
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Ata de Reunião 

Reunião 7ª Reunião do Núcleo de Gestão e Enfrentamento das Demandas de
Massa

Data 24/01/2019(quinta-feira)

Hora 10:00 – 11:30

Local Sala de Reuniões Corregedorias

Solicitante Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Convidados 1.  Integrantes  do  NUGEDEM  (Decreto  Judiciário  nº  837/2018),
conforme lista de presença assinada;
2. Dr. Amaury Argollo – CCI;
3. Adnilson Garrido – COSIS;
3. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cesar Santos – CGJ;
4. Dr. Paulo Alberto Nunes Chenaud - COJE

PAUTA

1. Apresentação do NUGEDEM e os estudos relativos às demandas de massa às
Corregedorias e à COJE.

ASSUNTOS TRATADOS

1. Abertura da reunião – Desa. Pilar;

2. Apresentação do NUGEDEM, os objetivos, composição e ações realizadas  –
Marcela Rangel;

3. Foi pontuado a dificuldade no fornecimento de dados para a realização
dos estudos do NUGEDEM – Dr. Maurício;

4. Foi pontuado que, com os sistemas processuais atuais, não é possível
identificar e integrar as informações das unidades judiciárias do 1º
grau – Dra. Ana Barbuda;

5. Foi pontuado a necessidade de unificação dos sistemas do 1º grau. Que
no PROJUDI não há problemas para o levantamento de informações. Foi
sugerido a inclusão de servidor da COSIS no NUGEDEM;

6. Foi pontuado sobre a importância da implantação do Pje nas unidades
judiciárias – Desa. Lisbete;

7. Foi reforçada a importância de convergir as ações do NUGEDEM com as
Corregedorias e a COJE – Desa. Pilar;

8. Foi pontuado sobre a instituição das Semanas Estaduais de limpeza de
Fluxos e Julgamentos Temáticos nas unidades Cíveis e do Consumidor das
comarcas de entrância final (Ordem de Serviço CGJ nº 01/2019) – Desa.
Lisbete;

9. Foi proposto uma atuação conjunta das Corregedorias e o NUGEDEM, sendo
que o NUGEDEM é um Núcleo responsável pela elaboração de estudos e
propostas de ações para tratamento das demandas de massa que assoberbam
os acervos das unidades judiciárias. As Corregedorias utilizariam esses
estudos para a viabilizar a execução da estratégia – Desa. Pilar e
Desa. Lisbete;
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10. Foi  pontuado  sobre  os  possíveis  meios  para  resolver  o
congestionamento  do  Poder  Judiciário  e  as  ações  realizadas  pelas
Corregedorias em atendimento ao CNJ. Foi pontuado ainda que o NUGEDEM
necessita do suporte e da estrutura das Corregedorias para a execução
das ações propostas após os estudos – Desa. Pilar;

11. Foi  pontuado  que  o  NUGEDEM  deve  atuar  com  ações  preventivas
quanto  ao  problema  das  demandas  de  massa,  de  modo  a  evitar  a  má
utilização da Justiça e o desvirtuamento do andamento processual;

12. Foi pontuado que atualmente existem prepostos da COELBA no SAJ, a
fim de diminuir novas ações nos juizados especiais – Dr. Paulo Chenaud;

13. Foi pontuado que serão encaminhados os estudos do NUGEDEM para as
Corregedorias e a COJE – Marcela Rangel;

14. Foi  sugerido  enviar  ofício  circular  aos  magistrados,  dando
conhecimento sobre a atuação do NUGEDEM e solicitando o levantamento
das demandas de massas nas unidades. Os resultados serão compartilhados
com as Corregedorias e a COJE – Marcela Rangel;

15. Foi pontuado que os juízes são os mais capazes de informar quais
são as demandas repetitivas em suas varas – Dra. Suelvia;

16. Foi apresentado os estudos elaborados pela área de demandas de
massa dos juizados especiais. Foi pontuado que houve dificuldade de
pesquisar os dados no PROJUDI – Alan Araújo;

17. Foi pontuado sobre a dificuldade que as empresas têm de comprovar
os depósitos. Foi dito ainda que em São Paulo foi descoberto um “robô”
que acessava os dados no sistema dos juizados especiais e vendia esses
dados, que a OAB já foi informada – Dr. Paulo Chenaud;

18. Adnilson da COSIS pontuou que processos sigilosos não bloqueados
no  sistema,  dificultando  os  levantamentos  de  dados.  Sugeriu  ações
preventivas  para  os  casos  de  apagões  da  COELBA,  com  o  envio  de
relatórios para o Judiciário, e para os casos de cancelamento de voôs;

19. Dra.  Ana  Barbuda  pontuou  que  tem  proposições  de  juizados
especiais para a fazenda pública;

20. Dr.  Maurício  pontuou  que  tem  ações  que  acabam  estimulando  o
litígio de massa. Que é necessário inibir o início, a entrada das
ações, e propõe estudo específico por comarca;

21. Para a próxima reunião, foi sugerido: a) o encaminhamento dos
relatórios  e  estudos  do  NUGEDEM  para  as  Corregedorias  e  COJE;  b)
formalizar convite para incluir servidor Adnilson da COSIS no NUGEDEM;
c)substituir, a pedido, a servidora Ires Lino. Dr. Maurício sugere a
servidora  Andrea  do  3º  Cartório  Integrado  de  Relações  de  Consumo;
d)Emitir ofício circular aos magistrados;

22. 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.  

Próxima Reunião Agendada Dia 22/02/2019, às 9:30 (Sala de Reunião da AEPII)
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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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