
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Ata de Reunião 

Reunião: 1ª Reunião Núcleo de Gestão e Enfrentamento das Demandas
de Massa – NUGEDEM

Data: 22/09/2016 (quinta-feira)

Hora: 10h - 12h30

Local: Sala 312 Sul – Sede do TJBA

Solicitante: Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Convidados: Membros do NUGEDEM;
Cícero Washington Pereira de Moura – DPG; 
João Felipe Oliveira de Menezes – DPG;
Danilo Menezes de Santana – CTJUD;
Igor Caires Machado - SEPLAN

PAUTA SUGERIDA

1. Abertura dos Trabalhos;
2. Visão Geral do Fenômeno Demandas Repetitivas;
3. Decretos: Aspectos Gerais e Específicos;
4. Explanações individuais: Proposições e metas a serem apresentadas
pelas áreas.

ASSUNTOS TRATADOS

1. Dra. Ana Barbuda deu início à primeira reunião do Núcleo se
apresentando  e  solicitando  a  todos  os  presentes  uma  breve
apresentação individual;

2. Dr.  Maurício  Lima,  em  sua  apresentação,  pontuou  ver  com
entusiasmo a criação do Núcleo e tem expectativa de resultados
eficazes com os trabalhos a serem desenvolvidos. Aduziu ainda
ver receptividade dos demais magistrados das Varas de Relação de
Consumo com a questão da padronização das decisões e pontuou
sobre a importância do Tribunal de Justiça uniformizar as suas
decisões, no sentido de tornar mais ágil e eficiente o trabalho
da Justiça;

3. João  Felipe,  em  sua  apresentação,  pontuou  que  o  critério  de
indicação  dos  nomes  dos  integrantes  do  NUGEDEM  foi
essencialmente técnico, pelos trabalhos desenvolvidos por cada
um dentro Poder Judiciário. Pontuou a expectativa da criação do
aludido  Núcleo  auxiliar  efetivamente  na  solução  das  demandas
repetitivas no 1º Grau;

4. Danilo Santana, em sua apresentação, rememorou solicitação da
Presidente do Tribunal de Justiça, Desa. Maria do Socorro, no
início da sua gestão, de que a área administrativa atuasse em
atendimento à Meta do CNJ de priorização do 1º Grau, com o fito
de otimizar a prestação jurisdicional;
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5. Dr. Ruy Brito, parabenizou a Desa. Pilar e Dra. Ana Barbuda pela
iniciativa e pontuou que toda ideia que visa melhorar o 1º grau
de jurisdição deve ser vista com bons olhos. Pontuou ainda que
na área de conflitos administrativos, efetivamente as matérias
repetitivas existem, porém não com tanto volume como nas demais
áreas. No entanto, afirmou que o acervo é muito grande e precisa
ser reduzido;

6. Dr. Cícero Moura, em sua apresentação, afirmou que a Diretoria
do Primeiro Grau se empenhará para servir de instrumento para o
sucesso na atuação do NUGEDEM;

7. Dra.  Amanda  Palitot  Jacobina  afirmou  se  sentir  honrada  pela
designação e que tem muitas ideias para atuação do Núcleo, visto
que se aplicará muito bem à área de conflitos tributários, pois
a mesma possui muitas demandas repetitivas e, consequentemente,
poderá ter efetivo ganho de produtividade. Pontuou que as causas
de IPTU e ITIV são as mais críticas e pendentes de julgamento.
Pontuou  que  a  informação  da  jurisprudência  do  Tribunal  de
Justiça  da  Bahia  está  desatualizada  e  que  o  Núcleo  precisa
manter um banco de dados que realmente funcione;

8. Os  demais  integrantes  se  apresentaram,  registrando  o
agradecimento  pela  designação  e  a  importância  da  criação  do
Núcleo para o Tribunal de Justiça;

9. Desa. Pilar aduziu sobre a importância da atuação de todos da
equipe  na  criação  e  no  desenvolvimento  de  ações  e  de  novos
métodos para racionalizar a atuação do 1º grau de jurisdição.
Falou  sobre  o  grau  de  envolvimento  dos  magistrados  em  seus
ofícios,  tanto  no  1º  quanto  no  2º  grau.  Quanto  às  demandas
repetitivas, pontuou que os magistrados não devem se afastar de
cada caso em si, e que, mesmo diante da notória necessidade de
se ter uma padronização e aceleração das decisões idênticas e da
importância da melhoria da gestão do acervo, não se pode perder
a atenção às questões mais específicas, nem a essência de cada
ação.  Registrou  que  se  sente  honrada  e  valorizada  pela
designação para atuação no NUGEDEM;

10. Após a apresentação inicial de todos os presentes, Dra. Ana
Barbuda passou ao ponto específico da pauta, que trata da sua
apresentação  sobre  o  fenômeno  das  demandas  repetitivas,
discorrendo sobre cada ponto apresentado;

11. Dr. Maurício pontuou que as demandas mais repetitivas na
área de relação de consumo são os processos de bancos, planos de
saúde e construtoras;

12. Dando  continuidade  à  sua  apresentação,  Dra.  Ana  Barbuda
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tratou sobre os reflexos das demandas repetitivas no Judiciário
e sugestões para solução dessas demandas;

13. Dra.  Ana  Barbuda  falou  da  dificuldade  de  encontrar  as
jurisprudências  do  TJBA.  Dr.  Maurício  reforçou  que  este  fato
pode, inclusive, desprestigiar o Poder Judiciário Baiano, visto
que muitas vezes busca jurisprudência de outros Tribunais para
embasar suas decisões;

14. Danilo pontuou que a SETIM poderia melhorar o sistema de
registro e busca das jurisprudências do TJBA;

15. Desa. Pilar pontuou sobre o alto volume de judicialização,
em  virtude  da  falta  de  diálogo  entre  as  partes  e  o  não
esgotamento  das  demandas  administrativas.  Pontou  ainda  que,
muitas  vezes,  os  grandes  litigantes  não  resolvem
administrativamente suas demandas, pois “confiam” na morosidade
da Justiça. Falou da necessidade de se pensar em estratégias
para que estas demandas sequer cheguem ao Judiciário;

16. Dra. Ana Barbuda apresentou ideias de possíveis soluções em
estudo,  tais  como  a  exigência  do  devido  processo  legal
administrativo,  a  realização  de  conciliação  nas  causas
complexas,  a  responsabilização  das  agências  reguladoras  nos
danos de massa e estudo aprofundado do sistema brasileiro de
precedentes. Solicitou os responsáveis de cada área pensem em
ações de solução;

17. Dra. Ana Barbuda sugeriu a necessidade de criar um site do
NUGEDEM para divulgação das ações; 

18. Dr. Maurício falou da importância de conversar e apresentar
o NUGEDEM aos demais colegas, no sentido de envolver os demais
magistrados na busca de soluções para as demandas que mais se
repetem em cada área;

19. Camila Mazzafera sugeriu que o Núcleo estabeleça, de fato,
as ações que serão realizadas, para que se tenha definidos os
pontos  de  atuação  do  Núcleo.  Lembrou  do  Projeto  Acelera  do
Tribunal de Justiça de Goiás;  

20. Desa.  Pilar  sugeriu  aos  juízes  a  se  reunirem  para
desenvolverem as ideias e escolherem as prioridades de atuação.
Solicitou, ainda, que os responsáveis por cada área tragam já as
ideias na próxima reunião do NUGEDEM;

21. Dr. Maurício informou que já irá se reunir com os colegas
ainda nesta semana, com o objetivo de envolvê-los e abrilhantar
ainda mais o projeto;
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22. Desa.  Pilar  pontuou  a  necessidade  de  definir  uma
metodologia de trabalho do Núcleo e se apresentar na próxima
reunião;

23. Marcela Rangel apresentou três opções de logomarca criadas para
o  NUGEDEM.  Após  sugestão  de  todos,  solicitará  ao  designer
realizar as alterações sugeridas;

24. Nada mais havendo a registrar, foi dada por encerrada a
reunião,  determinando-se  que  fosse  lavrada  a  presente  ata,
devendo  ser  assinada  pela  Presidente  e  pela  Coordenadora  do
NUGEDEM, sendo ratificada por todos os integrantes que firmaram
a lista de presença que segue anexa, por ser a expressão da
verdade.

ENCAMINHAMENTOS/ PENDÊNCIAS

1. Definição de metodologia de trabalho do NUGEDEM;
2. Trazer sugestões de ações em cada área do Núcleo;
3. Criação do site do NUGEDEM

Próxima Reunião 
Agendada: 

Dia 06/10/2016, 10h, Sala 312 Sul.

Assinaturas:

_________________________________________
Desembargadora Pilar Celia Tobio de Claro

Presidente do NUGEDEM

_________________________________________
Juíza de Direito Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira

Coordenadora do NUGEDEM
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