
Ata de Reunião 

.06/06/2019 

Assunto: 
Grupo Gestor das Tabelas Processuais Unificadas 
DJ n° 227, de 27 de fevereiro de 2018. 

Data: 

Redator: 
Viviane Chaves 

Local: 
AEP2 

Hora Inicio/Fim: 
10h às 11h20 

Integrantes: 
Juiza Rita de Cássia Ramos de Carvalho - Assessora Especial da Presidência 11—Assuntos Institucionais; 
Juiz Moacyr Pitta Lima — Assessor Especial da Corregedoria Geral da Justiça; 
Juiz Paulo Roberto Santos Oliveira - Assessor Especial da Corregedoria das Comarcas do Interior; 
Juiz Joséfison Silva Oliveira, Assessor Especial da P Vice Presidência; 
Juiz Alberto Raimundo Gomes dos Santos; 
Juiz Anderson de Souza Bastos; 
Juiz Roberto José Lima Costa; 
Juíza Jarda Ribeiro Dias; 
Juíza Marielza Brandão Franco; 
Mariana da Silva Laranjeira — Diretora de Primeiro Grau; 
Pablo Roberto Nascimento Moreira — Secretaria de Planejamento e Orçamento; 
Leandro Sady Rodrigues — Secretário de Tecnologia; 
Participantes: 
Carlos Henrique Pedreira — Assessor SETIM 
Alexsandro Silva Santos - SEPLAN 
Cláudio Nogueira - COSIS 
Angelo Martins Junior - DPG 
Viviane Chaves — Assessora — AEPII 

DESENVOLVIMENTO DA PAUTA 

Aos seis dias do mês de junho do corrente ano, compareceram a este Tribunal de Justiça da Bahia, na sala de 
reuniões da AEPII, às 10h horas, os membros do Grupo Gestor Local das Tabelas Processuais Unificadas no 
âmbito desta Corte Estadual, conforme lista de presença anexa, para participar de reunião presidida por Dra. Rita 
Ramos, Juíza Assessora Especial da Presidência. 

Iniciada a reunião, passou-se a discutir a pauta a seguir: 

Ausência Dr. Moacyr — Justificada Correição Ilhéus 

Deliberado na última reunião: 

o Encaminhamento da planilha do TJPB aos magistrados do Grupo. 

Dra. Júnia informou que foi realizada a análise da tabela do TJPB e que foi 
disponibilizado o arquivo com as marcações para a Assessora Yasmin por e-mail e 
também para o e-mail da Diretoria de 1° Grau, para que seja feita a deliberacao pela 
DPG junto à SECODI.  

Dr. Roberto pontuou que existem algumas matérias que trazem um detalhamento 
excessivo desnecessário. Pontuou, ainda, a situação dos incidentes e procedimentos 
(assuntos da TPU/PJE), a exemplo: impugnação ao valor da causa, impug. à gratuidade 
judiciária e exceção e incompetência relativa e cautelares: nominadas e inominadas, 
que não se encontram mais previstos pelo novo CPC. Deve-se promover orientação 
para ser dada prioridade de julgamento a tais incidentes e procedimentos (distribuídos 
no sistema SAJ), pois não haverá possibilidade de migração para o PJE.  
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Dra. Marielza noticiou que é necessário verificar como a classificação poderá ser 
realizada no PJe. 

3. Sugestão da DPG: Oficio às Unidades Externas acerca da necessidade de 
conhecimento e observância da TPU quando do cadastramento e distribuição dos 
processos judiciais. Importante: No PJe a distribuição é automatizada. Não há 
mais setor de distribuição. 

Dra. Rita deliberou pelo envio de Ofício do Presidente às Unidades externas, inclusive 
à OAB, para conhecimento e aplicação da TPU.  

Dra. Marielza entendeu pela importância, uma vez que o cadastramento incorreto do 
processo irá atravancar o Judiciário. 

Dr. Joséfison pontuou que o expediente seja pormenorizado para orientar o passo a 
passo para incluir o cadastro do processo. 

Dra. Marielza mencionou que seria interessante que ficasse disponível no Portal do 
Tribunal as informações das deliberações oriundas deste Grupo de Trabalho. 

Dra. Júnia pontuou a necessidade de se ter uma tela de confirmação da distribuição 
posterior ao cadastramento do processo, sendo informado pro Claudio da COSIS que 
Cristiane da Corregedoria estaria diligenciando essa ferramenta juntamente com 
Leonardo do UNIJUD, comprometendo-se a entrar em contato com Leonardo para 
verificar o andamento dessa solicitação.  

Dra. Marielza questionou se poderia haver o aperfeiçoamento da nossa tabela com base 
na Tabela do TJPB, para inclusão subclasses que se apliquem à realidade do Tribunal da 
Bahia. 

Dr. Roberto pontuou que existem classes e assuntos que existem na TPU, mas não 
existem no sistema processual em utilização. 

Dra. Rita entende pela pertinência desta análise, e que os colegas magistrados do Grupo 
disponibilizaram-se a realizar esse trabalho. 

Alex, no que tange ao supracitado item, pontuou que a Corregedoria está realizando 
esse trabalho de vinculação de classes às competências, e que seria interessante 
aguardar a finalização do trabalho. 

Dr. Joséfison salientou que a TPU é uma árvore, com as classes e assuntos mais gerais e 
principais, mas não tolhe os Tribunais a refletirem e ajustarem a sua realidade. 

Dr. Roberto citou, ainda, os processos já sentenciados para os quais não constam a 
respectiva movimentação e a necessidade de criação de uma movimentação específica 
para regularizar a questão, possibilitando a exclusão do processo da Meta 2. 
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Alex mencionou que a situação do processo é irrelevante, é necessário ser lançada a 
movimentação processual respectiva. 

Dr. Joséfison mencionou a necessidade da listagem de meta 2 seja refletida de fato com 
processos não julgados e que seja pontuado a necessidade de verificar se não é questão 
de ausência de movimentação, devendo orientar as Unidades para que a situação não 
volte a acontecer. 

Dra. Júnia informou que o juiz não consegue verificar apenas no Cartório, que essa 
análise somente poderá ser feita a partir da lista disponibilizada pelo Tribunal 
(SEPLAN). 

4. Próxima reunião agendada para o dia 9 de julho do corrente ano, às 10 horas. 

Cása Rar(Nos 
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