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DESENVOLVIMENTO DA PAUTA 

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do corrente ano, compareceram a este Tribunal de Justiça da Bahia, na 
sala de reuniões da AEPII, às 10 horas, os membros do Grupo Gestor Local das Tabelas Processuais Unificadas 
no âmbito desta Corte Estadual, conforme lista de presença anexa, para discutir a pauta a seguir: 

Envio do Oficio-Circular n.° 10/2018, aos magistrados e servidores do TJBA, com cópia à DPG 
para ciência. 
Dra. Júnia, Dr. Roberto e Dra. Marielza — Sugestão ao CNJ (Desconsideração da personalidade e 
decisão de saneamento) 
Principais temas para produção dos tutoriais (DPG e SEM/1) 
Já foi promovido o bloqueio das classes e assuntos "Pai" nos processos? 
Modificação do status dos processos (Dr. Roberto) — Solução DPG e COSIS 
PP — Dr. Marcelo Brandão. 

Foi dado início à reunião por Dr. Joséfison Oliveira, em virtude da impossibilidade temporária de Dra. Rita 
Ramos, por compromisso institucional no mesmo horário, tendo a magistrada integrado a assentada durante a 
sua realização. Passou-se então a recapitular os pontos da última reunião e à análise dos pontos da pauta: 

Passando ao primeiro ponto da pauta, foi informado aos presentes da remessa do Ofício-Circular n.° 
10/2018, relativo às deliberações do Grupo Gestor, para todos os magistrados e servidores do TJBA. 
Com relação ao segundo ponto, em virtude de férias, prorrogou-se o prazo para realização das sugestões ao 
CNJ e trazer na próxima reunião. 
No que tange ao terceiro ponto, Adnilson informou que juntamente com Yasmin da DPG foram verificados 
alguns problemas relativo ao uso das Tabelas Processuais Unificadas. Com  relação aos tutoriais, o 
levantamento não foi concluído pela SETIM e DPG, e assim seria prudente já iniciar os tutoriais com 
alguns dos pontos já encontrados de maior dúvida entre os magistrados. 
Relativo ao bloqueio das classes e assuntos pai, por Adnilson foi dito que foi feita uma ve 'ficação no PJE e 
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SAJ e dispõe-se pela possibilidade de realização do bloqueio, encontra-se ainda pendente o estudo relativo 
ao Projudi e Saipro, ficando de retornar a resposta na próxima reunião para então a DPG promover as 
comunicações no Portal TJBA. 
E no que toca ao pleito de Dr. Roberto, acerca da modificação automática do status dos processos, a 
SETIIVI informa que ainda não tem uma solução definitiva para a situação, sendo necessária talvez a 
criação de um grupo de trabalho para investigar as soluções possíveis e decidir qual a melhor medida. 
Sugeriu, assim, um representante de cada área, Corregedoria, SETIM e DPG para essa finalidade. 
Por Dr. Roberto foi suscitado que a movimentação fosse automática, quando do julgamento no 2° grau, 
para transito em julgado, mas percebeu-se em discussão ser tecnicamente inviável a sua adoção pela 
necessidade de análise do processo. 
Foi cientificado a todos os membros do Grupo de Trabalho o Pedido de Providência da lavra de Dr. 
Marcelo Brandão, encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça, a respeito da decisão de homologação de 
decisão de juiz leigo, entendendo o magistrado por seu cabimento, ao contrário do que acontece 
atualmente. Foi informado que a COJE embasou decisão técnica pela inviabilidade do pleito, tendo sido 
encaminhado ao CNJ tal resposta. 

O QUE OCORRER: 

Por Dr. Paulo foi sugerido que nas Comarcas onde houver inconsistências de movimentação fosse criado um grupo 
de trabalho para atuação nas Unidades mais críticas a titulo de erros em classificação de procedimentos, para que a 
migração, quando realizada, constasse um acervo mais saneado. Tendo sido dito por Dra. Rita, que a DPG irá 
verificar a viabilidade, juntamente com a COSIS, de promover esse saneamento por meio dos Grupos de Trabalho 
ou, se for o caso, expedir-se um ato específico para tanto. 

Por Adnilson foi sugerido a realização de revisão de competência para sanear essas incorreções. 

DELIBERAÇÕES: 

Em virtude de férias de Dra. Júnia e Dra. Marielza, prorrogou-se a realização das sugestões ao CNJ, 
trazendo o resultado para a próxima reunião. 

Deliberou-se que o grupo de trabalho para essa atuação específica será formado pela AEPII sendo 
composto pelos magistrados que integram esta comissão e que se encontram no exercício da atividade 
judicante, bem como de outros colegas e servidores a serem convidados pela AEPII, tão logo a 
SETIM/COSIS apresente, na próxima reunião, o "desenho" da configuração das competências. 

Foi deliberado pelo Grupo que é necessário já criar os tutoriais relativos aos erros que impactam nas 
estatísticas, a exemplo, da situação de alteração de classe dos processos baixados e na fase de cumprimento 
de sentença. 

Próxima Reunião foi agendada para o dia 20/02/2018, às 14 horas. 

Rita de Cá. '!' am s 	-") 
Juiza Assessora Especial da Presi~c,a 
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