
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Ata de Reunião 

Reunião 2ª Reunião Núcleo de Gestão e Enfrentamento das Demandas
de Massa – NUGEDEM

Data 06/10/2016 (quinta-feira)

Hora 10h - 11h30

Local Sala 312 Sul – Sede do TJBA

Solicitante Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Presentes Membros do NUGEDEM;
Cícero Washington Pereira de Moura – DPG; 
João Felipe Oliveira de Menezes – DPG

PAUTA SUGERIDA

Assuntos Sugerida por

1. Leitura do art. 2º do Decreto de criação
2. Discussão acerca da atuação do núcleo considerando cada um
dos incisos, com apresentação das sugestões trazidas por cada um
dos colegas à reunião
3.  Delimitação  da  atuação  do  núcleo  considerando  ações
imediatas, mediatas e de longo prazo 
4. Delimitação da responsabilidade de cada um dos membros diante
das demandas e atuações identificadas. 
5. O que ocorrer. 

Camila Mazzafera

1. Competência do NUGEDEM;
2. Distribuição de tarefas e atribuições entre os membros do
Núcleo;
3. Definir metas e prioridades do NUGEDEM;
4.  Definir  prioridades  e  metas  por  cada  uma  das  áreas  de
atuação;
5. Pontuar sugestões diversas para a otimização da prestação
jurisdicional em  demandas de massa, em caráter geral e/ou por
área, a serem implementados a curto, médio e longo prazo

Dra. Amanda Palitot

ASSUNTOS TRATADOS

1. Apresentação  de  sugestões  de  logomarca  para  o  NUGEDEM,  para
definição e aprovação de todos. A logomarca foi aprovada, com
algumas alterações sugeridas. As alterações serão feitas pela
ASCOM;

2. Leitura do art. 2º do Decreto de criação do NUGEDEM;
3. Diferença  de  demandas  de  massa  e  demandas  repetitivas,  sendo

necessário identificar o que é repetitivo nas demandas de massa;
4. Necessidade de criação do site do NUGEDEM e a definição dos

responsáveis para alimentar as informações;
5. Necessidade de definição de um plano de ação para estruturação

do NUGEDEM, antes de iniciar efetivamente a atuação do Núcleo.
Marcela  e  equipe  formada  por  Camila,  Rafaelle  e  Igor  Lúcio
ficaram incumbidos de apresentar uma minuta do projeto;

6. Nada mais havendo a registrar, foi dada por encerrada a reunião,
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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

-  Elaboração  de  minuta  de  projeto  de  implantação  do  NUGEDEM  para
apresentação na próxima reunião ordinária.

Próxima Reunião 
Agendada

Dia 24/11/2016, 10h, Sala de Reuniões da 
Corregedoria (Sala 312 do Anexo)

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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