PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Of. Circular nº 002/2019
Salvador, 20 de março de 2019
Excelentíssimo(a) Senhor(a)
Juiz(a) de Direito
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Senhor(a) Juiz(a),
Ao cumprimentar Vossa Excelência, damos conhecimento da atuação do Núcleo de Gestão e
Enfrentamento das Demandas de Massa (NUGEDEM), criado pelo Decreto Judiciário nº 795/2016.
O Núcleo, composto por magistrados e servidores, tem por objetivo analisar as causas da excessiva
litigiosidade, que assoberbam os acervos das unidades do 1º grau do Poder Judiciário do estado da
Bahia.
Visando à elaboração e viabilização de propostas para o aprimoramento do Judiciário, bem
como a adoção de estratégias de enfrentamento das demandas de massa, o Núcleo se reúne
periodicamente para deliberação e elaboração de estudos pormenorizados sobre a temática, nas áreas
de Conflitos Tributários, Improbidade Administrativa, Conflitos Cíveis e Consumeristas, Juizados
Especiais, entre outras, conforme estabelecido em seu decreto de criação.
Não obstante, em virtude de notória existência de falhas de cadastramento ou categorização
equivocada de processos nos sistemas processuais, as pesquisas realizadas por esse Núcleo podem
apresentar informações e estatísticas não condizentes com a realidade das unidades do 1º grau,
dificultando a adoção de políticas judiciárias adequadas para a modernização da gestão das ações de
massa.
Neste sentido, solicitamos de Vossa Excelência, e assim dessa serventia, o levantamento das
demandas repetitivas existentes nessa unidade judiciária, como etapa fundamental na identificação
e dimensão global dos tipos de demandas de massa que tramitam no Poder Judiciário, com vistas a
implementar ações, em parceria com as Corregedorias deste Egrégio Tribunal de Justiça, de modo a
contribuir efetivamente na redução da taxa de congestionamento, na produtividade e celeridade da
prestação jurisdicional.
As informações devem ser encaminhadas para o e-mail nugedem@tjba.jus.br. Para mais
informações, colocamo-nos à disposição pelos contatos: 71 3372-7768/9620.
No aguardo, agradecemos a atenção e reiteramos os votos de estima e consideração.
Atenciosamente,

Desa. PILAR CÉLIA TOBIO DE CLARO
Presidente do NUGEDEM
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