
1. Envio do Oficio n.° 44/2019 ao Unijud e 45/2019 à SETIM para o devido bloqueio das classes 
assuntos "Pai" no PLE e SAJ respectivamente. 
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Ata de Reunião 

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

Data: 
28/03/2019 

Redator: 
Viviane Chaves 

Local: 
AEP2 

Hora Inicio/Fim: 
14h às 15h30 

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

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

Aos vinte e oito 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 1' Vice Presidência, Dr. Joséfison, em substituição à Dra. Rita Ramos, Juíza Assessora 
Especial da Presidência, que está em missão institucional por designação do Exmo. Presidente. 

Iniciada a reunião, passou-se a discutir a pauta a seguir: 

Ausências Justificadas 
Foi informada ausência justificada de Dr. Anderson Souza Bastos (afastamento TJ-0F1-2019/01023-A) e Dr. Paulo 
Roberto (Curso Unicorp — Ciber Crimes). 

Publicação do Decreto Judiciário n.° 94/2019, em 26/02/2019 com a inclusão de Dr. Anderson. 
Foi informado aos presentes acerca da publicação do decreto n. 94, com atualização da composição do Grupo para 
inclusão de Dr. Anderson. 

Envio, pela AEP2, em 27/02/2019, da confirmação de cadastramento de Dr. Anderson co 
magistrado colaborador do TJBA no Sistema da TPU, assim como do envio da demanda p a 
inclusão da Injúria Racial. 

Foi informado aos presentes que no mês de março Dr. Anderson realizou a tarefa de envio de sugestão ao C 
referente à inclusão da classe Injúria Racial, conforme comprovado pelo e-mail remetido à AEP2. (processo T 
ADM-2018/68959 — Solicitação MP — Injúria Racial) 
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Adnilson informou que os bloqueios das classes no SAJ já foram promovidos. 
Neste ponto, foi pontuado por Alex — SEPLAN o surgimento de demanda da Unidade de Distribuição acerca de 
algumas classes não existentes na TPU, como queixa-crime, incidente de insanidade mental e revogação de prisão, 
sugerindo que seria interessante deliberar sobre os pontos específicos que causem dúvida, deste modo seria 
encaminhado, em cada caso, ao grupo, por e-mail, para análise e deliberação. 
Foi deliberado que quando houver dúvidas das Unidades acerca das classes e assuntos da TPU oriundas do 
bloqueio das classes Pai, elas deverão ser remetidas por e-mail (grupo gestor tpu(tjba.jus.br) ao grupo para 
conhecimento, análise e deliberação.  

Minuta do Oficio-Circular— DPG - Revisão Classes Processuais 
Foi apresentado o teor do Ofício-Circular da assentada conforme elaborado pela DPG, sugerindo-se a inclusão de 
trecho em que conste que o envio do Ofício-Circular a magistrados e servidores foi oriundo das deliberações 
promovidas no Grupo de Trabalho. 
Dr. Humberto integrou a reunião, por solicitação da DPG, para auxiliar no ponto de revisão das classes na seara de 
consumo, uma vez que foi promovida esta revisão no fluxo de assuntos e classes na área de família e sucessões 
hoje pela manhã, de modo a já adiantar o procedimento corrigir as classes para transferir corretamente para o PJe. 
Dr. Humberto sugeriu que essa tarefa fosse feita mensalmente, com relação aos fluxos das demais competências, 
tendo sido deliberado pelo grupo o acolhimento da sugestão.  
O grupo passou então à análise das classes e assuntos relacionados à competência em consumo para contribuir com 
a revisão das classes para migração do Pie, finalizando a análise da lista com entrega à DPG saneada a priori.  

Erro de script da TPU — já houve resposta do CNJ? 
Adnilson informou que ainda não houve resposta do CNJ ainda, comprometendo-se a SEPLAN a entrar em contato 
para cobrar a resposta à CONSULTA.  

Demanda UNIJUD/DPG — Competências e respectivas classes dos Cartórios Integrados de Família — 
Salvador para configuração no PJe — Necessidade de revisão. Urgência para implantação Cl Família 
em 01/04/2019. 

Mariana, DPG, informou que essa tarefa foi realizada juntamente com Dr. Humberto hoje pela manhã. 

O que ocorrer. 
Dra. Marielza, Dra. Júnia e Dr. Roberto comprometeram-se a fazer mais uma análise das classes èássuntos  
referentes à competência de consumo e entregar ao Grupo na primeira semana de Abril.  

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