
Ata de Reunião 

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

Data: 
26/02/2019 

Redator: 
Viviane Chaves 

Local: 
AEP2 

Hora Inicio/Fim: 
14h às 15h40 

Integrantes: 
Juíza Rita de Cássia Ramos de Carvalho - Assessora Especial da Presidência II —Assuntos Institucionais; 
Juiz Alberto Raimundo Gomes dos Santos 
Juiz Roberto José Lima Costa 
Juíza Júnia Ribeiro Dias 
Juíza Marielza Brandão Franco 
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 la Vice Presidência 
Mariana da Silva Laranjeira — Diretora de Primeiro Grau 
Pablo Roberto Nascimento Moreira — Secretaria de Planejamento e Orçamento 
Leandro Sady Rodrigues — Secretário de Tecnologia 

Participantes: 
Yasmm Nascimento Reis - DPG 
Carlos Henrique Pedreira —Assessor SETIM 
Alexsandro Silva Santos - SEPLAN 
Adnilson Costa Garrido Junior - COSIS 
Viviane Chaves — Assessora — AEPII - 

DESENVOLVIMENTO DA PAUTA 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro 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 de presença anexa, para participar de reunião presidida pelo Juiz 
Assessor Especial da Corregedoria das Comarcas do Interior, Dr. Paulo Roberto, em substituição à Dra. Rita 
Ramos, Juíza Assessora Especial da Presidência, que não pode se fazer presente em virtude de estar participando 
da reunião para organização dos 410 Anos do TJBA, ainda em prosseguimento desde as 8h30 deste dia. 
Passou a discutir a pauta a seguir: 

Ausências Justificadas 

Foi registrada a ausência justificada de Dr. Joséfison em virtude da necessidade de acompanhamento do 
Desembargador Augusto Lima em compromisso institucional, assim como a de Dr. Alberto Raimundo, por 
encontrar-se em gozo de férias. 

TUTORIAIS - Produção (DPG e SETIM). Foi feito? 

Foi sugerido por Mariana, da DPG, que, para o caso de dúvidas dos magistrados na escolha da classificação na 
TPU referente à medidas protetivas, ao invés de ser produzido um tutorial para uma matéria específica, seja 
encaminhado um Ofício-Circular para todos os magistrados, chefes de plantões e servidores, informando o que 
selecionar nesta situação e constar também a informação de que as dúvidas relativas à TPU devem ser direcionadas 
à DPG para manifestação. 

Foi sugerido por Mariana que fosse encaminhado Ofício da Comissão às Corregedorias para solicit -ap-oip no 
sentido de informar às Unidades da necessidade de revisar a classificação atribuída aos processo e promo4er a 
devida correção na semana de limpeza de fluxo determinada pela Corregedoria. 
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Dra. Júnia sugeriu, por sua vez, que no momento da migração do SAJ para o PJE fosse realizada essa revisão de 
cadastramento (Classe/Assunto). 

Assim, DPG sugeriu que fosse disparado Ofício da Comissão para o UNUUD para que quando for realizada a 
migração da Unidade, fosse alertado da necessidade de revisão das classes processuais, repassando, inclusive um 
check list de informações a serem preenchidas corretamente para obter êxito na migração, uma vez que conforme 
Adnilson informou, o migrador não aponta todas as pendências de uma vez só, e sim um erro por vez, impedindo 
assim a migração a cada informação necessária preenchida de forma incompleta. 

Pontuou Dra. Marielza que seria uma atividade correlata ao Grupo de Trabalho do Projeto Cadastrar Melhor. 

O Oficio-Circular será minutado pela DPG e encaminhado pela AEP2.  

Bloqueio das classes e assuntos "Pai" nos processos: Pendente Estudo Impacto Saipro e Projudi. 

Por Adnilson foi informado que no Saipro não é possível realizar o bloqueio, por questões técnicas e que no 
Projudi o bloqueio já acontece de forma automática. 
Referente ao SAJ, informou que há uma forma de bloqueio manual das classes e assuntos pai que pode ser 
realizado pela COSIS. 
Informou, ainda, que no PJe há possibilidade de fazer o bloqueio, e conforme pontuado por Mariana da DPG, seria 
oportuno que o Grupo solicitasse ao Unijud a realização da medida. 

Assim, o Grupo solicitará à COSIS a realização do bloqueio das classes e assuntos Pai no SAJ e solicitará ao 
UNUUD a adoção de providências no Sistema PJe.  

Dra. Júnia, Dr. Roberto e Dra. Marielza — Sugestão foi encaminhada ao CNJ (Desconsideração da 
personalidade e decisão de saneamento)? 

Dra. Júnia relatou que em nova análise à TPU do CNJ verificou-se a existência das duas decisões não sendo mais 
necessário sugerir ao CNJ, acredita que a inclusão tenha sido fruto das atualizações promovidas no final do ano de 
2018, sendo oportuno incluí-las nos nossos sistemas processuais. 

Adnilson, da COSIS, informou que não está sendo possível incluir as novas classificações da TPU acima apontadas 
porque está com erro de script e que encaminhou um requerimento ao CNJ, há duas semanas, notificando do 
problema e solicitando a correção do script para promover a inclusão, estando em fase de acompanhamento do 
chamado. 

Desenho de Configuração das Competências — Apresentação COSIS — e-mail recepcionado em 
06/02/2019. 

Em virtude de ter sido verificada a desnecessidade de grupo de trabalho para atuar nas Unidades com erros de 
movimentação, restou prejudicada a análise deste tópico. 

Cadastramento de Dr. Anderson Bastos solicitado ao CNJ em 15/02/2019 — Inclusã o magis ado 
no Grupo de Trabalho. 

Foi cientificada ao Grupo do envio da solicitação de inclusão do magistrado como colaborador da JPU. junto ao 
CNJ e que foi cobrado hoje pela manhã o seu atendimento. 
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Foi informado ainda que o magistrado integrará o Grupo Gestor para contribuir na esfera criminal. 

TJ-ADM-2018/68959 — Solicitação MP — Injúria Racial 

Alex explicou sobre a importância de criar uma classe específica para Injúria racial, amparado na fundamentação 
do Processo Administrativo acima epigrafado, conforme solicitação do Ministério Público. 

O Grupo deliberou pela realização da inclusão na Tabela do TJBA e envio ao CNJ de sugestão de inclusão na TPU 
do CNJ, pelo magistrado colaborador da área criminal, Dr. Anderson Bastos.  

A fim de viabilizar a inclusão nos sistemas processuais internos do TJBA, a DPG irá identificar a competência 
vinculada à nova classificação a ser criada.  

O que ocorrer. 

Foi resgatado da última reunião o ponto referente ao Grupo de Trabalho para atuação nas Unidades que apresentem 
maiores erros de classificação processual, tendo sido informado por Mariana da impossibilidade de levantar, pela 
DPG, a relação de Unidades críticas apenas com base nos dados de sistemas. De outro lado, Adnilson da Cosis, 
informou que a modificação das classes/assuntos pode ser realizada pela própria Unidade com o perfil de Cartório. 

Mariana sugeriu que no Ofício-Circular a ser encaminhado aos magistrados conste a informação de que se forem 
detectados pela Unidade muitos erros no cadastramento processual a DPG e a COSIS encontram-se à disposição 
para realizar visitas à Unidade ou fornecer auxílio remoto. 

Dr. Roberto questionou a possibilidade de retornar as informações sobre Meta 2 no Portal da Estratégia. Alex, da 
SEPLAN, informou que as informações foram retiradas por ter apresentado inconsistências com a realidade, pois a 
atualização dos dados não era instantânea. Em virtude da impossibilidade de apresentação dos dados de forma 
atualizada, deliberou-se por não retornar as informações ao Portal tendo sido superado o questionamento. 

O Coordenador de Sistemas, Carlos Henrique, solicitou a inclusão de Adn' o as list de e-mail do Grupo 
Gestor.  

Por fim, o agendamento da reunião será realizado por e-mail. 
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