fraude enviadas ao Núcleo. A Juíza Dra. Mariana
Teixeira Lopes disse que, como Magistrada do Juizado de Defesa do Consumidor, o enfrentamento e o combate às
artificialidades é realidade diária dos Juizados, e que as demandas predatórias embaraçam a prestação jurisdicional, bem
como prejudica as demandas legítimas e as partes. O Advogado, Rod Maicson de Oliveira Macedo informou que a OAB não
compactua com as demandas fraudulentas e combate firmemente as artificialidades. Ademais, se comprometeu a diligenciar
as devolutivas aos expedientes. Solicitou que seja feita uma análise apurada dos expedientes com notícias de indícios de
fraude para que os causídicos que atuem de boa-fé não sejam penalizados. A Advogada, Dra. Helena Martins, corroborou
com a fala de Dr. Rod Maicson de Oliveira Macedo, ratificando o comprometimento da OAB em adotar as diligências
necessárias para as respostas aos expedientes encaminhados à Instituição. A Juíza Coordenadora informou que enviará ao
e-mail dos presentes o Relatório Anual do NUCOF, no qual contém a relação dos ofícios encaminhados ao Ministério Público
e à OAB para que sejam diligenciadas as respectivas devolutivas ao Núcleo. Dada a palavra ao Promotor de Justiça, Dr.
Solon Dias da Rocha Filho, reconheceu que os trabalhos desempenhados pelo NUCOF são valorosos no que tange
aperfeiçoamento da justiça. Em tempo, informou que se compromete a promover as diligências necessárias para as
devidas devolutivas aos expedientes encaminhados ao Ministério Público. Dada a palavra ao Magistrado Dr. Rosalvo Augusto
Vieira da Silva, enfatizou que os enunciados foram frutos de provocação reiterada de advogados, partes, unidades judiciárias
e foram elaborados com bastante cautela, no que tange à utilização das expressões "indicativos" e "indícios" de fraude, vez
que não cabe ao NUCOF emitir juízo de valor no âmbito criminal, mas, tão somente, promover os encaminhamentos às
autoridades legalmente competentes para tanto. Dada a palavra ao Magistrado Aurelino Otacílio Pereira Neto, disse que o
NUCOF é órgão catalisador de informações e receptor de notícias com indicativos de fraude, de modo que, a união de
esforços do Núcleo com o Grupo de Trabalho objetiva uma justiça sadia. Ademais, a Excelentíssima Juíza Coordenadora
ressaltou que as práticas artificiais estão pulverizadas nacionalmente, de modo que profissionais de outros Estados estão
atuando nos Juizados Especiais da Bahia, contrariamente à função social do processo e à boa-fé. A Magistrada Dra. Mariana
Teixeira Lopes, na esteira do Enunciado 09 do NUCOF, salientou que o grande número de pedidos de desistências
formulados, principalmente, nas demandas supostamente artificiais, é bastante custoso ao Poder Judiciário, ressaltando o
prejuízo de grande parte das pautas de audiências. Por fim, a Juíza Coordenadora reiterou que será enviado aos integrantes
do Grupo de Trabalho o Relatório Anual do NUCOF, contendo a relação de expedientes encaminhados à OAB e ao Ministério
Público para as devidas devolutivas. A Juíza Coordenadora dos Juizados Especiais, Excelentíssima Dra. Fabiana Andréa de
Almeida Oliveira Pellegrino, agradeceu a presença de todos e encerrou a Sessão. Nada mais tendo sido tratado,
___________________ Caroline Dantas Godeiro de Araujo, Secretária, encerro a presente ata devidamente assinada pelos
Magistrados integrantes do Núcleo de Combate às Fraudes nos Juizados Especiais e pela Juíza Coordenadora do Sistema
dos Juizados Especiais.

FABIANA ANDRÉA DE ALMEIDA OLIVEIRA PELLEGRINO
Juíza Assessora - Coordenação dos Juizados Especiais



Cad. 1 / Página 206TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.918 - Disponibilização: terça-feira, 10 de agosto de 2021

MARIANA TEIXEIRA LOPES
Juíza de Direito da 8ª Vara dos Juizados Especiais do Consumidor da Comarca de Salvador

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Juiz de Direito da 5ª Turma Recursal da Comarca de Salvador

AURELINO OTACÍLIO PEREIRA NETO
Juiz de Direito da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Salvador

SOLON DIAS DA ROCHA FILHO
Representante do Ministério Público do Estado da Bahia - MP/BA

 MARCOS FONSECA MEIRELES
Representante da Defensoria Pública do Estado da Bahia - DPE/BA

ROD MAICSON DE OLIVEIRA MACEDO
Representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia - OAB/BA

HELENA MARTINS
Representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia - OAB/BA

AVISO Nº 43/2021/COJE

O(a) Juiz(a) FABIANA ANDRÉA DE ALMEIDA OLIVEIRA PELLEGRINO, Coordenadora dos Juizados Especiais, AVISA aos Sen-
hores Magistrados, membros do Ministério Público, Advogados, Servidores, Estagiários, Partes e demais interessados, que
faz publicar a Produtividade dos Prestadores de Serviço, categoria Conciliadores, relativo ao período de 26/06/21 a 25/07/21.

Salvador, 09 de agosto de 2021.

FABIANA ANDRÉA DE ALMEIDA OLIVEIRA PELLEGRINO

Coordenadora dos Juizados Especiais


