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Ata de Reunião 

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

Data: 
13/12/2018 

Redator: 
Viviane Chaves 

Local: 
AEP2 

Hora Início/Fim: 
14h as 15h20 

Integrantes: Status: 
Juiza Rita de Cássia Ramos de Carvalho - Assessora Especial da Presidência II— 
Assuntos Institucionais; 

A 

Juiz Alberto Raimundo Gomes dos Santos A 
Juiz Roberto José Lima Costa P 
Juiza Júnia Ribeiro Dias P 
Juíza Marielza Brandão Franco P 
Juiz Moacyr Pitta Lima — Assessor Especial da Corregedoria Geral da Justiça A 
Juiz Paulo Roberto Santos Oliveira - Assessor Especial da Corregedoria das 
Comarcas do Interior 

P 

Juiz Joséfison Silva Oliveira, Assessor Especial da ia  Vice Presidência P 
Mariana da Silva Laranjeira — Diretora de Primeiro Grau P 
Pablo Roberto Nascimento Moreira — Secretaria de Planejamento e Orçamento P 
Leandro Sady Rodrigues — Secretário de Tecnologia P 

Participantes: 
Yasmin Nascimento Reis - DPG P 
Carlos Henrique Pedreira — Assessor SETIM P 
Adnilson Costa Garrido Junior - COSIS P 
Viviane Chaves — Assessora — AEPII - P 

DESENVOLVIMENTO DA PAUTA   

Aos treze dias do mês de dezembro do corrente ano, compareceram a este Tribunal de Justiça da Bahia, na sala 
de reuniões da AEPII, às 14 horas, os membros do Grupo Gestor Local das Tabelas Processuais Unificadas no 
âmbito desta Corte Estadual, conforme lista acima, para discutir a pauta a seguir: 

Oficio-Circular aos magistrados remetido aos membros do grupo em 
07/12/18. 
Informar a ausência justificada de Dr. Moacyr Pitta Lima. 
Informar renovação da cobrança junto ao CNJ da solicitação de 
cadastramento de Dr. Roberto como magistrado colaborador do TJBA no 
sistema de gestão de TPU do CNJ — Realizada desde o dia 18/10. 
Sugestão de Magistrado da seara criminal para ser colaborador junto ao CNJ 
— deliberado na última reunião. 
Cursos a serem compartilhados — Enfam. 
Analisar os novos requerimentos recepcionados por e-mail, se houver. 

Dado início à reunião, presidida por Dr. Joséfison Oliveira, em virtude da ausência de Dra. Rita Ramos 
justificada por ocasião de outra reunião no mesmo horário, foi de início registrada a ausência justificada de Dr. 
Moacyr Pitta, em face de outro compromisso. 

Em continuidade, foi informado aos membros do Grupo que o Oficio-Circular será deliberado pelos presentes 
nesta assentada para posterior remessa aos magistrados, após aprovação de seu teor. 

Foi registrado que o cadastramento de Dr. Roberto como colaborador junto ao CNJ já foi finalizado pelo CNJ, 
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estando apto a promover as sugestões no sistema. 

Quanto à sugestão do magistrado da área Crime para figurar como colaborador no Sistema de Gestão da TPU 
do CNJ, foi indicado o nome de Dr. Anderson Bastos para aprovação da AEPII. 

Foi também registrado por Dra. Júnia que estará de férias no período de janeiro. 

Foi discutido pelo Grupo, por iniciativa de Dr. Roberto Costa, acerca da movimentação e situação processual 
após o trânsito em julgado nos casos de processos que passam para a fase de cumprimento de sentença, sistema 
não consegue manter o registro do trânsito em julgado, levando a leitura inadequada do acervo no que tange à 
Meta 2. 

Dr. Paulo Roberto também salientou que situação assemelhada ocorre nos processos criminais, quando iniciada 
a fase de execução penal, necessitando que seja tomada alguma providência para a solução deste problema. 

Por Cláudio Nogueira (COSIS), foi pontuado que o TJBA não pode promover atualizações no Sistema SAJ, 
pois o que a Softplan deixou não torna possível essa modificação. A sugestão é que sejam encaminhadas as 
demandas pelo magistrado à DPG a fim de que seja deliberado à Cosis a solução que se pretende implementar 
no Sistema de forma mais direcionada. 

Por Adnilson — Cosis foi acrescentado que não há como a COSIS resolver de imediato as situações solicitadas 
pelos magistrados, pois a COSIS precisa saber da DPG quais movimentações específicas devem ser 
modificadas ou melhoradas, a DPG unifica o entendimento e delibera a Cosis a demanda. 

Dr. Roberto pontuou que os magistrados não modificam o status do processo, de 'julgado" para "em 
andamento", em regra, e que os processos estão modificando o seu status automaticamente. 

Dra. Júnia pontuou que quando há uma sentença no processo que está em fase de cumprimento de sentença, o 
feito retorna da situação de transitado em julgado, para a situação de Julgado, apenas. E nesse momento, 
informou ainda que realiza a movimentação manual para correção dessa inadequação. 

Dra. Mariana Laranjeira informou que realmente existe a possibilidade de alterar a situação do processo em 
trânsito em julgado na fase de cumprimento de sentença, e então ficou de verificar esse procedimento. 

Dr. Paulo questionou a pertinência dessa alteração no SAJ sendo que o PJe está em vistas de ser implantado em 
todas as Unidades Judiciais. 

Dr. Roberto reafirmou essa necessidade uma vez que impacta diretamente na produtividade da Unidade. 

Pelo representante da SEPLAN, Dr. Pablo, foi endossado que a alteração proposta é de suma importância, poi 
tem reflexos no Justiça em Números e na obtenção de selos pelo Tribunal perante o CNJ. 

Por Claudio Nogueira foi resgistrado que a Coordenação está trabalhando junto aos assuntos e classes pai dos 
processos para fazer um estudo/análise de risco, por solicitação da SEPLAN, mas não se sente confortável para 
vedar a utilização de algumas classes ou assuntos entendidos como incorretos, suprimindo-as de seleção dentro 
do sistema ainda. Acrescenta que o CNJ determina a utilização das classes e assuntos "filho", não podendo ser 
utilizado a categoria pai. Informa, inclusive, que no Projudi é assim utilizado e não há maiores problemas. 
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Com relação aos Cursos da ENFAM a serem compartilhados foi pontuado que não ainda não há deliberação 
acerca do tema. 

Acerca dos Tutoriais a serem elaborados até o presente momento está sendo realizada uma coleta de temas pela 
DPG para produção dos mesmos junto à SETIIVI a fim de que seja trazido o resultado na próxima reunião. 

No que tange ao item alienação parental foi dito pela DPG que é enquadrado como assunto pela TPU, código 
11977, não como classe, restando solucionada a questão trazida na última reunião. 

DELIBERAÇÕES: 

Será deliberado pela AEPII com relação à sugestão de Dr. Anderson Bastos com magistrado na área Crime para 
figurar como colaborador no Sistema de Gestão da TPU do CNJ. 

Restou deliberado que com relação à decisão de acolhimento ou não acolhimento da desconsideração da 
personalidade jurídica será encaminhado ao CNJ como sugestão por Dra. Júnia em conjunto com Dr. Roberto e 
Dra. Marielza que reiterará a solicitação. 

Dra. Mariana solicitou que o Ofício sobre as deliberações da TPU sejam encaminhadas também para os 
Assessores e Diretores. 

Foi deliberado pelo Grupo que a demanda relativa à pontuação de Dr. Roberto será encaminhada à DPG para 
que junto a Cosis seja viabilizada uma solução por ocasião do quanto já noticiado pelo grupo em reunião. 

No que tange ao bloqueio das classes e assuntos Pai nos processos, pelo Grupo restou deliberado, de forma 
unânime, que não haveria problema em bloquear os assuntos ou classes pai (genéricos) para ser possível a 
escolha apenas das classes ou assuntos específicos conforme solicitado pela SEPLAN á COSIS, inclusirve 
autorizado pelo Grupo que em caso de questionamentos seja informado que foi uma determinação do qNJ 
juntamente com a deliberação do Grupo Gestor da TPU. Restou deliberado, ainda, que será disparado um avfiso 
no portal do TJBA, ficando a cargo da DPG a elaboração do texto que será divulgado no site acerca da 
deliberação tomada pelo grupo. 

Na próxima reunião a DPG junto à SETIIVI trará os resultados sobre os temas principais para produção dOs 
tutoriais. 
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