
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Ata de Reunião 

Reunião 8ª Reunião do Núcleo de Gestão e Enfrentamento das Demandas de
Massa

Data 22/02/2019 (sexta-feira)

Hora 9:45 a 11:50

Local Sala de Reuniões AEP2

Solicitante Dra. Ana Conceição Barbuda

Presentes 1. Juiz de Direito Icaro Almeida Matos
2. Juiz de Direito Mauricio Lima de Oliveira
3. Juiza de Direito Ana Conceição Barbuda 
4. Juiza de Direito Amanda Palitot Villar de Mello Jacobina
5. Camila Mazzafera
6. Rafaelle Barbosa de Freitas
7. Marcela Rangel
8. Alan Souza de Araújo
9. Karol Virgínia Freitas Rocha

PAUTA

1. Reunião ordinária do NUGEDEM – Apresentação dos estudos elaborados pela
área de Conflitos Cíveis e Consumeristas 

PRINCIPAIS ASSUNTOS TRATADOS

1. Abertura da reunião; Marcela informou que foram encaminhados os estudos
realizados pelo Núcleo para as Corregedorias e a COJE;

2. Marcela informou que foram formalizados os convites para Adnilson da
COSIS  e  Andréa  do  3º  Cartório  Integrado  de  Relações  de  Consumo
integrarem  o  NUGEDEM.  O  coordenador  de  Adnilson,  Claudio  Nogueira,
sugeriu convocar representante de instância superior (SETIM ou DIN). A
servidora  Andrea  respondeu  que  não  poderá  integrar  o  Núcleo.  Dr.
Maurício irá sugerir outro servidor;

3. Marcela informou os ofícios para os magistrados somente poderão ser
encaminhados  após  o  retorno  da  Desa.  Pilar  das  férias,  visto  que
dependem da assinatura da Desembargadora;

4. Dr. Maurício  pontuou sobre  a necessidade  de identificar  os grandes
litigantes da área cível e consumerista de todo o estado, para atuação
prática do NUGEDEM, com o apoio da Corregedoria;

5. Foi  pontuado  sobre  a  atuação  dos  magistrados  para  identificar  as
fraudes nos litígios e sobre a necessidade de estudo pormenorizado de
cada vara – Dr. Maurício;

6. Dr. Ícaro e Dr. Maurício pontuaram sobre os problemas dos processos
digitalizados  erroneamente  no  PJE.  Dr.  Ícaro  pontuou  sobre  a
repercussão na área criminal, os julgamentos de embargos de declaração
que antes eram feitos nos próprios autos no SAJ, no PJE exige que seja
incidente;

7. Foi pontuado  por todos  sobre os  grandes  problemas  de cadastramento
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processual, que impactam nos estudos do NUGEDEM;

8. Foi  solicitado  à  Marcela  encaminhar  à  ASCOM  os  estudos  para  serem
divulgados no site do TJBA;

9. Camila  Mazzafera  elaborou  apresentação  de  estudo  da  área  cível  e
consumerista de diversas comarcas, analisando tabelas do PJE e do SAJ;

10. Camila  informou  que  constou  na  apresentação  as  comarcas  de
Salvador, Barreias, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus e Vitória da
Conquista,  pois  são  as  que  tem  a  maior  quantidade  de  grandes
litigantes;

11. Na comarca de Salvador, entre os maiores litigantes estão bancos
e  financeiras,  seguradoras,  Município  de  Salvador,  COELBA,  EMBASA,
Planos de Saúde, Petros e Petrobrás – Camila Mazzafera; 

12. Na comarca de Barreiras, os maiores litigantes são o Município, o
Estado da Bahia e DPVAT – Camila Mazzafera; 

13. Dra. Ana Barbuda pontuou sobre a necessidade de  capacitação de
servidores e OAB quanto ao correto cadastramento processual;

14. Marcela sugeriu ao Núcleo reunir-se com o  Grupo de Trabalho do
Projeto  Cadastrar  Melhor,  para  tratar  sobre  os  problemas  de
cadastramento e os impactos dos estudos das demandas de massa;

15. Dr. Ícaro pontuou que a maior dificuldade de apurar as demandas
de massa da área de improbidade administrativa se deve ao fato dos
litigantes serem pessoas físicas. Na área de improbidade só é possível
levantamento pela matéria;

16. Camila apresentou no estudo que nas comarcas do interior existe a
grande demanda de ações contra a COELBA, tais como Seabra (que tem mais
8.000 processos contra a COELBA), Tucano e Piatã;

17. Foi  sugerido  uma  atuação  nessas  comarcas,  como  exemplo  uma
audiência pública ou um grupo para atuar, junto com a Corregedoria. Dr.
Maurício pontuou sobre a existência de fraudes processuais;

18. Dra. Amanda pontuou sobre a especialização das varas da fazenda
pública de Salvador, sobre a não distribuição dos acervos e sobre a
alteração da especialização pela resolução nº24 de 2018;

19. Dr. Maurício pontuou sobre como procede quando agenda a audiência
e  automaticamente  expede  a  carta  de  citação  no  SAJ,  vinculado  ao
despacho em nome do executado. O cartório não expede mais cartas de
citação;

20. Dra.  Amanda  sugeriu  que  as  varas  especializadas  em  execução
fiscal do município fossem reunidas em Cartório Integrado, visto que as
demandas  de  massa  da  fazenda  pública  são  as  execuções  fiscais.  As
ordinárias estão caminhando bem e não apresentam grandes problemas com
demandas de massa;

21. Camila Mazzafera pontuou que solicitará nova planilha à COSIS com
o Estado como pólo ativo dos processos;

22. Dra. Amanda sugeriu ser necessário a duplicação de todas as varas
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da fazenda pública para cada competência, ou colocar ao menos mais um
juiz em cada vara;

23. Diante do estranhamento dos dados apresentados no estudo da área
cível  e  consumeristas,  que  se  apresentaram  muito  baixos,  Camila
Mazzafera  apurará  os  dados  entregues  pela  COSIS,  juntamente  com  o
servidor Adnilson. Todos concordaram que a possível discrepância dos
dados com a realidade deve ser em virtude de erros de cadastramento;

24. Dr. Maurício informou que vai convidar o servidor Marcos do 3º
Cartório Integrado para integrar o NUGEDEM;

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.   

Próxima Reunião Agendada Dia 29/03/2019, 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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