
Ata de Reunião 

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

Data: 
16/10/2018 

Redator: 
Viviane Chaves 

Local: 
AEP2 

Hora Inicio/Fim: 
14h— 15h30 

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

A 

Juiz Alberto Raimundo Gomes dos Santos P 
Juiz Roberto José Lima Costa 1" 
Juíza Júnia Ribeiro Dias P 
Juiza 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 

A 

Juiz Joséfison Silva Oliveira, Assessor Especial da I' Vice Presidência P 
Mariana da Silva Laranjeira — Diretora de Primeiro Grau P 
Pablo Roberto Nascimento Moreira — Secretaria de Planejamento e Orçamento 1)  
João Felipe de Oliveira Menezes - DPG P 
Leandro Sady Rodrigues — Secretário de Tecnologia A 

Participantes: 
Alexsandro Silva Santos - SEPLAN P 
Carlos Henrique Pedreira — Assessor SETTM P 
Adnilson Costa Garrido Junior - SETIM P 
Viviane Chaves — Assessora — AEPII - P 

DESENVOLVIMENTO DA PAUTA 

Aos dezesseis dias do mês de outubro do corrente ano, compareceram a este Tribunal de Justiça da Bahia, na 
sala de reuniões da AEPIE, as 14 horas, os membros do Grupo Gestor Local das Tabelas Processuais Unificadas 
no âmbito desta Corte Estadual, conforme lista acima. 

Dado início à reunião, por Dr. Joséfison, que conduziu a assentada, registrou-se a ausência de Dra. Rita 
justificada em virtude de ter sido designada pelo Presidente para compromisso institucional. 

Ficou registrado o envio de oficio-circular n. 78, com êxito, para todos os magistrados do Poder Judiciário 
acerca da importância da observância da Tabela Processual Unificada. 

Questionou os presentes se haveria alguma manifestação acerca do tema e passou, de logo, à análise das 
solicitações encaminhadas por e-mail ao Grupo Gestor das Tabelas Processuais Unificadas: 

João Felipe informou que a DPG tem respondido as solicitações dos usuários acerca das classes, assuntos e 
movimentações da TPU. Inclusive informou sobre a impossibilidade de peticionamento intermediário em face 
de o assunto possuir mais de 100 caracteres. Pontuou Alex que o SAJ não consegue contemplar a extensão de 
caracteres (100 caracteres), mas no Pie já é possível. João Felipe finalizou com a informação de que é possível 
essa abreviação, mas é necessário uniformizar o entendimento pois, conforme Alex mencionou, não interferiria 
nos dados estatísticos do sistema, pois o relatório é extraído em face da numeração. 

Dr. Joséfison questionou acerca da necessidade de se elaborar um glossário com base nas abreviações 
realizadas. Deliberou-se que a atuação deve ser pontual, pois não impactará diretamente em toda a TPU. 
Quando houver reclamação a situação será sanada, sugestão acatada pelos integrantes presentes. Restou 
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deliberado, assim, a aprovação da abreviação do assunto da TPU, abreviando-se as palavras de maior 
extensão até contemplar os 100 caracteres. 

João Felipe trouxe ainda outra questão quanto à movimentação completa do ato processual que foi realizado, 
citou o exemplo da ata de audiência com homologação, e que o sistema só computaria a audiência, fazendo-se 
necessário realizar movimentação unitária posterior. O Sistema SAJ não entende as duas movimentações em 
um mesmo ato. O entendimento foi confirmado por Dra. Júnia. 

João Felipe sugeriu, ainda, a produção de tutoriais e guias para auxiliar a utilização das movimentações na 
TPU. Dra. Marielza concordou com a sugestão, tendo em vista que a implantação do PJe não será realizada 
imediatamente, mas progressivamente. 

Dr. Roberto suscitou a modificação da cor da audiência (realizada, não realizada, remarcada) e inserir o 
motivo da modificação para constar o resultado da audiência lançada, pois conforme Alex esclareceu, é 
possível rastrear os relatórios das audiências com a modificação da tarja do processo. 

Dr. Alberto pontuou, ainda, a situação do magistrado não assinar a ata de audiência no processo, 
passando ao cartório para lançamento, pois deste modo não contaria como produtividade do magistrado, 
contaria como assinatura do cartório. A ata deve ser digitalizada e assinada na oportunidade pelo 
magistrado para contabilizar. Alex pontuou, ainda, que se o assessor do magistrado fizer uma sentença 
ou decisão e o juiz substituto não fizer modificação na minuta, a produtividade contará para o 
magistrado titular, independente se o magistrado substituto assinar. 

Com relação à todas as solicitações relativas à inclusão de classes, foi mencionado por Alex que nesses casos é 
necessário que o Tribunal promova a associação da classe à competência, pois muitas vezes a classe já existente 
na TPU. 

No que toca ao questionamento acerca da atualização das classes processuais no PJE, foi informado por 
Adnilson ainda não foi realizado, sendo necessário que haja uma determinação nesse sentido (DP(], 
Corregedoria ou AEPII). Adnilson informou que é possível priorizar as solicitações que já estão sendo 
promovidas, até que todas as classes sejam atualizadas. 

Dra. Júnia sugeriu que os questionamentos acerca da TPU fossem reencaminhados por e-maus ao grupo para 
validação, e que a ausência de manifestação fosse entendido como anuência à modificação ou solução 
pretendida, de modo a otimizar o procedimento e a celeridade da resposta. Sugeriu, ainda, que fosse criada uma 
tarja para sinalizar a condição urgente de alguns processos. Todavia, João Felipe lembrou que a tarja não 
consegue precisar a data em que a movimentação foi realizada. 

A I? Vara de Relação de Consumo, por intermédio de Dra. Carla Ceara, solicitou a inclusão de algumas 
movimentações na TPU: 

Decisão parcial de mérito: João verificou que existe já a movimentação de número 12185 que se 
enquadra nas hipóteses do art. 355 CPC. 
Decisão de saneamento: Será proposto ao CNJ, por Dra. Júnia, a inclusão da movimentação da TPU. 
Decisão de acolhimento ou não acolhimento de embargos de declaração interpostos contra decisão 
interlocutória, restou deliberado que será criado internamente, pois se trata de embargos contra decisão, 
não contra sentença. Assim, João mencionou que existe a movimentação genérica de julgamento 
parcial, não fazendo a distinção se sentença ou decisão 
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Decisão de acolhimento ou não acolhimento de desconsideração de personalidade jurídica, art. 137: 
deliberou-se que também será tratado de forma interna, inserindo-se na movimentação interna 
vinculada às classes do CNJ, atendendo-se ao quanto solicitado. 

Quanto à criação da classe de autorização de visita realizada pela Comarca de Serrinha será remetida à DPG 
que irá verificar com as Varas de Execuções o procedimento adotado, e acerca da inclusão de novas 
movimentações de decisões no sistema, será encaminhada também à DPG para análise e verificação junto à 
Unidade. 

DELIBERAÇÕES: 

Restou deliberado a aprovação da abreviação do assunto da TPU, para inclusão no sistema SAJ, 
abreviando-se as palavras de maior extensão até contemplar os 100 caracteres. 

Restou deliberado pelo grupo, conforme sugestão de Dra. Marielza, que serão elaborados tutoriais para 
utilização da TPU nos sistemas pela SETIM/COSIS. 

Deliberou-se pela criação de tarja, com cor a ser escolhida dentre as não utilizadas, para sinalizar os 
processos que tenham "penhora no rosto dos autos", expressão antiga do CPC/73, contudo utilizada para 
não confundir com outras penhoras possíveis. 

Restou deliberado que Dra. Júnia, como colaboradora no Sistema de TPU do CNJ irá propor a inclusão 
da movimentação "Decisão de saneamento". 
Com relação à decisão de acolhimento ou não acolhimento de embargos de declaração interpostos contra 
decisão interlocutária e decisão de acolhimento ou não acolhimento de desconsideração de personalidade 
jurídica, art. 137, restou deliberado que serão criadas internamente vinculadas à classe genérica do CNJ. 

A DPG irá responder aos questionamentos deliberados nesta assentada para os solicitantes, bem como às 
solicitações supervenientes referentes à TPU, direcionando-as ao grupo da TPU, que caso discorde da 
solução apresentada se manifestará. 

Por fim, a AEPII ficou encarregada de promover a compilação do que foi decidido na presente reunião 
pelo Grupo Gestor e elaborar oficio para aos magistrados com o resumo das deliberações. 

Rita de Cáss amos e Carvalho 
_  2,  Assessora Especial d Presidência II 
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