
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Ata de Reunião 

Reunião 6ª Reunião do Núcleo de Gestão e Enfrentamento das Demandas de
Massa

Data 13/12/2018 (quinta-feira)

Hora 09:30 – 11:30

Local Sala de Reuniões AEPII (Sala 303 Sul, TJBA)

Solicitante Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Convidados 1.  Integrantes  do  NUGEDEM  (Decreto  Judiciário  nº  796/2016),
conforme lista de presença assinada;
2. Mariana Larangeira - DPG

PAUTA

Pendências da reunião anterior

1. Providenciar republicação do Decreto nº 796/2016, com a inclusão da
Diretora  do  1º  Grau  Mariana  Larangeira  e  das  servidoras  Rafaelle
Barbosa de Freitas e Roberta Santana Leal Lima – Quem: Marcela Rangel;

2. Elaborar e enviar dos estudos propostos no Modelo de Operação, até dia
05/11/2018 – Quem: Servidores de suporte às áreas;

3. Realizar  reunião  com  a  UNICORP,  para  verificar  possibilidade  de
capacitação sobre TPUs – Quem: DPG  

ASSUNTOS TRATADOS

1. Abertura  da  reunião  por  Dra.  Mariana  Laranjeira,  devido  à
impossibilidade de comparecimento da Desa. Pilar na reunião;

2. Sugestão de atuação conjunta do NUGEDEM no projeto da Corregedoria
Geral da Justiça, em pauta para 2019, denominado “Semanas Estaduais de
Limpeza de Fluxos e Julgamentos Temáticos – Dr. Maurício Lima;

3. Dificuldade da Área de Conflitos Cíveis e Consumeristas de se fazer o
levantamento para os estudos, foi solicitado tabelas à COSIS, pois não
era possível tabelar a grande quantidade de processos de todo o Estado
– Camila Mazzafera;

4. Apresentação  das  proposições  temáticas  de  naturezas  Cível  e
Consumerista feitas pela Corregedoria – Dr. Maurício Lima;

5. Necessidade da Desa. Pilar tratar com a Corregedora Geral Desa. Lisbete
para atuação conjunta da NUGEDEM no projeto supracitado – Dr. Maurício
Lima;

6. A importância da mão de obra dos estagiários de Direito para baixar o
fluxo das demandas repetitivas – Dr. Maurício Lima;

7. Dificuldade  no  levantamento  para  estudos  na  Área  de  Improbidade
Administrativa,  tanto  em  relação  ao  sistema  como  em  virtude  da
peculiaridade das espécies de ações que versam sobre improbidade, em
diversos temas, mas não necessariamente ações iguais que possam ser
consideradas de massa – Dr. Ícaro Matos;

8. O assunto mais identificado na Área de Improbidade Administrativa foi
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“fraudes a licitação”, tanto a área cível como criminal – Dr. Ícaro
Matos;

9. Processos de improbidade administrativa tendem a ficar “estagnados”,
principalmente nas varas que não tem juiz titular, sobretudo por sua
complexidade – Mariana Larangeira;

10. Está sendo analisado pela Presidência a possibilidade de criação
de  grupo  de  trabalho  para  deslocamento  dos  processos  físicos  de
improbidade administrativa – Mariana Larangeira;

11. Sugestão de designação de juízes para julgamento de processos de
improbidade administrativa das comarcas do interior – Dr. Maurício Lima
e Igor Lúcio;

12. Sugestão  de  criação  de  uma  vara  especializada  em  improbidade
administrativa para atender as comarcas do interior e especialização de
uma vara da capital, para ficar com a competência exclusiva na matéria
– Igor Lúcio;

13. Em  pesquisa  realizada  sobre  demandas  de  massa  da  Área  de
Conflitos  Cíveis  e  Consumeristas,  foi  verificada  a  existência  de
projeto para tratamento das demandas agrárias em Santa Catarina, onde
foi criada uma vara especializada para atuação em todo estado - Camila
Mazzafera e Ires Lino;

14. No que tange à pesquisa de demandas de massa na área cível, houve
dificuldade em obter as tabelas contendo as informações processuais
solicitadas junto à COSIS, relacionada a quantidade de dados para toda
a Bahia (mais de 3 milhões de processos em trâmite). Foi reduzida a
pesquisa solicitada para apenas a comarca de Salvador, no entanto as
servidoras  ainda  aguardam  o  envio  dos  dados  pela  COSIS  –  Camila
Mazzafera;

15. Sobre considerar as execuções fiscais como demanda de massa, foi
informado  a  existência  de  um  grupo  de  trabalho  de  Governança
Colaborativa em Execuções Fiscais – Mariana Larangeira;

16. Existência de uma demanda de massa da área cível no 2º grau,
envolvendo  as  cidades  ribeirinhas  do  Rio  São  Francisco,  onde  os
moradores ingressam com ação contra Coelba requerendo instalação de
energia elétrica e o pedido é indeferido, sob a alegação de ser área de
preservação ambiental – Igor Lúcio;

17. Apresentação do estudo e relatório das demandas de massa da Área
de Juizados Especiais (PROJUDI) – Alan Araújo;

18. As  maiores  demandas  da  Área  de  Juizados  Especiais  são  ações
contra concessionárias de serviços públicos (Coelba, Embasa), telefonia
e serviços financeiros (bancários e concessão de crédito), além de
planos  de  saúde,  empresas  aéreas  e  vício  e  defeito  de  produtos,
principalmente aparelhos celulares – Alan Aarújo;

19. Existência de expediente na AEPII, solicitando a designação de
preposto  da  Coelba  para  ficar  fixo  no  SAJ  do  Shopping  Paralela.
Expediente no aguardo de autorização - Mariana Larangeira;

20. Sugestão de realização de semanas de conciliação por temática e
mutirão de julgamentos temáticos, com a designação de magistrados de
diversas varas – Mariana Larangeira e Dra. Amanda Palitot;

21.  Sugestão  de  aproximação  e  alinhamento  do  NUGEDEM  com  as
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Corregedorias sobre julgamentos temáticos – Dr. Maurício Lima;

22. Sugestão  de  convidar  representantes  das  COJE,  CGJ,  CCI  e  do
NUPEMEC para a próxima reunião do NUGEDEM. Incluir na pauta da reunião
a apresentação das demandas de massa dos Juizados Especiais, conforme
estudo realizado por Alan Araújo;

23. Em  relação  à  possibilidade  de  capacitação  sobre  TPUs,  foi
informado que a demanda já vem sendo tratada pelo Comitê de trabalho
específico  do  Cadastrar  Melhor.  Apresentada  as  atas  das  reuniões
realizadas pelo referido Comitê – Mariana Larangeira;

24. Sugestão de fechar calendário de reuniões do NUGEDEM para 2019;

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

ENCAMINHAMENTOS/ PROVIDÊNCIAS

1. Elaborar apresentação atualizada em powerpoint para próxima reunião, com a
presença da COJE, CGJ, CCI e NUPEMEC – Quem: Marcela Rangel

Próxima Reunião Agendada Dia 24/01/2019, às 9:30 (Sala de Reunião da AEPII)

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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