
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Ata de Reunião 

Reunião: REUNIÃO Núcleo de Gestão e Enfrentamento das Demandas de
Massa – NUGEDEM

Data: 12/09/2016 (segunda-feira)

Hora: 16h - 16h50

Local: Sala de Reunião DPG

Solicitante: Dra. Ana Barbuda

Presentes: Dra. Ana  Barbuda – Juíza de Direito, Coordenadora do 
NUGEDEM
Danilo Santana - CTJUD
João Felipe Menezes - DPG
Marcela Rangel - DPG

Pauta:

Reunião preliminar à primeira reunião do Núcleo, agendada para o dia
21/09/2016, para definição de pauta e ações iniciais. 

Assuntos Tratados:

1. Criação de e-mail do grupo, incluindo os designados no Decreto
Judiciário nº 796. Além dos designados, deverão ser incluídos na
lista os servidores Cícero Moura, Igor Caires, Danilo Santana e
João Felipe. O objetivo do e-mail é centralizar a recebimento de
ideias, sugestões e propostas ao Núcleo;  

2. Criação de logomarca do NUGEDEM;

3. Criação de grupo do WhatsApp do Núcleo;

4. Publicação de matéria no site sobre a criação do Núcleo. Danilo
sugeriu entrevista com a Desa. Pilar, se possível um Podcast,
para incluir na matéria;

5. Danilo ponutou que a centralização das ações e gestão do Núcleo
ficarão a cargo da DPG;

6. Danilo pontuou sobre a necessidade de estruturar e definir um
plano de trabalho para direcionar as ações do Núcleo, de modo a
gerir as demandas de cada área. Quem deverá definir o plano de
trabalho é a Coordenação e a Presidência do Núcleo;

7. Dra. Ana sugere que os responsáveis de cada Área identifique
ações  que  poderiam  realizar  e  defina  um  projeto-piloto  de
atuação;
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8. Danilo pontuou que os servidores designados para dar suporte às
áreas  de  atuação  de  Núcleo  não  ficarão  necessariamente
vinculados fixamente a nenhuma delas, podendo dar assessoramento
a todas, dentro de uma linha de trabalho a ser definida pela
Coordenação e Presidência do Núcleo;

9. Dra. Ana sugere como ação a convocação de reunião com os grandes
litigantes.  Pontuou  que  a  Fazenda  Pública  do  Estado  tem
interesse de ação conjunta com o DETRAN para estabelecer meios
de  resolução  administrativa  dos  conflitos  acerca  da
regularização  de  licenciamento  de  veículos.  Sugere  ainda  a
realização de mutirões específicos para os grandes litigantes;

10. João Felipe pontuou que a DPG poderá fazer a identificação
e  triagem  das  demandas  repetitivas  e  processos  na  mesma
situação, tais como, busca e apreensão e demandas ordinárias,
como ações contra Planos de Saúde, consumo e atrasos de obras;

11. Danilo sugeriu como ação inicial a proposição de reunião
com os bancos, com vitas a minimizar essas demandas de massa;

12. Dra. Ana Barbuda pontuou que irá se reunir com Dr. Cícero e
Desa.  Pilar  Célia  Tobio  De  Claro  para  definir  as  primeiras
linhas  de  atuação  do  Núcleo  e  a  abertura  dos  trabalhos  na
reunião  do  dia  21/09.  Dra.  Ana  fará  uma  apresentação  de
aproximadamente  15  minutos  sobre  os  problemas  e  os  modos  de
gerenciar as demandas repetitivas;

13. A  estruturação  da  apresentação  na  primeira  reunião  do
Núcleo  seria  da  seguinte  maneira,  ainda  a  ser  validada  pela
Desa.  Pilar:   1)  Abertura  dos  Trabalhos  –  Desa.  Pilar;  2)
Apresentação sobre as demandas repetitivas – Dra. Ana Barbuda;
3) Apresentação da 1ª proposta de trabalho ao Núcleo.

Encaminhamentos/ Pendências:

1. Criação de e-mail. Marcela ficará responsável por esta solicitação;
2. Criação de logomarca do NUGEDEM. Marcela solicitará a criação ao
designer;
3. Matéria no site do TJBA, com entrevista com a Desa. Pilar. Marcela
solicitou à Paulo da ASCOM no dia 13/09, pela manhã. 
4.  Reunião  com  Dra.  Ana  Barbuda,  Desa.  Pilar  e  Dr.  Cícero,  para
definição de plano de trabalho a ser apresentado na 1ª reunião do
NUGEDEM.

Próxima Reunião 
Agendada: 

Dia 21/09/2016, 14h, Sala 312 Sul.
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