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PRESIDÊNCIA
 GABINETE

DECRETO JUDICIÁRIO Nº 795, DE 9 DE SETEMBRO DE 2016.
Cria o Núcleo de Gestão e Enfrentamento das Demandas de Massa - NUGEDEM no âmbito do Poder Judiciário do Estado
da Bahia.

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

CONDIDERANDO a existência de um elevado acervo processual relacionado a demandas repetitivas;

CONSIDERANDO a urgente necessidade de se estabelecerem métodos eficientes e eficazes para acelerar o julgamento
das ações repetitivas cujas teses jurídicas acarretam o maior número de suspensão de processos;

CONSIDERANDO a necessidade de se implementar uma metodologia de triagem na distribuição de processos que observe
o fenômeno das demandas repetitivas;

CONSIDERANDO a necessidade de padronização mínima, legítima e legal nas sentenças de Primeira Instância;

CONSIDERANDO que o Poder Judiciário deve aprimorar seu sistema de justiça, dotando-o de ferramentas que fomentem
a mobilidade processual, oportunizando a celeridade e eficácia da prestação jurisdicional;

CONSIDERANDO a meta nº 07, aprovada no IX Encontro Nacional do Poder Judiciário, que prioriza o julgamento dos
processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos;

CONSIDERANDO que a gestão das demandas repetitivas e grandes litigantes é um macrodesafio estabelecido pelo
Conselho Nacional de Justiça - CNJ para o período 2015/2020.

CONSIDERANDO as diretrizes traçadas no Plano Estratégico do Poder Judiciário do Estado da Bahia, aliadas aos
macrodesafios apontados na Resolução 198 do CNJ.

CONSIDERANDO a Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, em sua linha de atuação VII - prevenção
e racionalização de litígios, adotando medidas com vistas a conferir tratamento adequado às demandas de massa, fomentar o
uso racional da Justiça e garantir distribuição equitativa dos processos judiciais entre unidades judiciárias de primeiro grau;

CONSIDERANDO a necessidade de se identificar e quantificar as demandas repetitivas que colocam em iminente risco o
funcionamento do Sistema de Justiça, bem como a de fixar os dados estatísticos; e

CONSIDERANDO a necessidade de oportunizar o diálogo interinstitucional e a cooperação judiciária, especialmente por
meio da prevenção, da conciliação e da mediação, sejam com enfoque em demandas de direito público ou privado,

RESOLVE

Art. 1º Criar o Núcleo de Gestão e Enfrentamento das Demandas de Massa - NUGEDEM no âmbito do Poder Judiciário do
Estado da Bahia.

Art. 2º Compete ao Núcleo de Gestão e Enfrentamento das Demandas de Massa:

I- apoiar a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no que se refere aos assuntos afetos às demandas
repetitivas, desde a origem do fenômeno jurídico, inclusive identificando o ingresso dessas demandas, possibilitando o
cumprimento das recomendações do CNJ relacionadas ao tema;
II- editar avisos e instruções quanto ao tratamento a ser dispensado às demandas de massa;
III- promover estudos e disponibilização de jurisprudências relacionadas à matéria;
IV- propor otimização de fluxos de trabalho;
V- disponibilização de material de esclarecimento sobre o rito processual das ações repetitivas;
VI- promover capacitação na matéria, por meio da Universidade Corporativa - UNICORP;
VII- identificar e divulgar os grandes litigantes do Estado da Bahia, em parceria com a Diretoria de Primeiro Grau e as
Corregedorias Geral da Justiça e das Comarcas do Interior;
VIII- apoiar a Secretaria da Tecnologia e Modernização - SETIM, por meio da Diretoria de Informática, no desenvolvimento de
mecanismos informatizados para acompanhamento das demandas repetitivas desde o ingresso;
IX- firmar parcerias com os grandes litigantes visando ao estímulo da resolução de conflitos de forma administrativa e pré-
processual;
X- monitorar os precedentes judiciais dos tribunais superiores, quando se tratar de temas de alta litigiosidade; e
XI- apoiar o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos na realização das pautas de conciliação
específicas dos grandes litigantes.
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Art. 3º O Núcleo de Gestão e Enfrentamento das Demandas de Massa terá a seguinte composição básica:

I- um Desembargador, que o presidirá;
II- um Juiz de Direito, que coordenará suas atividades;
III- cinco Juízes de Direito, divididos por área;
IV- um Servidor, que auxiliará na demanda administrativa; e
V- cinco Servidores, que darão suporte às áreas de atuação do Núcleo.

§ 1º Os membros do Núcleo serão designados pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e atuarão sem
prejuízo de suas demais atividades funcionais.

§ 2º O Núcleo de Gestão e Enfrentamento das Demandas de Massa, por seu presidente, poderá convocar outros Juízes de
Direito e Servidores, aposentados ou em atividade, para auxiliar em atividades específicas, sem prejuízo de suas demais
atividades funcionais.

Art. 4º O Núcleo de Gestão e Enfrentamento das Demandas de Massa será subdividido em cinco áreas, de acordo com a
natureza processual, conforme descrito:

I- Área de Demandas Repetitivas, com ênfase nos Juizados Especiais;
II- Área de Conflitos Tributários;
III- Área de Conflitos Cíveis e Consumeristas;
IV- Área de Conflitos Administrativos; e
V- Área de Improbidade Administrativa e Combate à Corrupção.

Art. 5º À Área de Demandas Repetitivas, com ênfase nos Juizados Especiais, compete:

I- propositura de padronização de documentos utilizados, por meio de modelos de despachos e sentenças, entre outros;
II- elaboração de fluxos e manuais de apoio, apresentando o rito processual de cada natureza;
III- estudos e disponibilização de jurisprudências relacionadas à matéria;
IV- proposição de otimização de fluxos de trabalho;
V- proposição de ações coordenadas nas diversas unidades judiciais, sempre de acordo com seus respectivos titulares;
VI- promover capacitação na matéria por meio da UNICORP; e
VII- tratativa e propositura de meios eficientes para os grandes litigantes.

Art. 6º À Área de Conflitos Tributários compete:

I- propositura de meios eficientes da gestão do acervo das ações de execução fiscal;
II- proposição de ações coordenadas nas diversas unidades judiciais, sempre de acordo com seus respectivos titulares;
III- apoiar a Assessoria Especial da Presidência II - Assuntos Institucionais no contato com o Poder Executivo Estadual e
Municipais, Procuradoria Geral do Município e Estado, com o intuito de firmar parcerias;
IV- estudos e disponibilização de jurisprudências relacionadas à matéria;
V- proposição de otimização de fluxos de trabalho;
VI- promover capacitação na matéria por meio da UNICORP;

Art. 7º À Área de Conflitos Cíveis e Consumeristas compete:

I- propositura de meios eficientes da gestão do acervo das ações em trâmite nas Varas dos Feitos Relativos às Relações de
Consumo, Cíveis, Comerciais, Varas de Família, Varas de Registos Públicos e Varas de Acidente de Trabalho e demais
unidades com competência para a matéria;
II- proposição de ações coordenadas nas diversas unidades judiciais, sempre de acordo com seus respectivos titulares;
III- manter contato com os grandes litigantes no intuito de firmar parcerias, fomentando o diálogo interinstitucional e a
cooperação judiciária;
IV- propor minutas de documentos;
V- estudos e disponibilização de jurisprudências relacionadas à matéria;
VI- proposição de otimização de fluxos de trabalho;
VII- promover capacitação na matéria por meio da UNICORP; e
VIII- exercer as atividades de auxílio aos juízes e servidores com relação às demandas judiciais e extrajudiciais que envolvam
as matérias.

Art. 8º À Área de Conflitos Administrativos compete:

I- propositura de meios eficientes da gestão do acervo das ações em trâmite nas Varas da Fazenda Pública e demais
unidades com competência para a matéria;
II- proposição de ações coordenadas nas diversas unidades judiciais, sempre de acordo com seus respectivos titulares;
III- propor minutas de documentos;
IV- estudos e disponibilização de jurisprudências relacionadas à matéria;
V- proposição de otimização de fluxos de trabalho;



Cad 1 /  Página 7TJBA –  DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 1.745 - Disponibilização: segunda-feira, 12 de setembro de 2016

VI- promover capacitação na matéria por meio da UNICORP;
VII- exercer as atividades de auxílio aos juízes e servidores com relação às demandas judiciais e extrajudiciais que envolvam
as matérias;
VIII- manter contato com os grandes litigantes no intuito de firmar parcerias, fomentando o diálogo interinstitucional e a
cooperação judiciária;

Art. 9º À Área de Improbidade Administrativa e Combate à Corrupção compete:

I- propositura de meios eficientes da gestão do acervo das ações em trâmite nas Varas da Fazenda Pública e demais
unidades com competência para a matéria;
II- proposição de ações coordenadas nas diversas unidades judiciais, sempre em acordo com seus respectivos titulares;
III- propor minutas de documentos;
IV- estudos e disponibilização de jurisprudências relacionadas à matéria;
V- proposição de otimização de fluxos de trabalho;
VI- promover capacitação na matéria por meio da UNICORP;
VII- exercer as atividades de auxílio aos juízes e servidores com relação às demandas judiciais e extrajudiciais que envolvam
as matérias;

Art. 10. A Diretoria de Primeiro Grau fica designada como unidade responsável para assessorar e auxiliar na realização dos
trabalhos desenvolvidos pelo Núcleo de Gestão e Enfrentamento das Demandas de Massa.

Art. 11. O Núcleo divulgará no sítio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia as datas de reuniões, observado o intervalo
máximo de 30 (trinta) dias.

Art. 12. O Coordenador do Núcleo apresentará trimestralmente relatório circunstanciado das atividades à Presidência do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, em 9 de setembro de 2016.

DESª. MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO
Presidente

DECRETO JUDICIÁRIO Nº 796, DE 9 DE SETEMBRO DE 2016.
Designa Magistrados e Servidores para comporem o Núcleo de Gestão e Enfrentamento das Demandas de Massa - NUGEDEM

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a criação do Núcleo de Gestão e Enfrentamento das Demandas de Massa - NUGEDEM, por meio do
Decreto Judiciário nº 793/2016,

RESOLVE

Art. 1º Designar os seguintes Magistrados e Servidores para comporem o Núcleo de Gestão e Enfrentamento das Demandas
de Massa - NUGEDEM no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia:

I- Desembargadora Pilar Celia Tobio de Claro, como Presidente;
II- Juíza de Direito Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, como Coordenadora, e para a área de demandas
repetitivas, com ênfase nos Juizados Especiais;
III- Juiz de Direito Maurício Lima de Oliveira, para a área de Conflitos Cíveis e Consumeristas;
IV- Juiz de Direito Eduardo Carlos de Carvalho, para a área de Conflitos Tributários;
V- Juiz de Direito Ícaro Almeida Matos, para a área de Improbidade Administrativa;
VI- Juiz de Direito Ruy Eduardo Almeida Britto, para a área de Conflitos Administrativos.
VII- A Servidora Marcela Nunes Rangel da Silva, Cad.: 968.598-7, como auxiliar da demanda administrativa.
VIII- Os servidores: Camila Mazzafera (Cad.: 809.620-1), Igor Lúcio Dantas Araújo Lemos Caldas (Cad.: 903.013-1), Karol
Virgínia dos Santos Lemos Freitas Rocha (Cad.: 903.891-4), Ires Lino de Souza (Cad.: 901.790-9) e Alan Souza de Araújo
(Cad.: 968.371-2).

Art. 2º Os membros do Núcleo atuarão sem prejuízo de suas demais atividades funcionais.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, em 9 de setembro de 2016.

DESª. MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO
Presidente


