
Síntese da Reunião 

Assunto: Reunião - Grupo de Trabalho da Tabela Processual Unificada 

Local: AEP II Horário: 11:10 às 12:10 Data: 02/05/2018 

Participantes: 

Dra. Rita Ramos - Juíza Assessora Especial da Presidência - AEP 11; 

Juiz Joséfison Silva Oliveira - Juiz Auxiliar da 1.2 Vice-Presidência; 

Juíza Júnia A. Ribeiro Dias; 

Adriano V illar Silva Santos - Assessor SETIM 

Alexsandro S.Santos - Assessor SEPLAN 

Líbia Maria A. de A. F. Lima - Assessora AEP 11 

-• 

Atividad 

Pauta 

Realizada a 1.2  reunião do Grupo de Trabalho das Tabelas Processuais Unificadas, estavam presentes Dra. Rita 

Ramos, Juiza Assessora Especial da Presidência, Dr. Joséfison Silva Oliveira, Juiz Auxiliar da 1.2  Vice-Presidência, 

Dra. Júnia, Juíza de Direito, os servidores: Adriano Villar Silva Santos, representando a SETIM, Alexsandro S. 

Santos, representando a SEPLAN e Líbia de Andrade, assessora da AEP 11; ausente justificadamente os 

magistrados Alberto Raimundo e Roberto José Lima Costa, este último em decorrência da necessidade de 

participação em audiência designada para a mesma data. 

Aberta a reunião, Dra. Rita solicitou a Alexsandro que fizesse uma breve explanação sobre a Tabela Processual 

Unificada, já que todos começaram a compor o Grupo de Trabalho na nova gestão. 

Alexsandro (SEPLAN) ponderou que a matéria afeta ao Grupo de Trabalho tem uma certa identidade com a 

discutida pelo Grupo Cadastrar Melhor. Em seguida, informou que a Tabela Processual Unificada do CNJ é 

utilizada para a estatística do Tribunal, bem assim, que houve a criação de uma base única de sistemas para a 

aplicação de filtro estatístico. Acrescentou que ninguém consegue realizar movimentação processual fora da 

Tabela do CNJ; que ao verificarem erro no sistema, efetuam a correção em lote, com o auxílio da COSIS; que 

enfrentaram dificuldades em filtrar processos de feminicídio, em razão do equívoco na forma de 

cadastramento do assunto e que a SEPLAN recebe e-mails do CNJ comunicando a atualização da tabela 

processual, momento em que aplicam a nova versão aos sistemas processuais, ponto este ratificado por 
Adriana (SETIM). 

Dra. Júnia destacou que a Tabela de Movimentação do CNJ é que orienta o processo de cadastramento. 

Com o relato de Alexsandro, Dra. Rita ressaltou a necessidade de divulgação da Tabela Processual Unificada. 

Foi informado por Alexsandro que existem processos sem a indicação de assunto e que o sistema SAI e 
PROJUD1 não permite a complementação de movimentação. 

Dr. Joséfison questionou se o CNJ tem aceitado as propostas de alteração da tabela processual unificada. Na 

oportunidade, Dra. Rita Ramos informou que na consulta como colaboradora no CNJ, verificou que em alguns 

momentos as sugestões são acatadas e em outros não. 
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ciald Ita de Cás 

_ 	iksses 

Cariàlho 
Pres‘dénoa  

DELIBERAÇÃO: 

Encaminhar Oficio Circular comunicando a importância da utilização da Tabela Processual Unificada no 
cadastramento do assunto e de movimentações; 

Solicitar o cadastramento da magistrada Júnia A. Ribeiro e de Alexsandro S.Santos s 	idor, como 
colaboradores do TJBA no Sistema de Gestão de Tabelas Unificadas do CNJ. 
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