
Ata de Reunião 

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

Data: 
30/11/2018 

Local: 
AEP2 

Redator: 
Viviane Chaves 

Hora Início/Fim: 
9h às 10h 

Integrantes: Status: 
Juíza 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 P 
Juíza Júnia Ribeiro Dias P 
Juíza Marielza Brandão Franco P 
Juiz Moacyr Pitta Lima — Assessor Especial da Corregedoria Geral da Justiça P 
Juiz Paulo Roberto Santos Oliveira - Assessor Especial da Corregedoria das 
Comarcas do Interior 

P 

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

Participantes: 
Yasmin Nascimento Reis - DPG P 
Carlos Henrique Pedreira — Assessor SETIM P 
Lucio Ribeiro Gomes - SETIM P 
Viviane Chaves — Assessora — AEPII - P 

DESENVOLVIMENTO DA PAUTA 

Aos trinta dias do mês de novembro do corrente ano, compareceram a este Tribunal de Justiça da Bahia, na sala 
de reuniões da AEPH, 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: 

Constar a ausência de Dra. Rita em virtude de compromisso institucional no mesmo 
horário. 
Submeter à aprovação o teor do Ofício que será encaminhado aos magistrados sobre os 
entendimentos alinhados no Grupo Gestor. 
Informar solicitação de cadastramento de Dr. Roberto como magistrado colaborador do 
TJBA no sistema de gestão de TPU do CNJ — Realizada no dia 18/10 e reiterada dia 
29/11. 
Verificar com a DPG quem será o servidor responsável pela análise das solicitações na 
área de negócios da SETIM relativas à TPU do CNJ para trazer ao Grupo as 
considerações. 
Analisar os novos requerimentos/respostas recepcionados por e-mail. 
Noticiar a inclusão de Dr. Joséfison no e-mail do Grupo para recepção das solicitações. 
grupo_gestor_tpu@tjba.jus.br  

Dado início à reunião, por Dr. Joséfison, que conduziu a assentada, foi registrada a ausência de Dra. 	a \ 
Ramos justificada em virtude de ter sido designada pelo Presidente para outro compromisso institucional 1° 
ponto da pauta) 

Foi informado aos presentes, por Dr. Joséfison, conforme o 3° ponto da pauta, a promoção pela AEP2 de 
solicitação de cadastramento de Dr. Roberto como colaborador do CNJ no Sistema da TPU, em outubro, ,ê 
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novamente encaminhado em 29/11, mas que até o presente momento não houve resposta do CNJ de 
confirmação do cadastro. 

Dra. Júnia informou que a solicitação de inclusão do despacho de saneamento na TPU foi descartada/rejeitada 
pelo CNJ, sem que houvesse motivação. Noticiou que irá verificar se consegue acessar a motivação e caso não 
seja verificada, solicita à AEP que realize contato com o CNJ para questionar a motivação da rejeição. 

Dr. Roberto indicou ser necessária a indicação de um Juiz Criminal para atuar como colaborador da TPU junto 
ao CNJ. 

Com relação ao 4° ponto da pauta, pela Diretora Mariana foi informado que Yasmin Reis, presente à 
assentada, será a Assessora da DPG que ficará como representante para resolver as diligências do Grupo 
Gestor, assim como a própria Diretora se colocou à disposição. 

Dr. Joséfison passou à leitura das respostas aos questionamentos recepcionados pelo e-mail da TPU, conforme 
o 5° ponto da pauta. 

Dr. Joséfison alinhou com o grupo para que seja encaminhado ao CNJ, pelos Juízes Colaboradores, a sugestão 
de inclusão das decisões do art. 137 do CPC, acolhimento ou não acolhimento da desconsideração da 
personalidade jurídica. 

Notificou ainda os presentes do 6° ponto da pauta, acerca de seu cadastramento no e-mail 
grupo gestor tpu@tjba.jus.br. 

A Diretora Mariana, pontuou que com relação a classe de alienação parental no CNJ, que é classificado como 
assunto de direito civil, colocando-se o questionamento de rastreamento pela classe, pela SECODI, para 
verificar a viabilidade de criação da classe específica sobre alienação parental. 

Dr. Roberto solicitou a disponibilização de curso, pela ENFAM ou UNICORP, sobre Tabelas Processuais 
Unificadas e de Gestão Processual. 

No que se refere ao 2° ponto da pauta, por Dr. Joséfison foi realizada a leitura do Ofício-Circular que será 
encaminhado aos magistrados e foi aprovado o seu teor com sugestão de inclusão do assunto da tarja de 
penhora no rosto dos autos, bem como das deliberações desta reunião. 

Dra. Marielza relembrou a questão dos tutoriais com a SETIM, tendo a mesma manifestado o não 
conhecimento acerca do tema, sendo diligenciado novamente elaboração de tutoriais de como utilizar a Tabela 
Processual Unificada, seriam de orientações sobre o acesso e consulta ao sistema da TPU, com exempl s de 
buscas amparadas nos problemas mais recorrentes. 

Dr. Moacyr pontuou que seria interessante o envolvimento da Unicorp na produção dos tutoriais por se trat4r de 
capacitação. 

DELIBERAÇÕES: 

Restou deliberado que Viviane irá entrar em contato com o CNJ, após confirmação de Dra. Júnia acerca 
da solicitação formulada, para checar se foi uma questão formal ou se de fato foi algo de fundamentação 
e por conta disso não foi aceita, se houve erro formal. 
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Restou definido que a Diretoria de Primeiro Grau irá verificar se não há uma classe relativa ao assunto 
pontuado alienação parental para que, se não for localizado, seja promovida a sugestão ao CNJ pelos 
magistrados Colaboradores. 

Restou deliberado que o Oficio-Circular será encaminhado aos membros para ratificação final e, em 
seguida, será expedido aos magistrados. 

Foi deliberado que a sugestão proposta por Dr. Roberto sobre a indicação de juiz criminal como 
colaborador no CNJ, bem como a realização dos cursos por ele apontados, ficarão a cargo da AEPII a 

I tomada de providências no sentido de escolha do magistrado da área criminal, assim como formular 
pedido a ENFAM para disponibilizar os mencionados cursos. 

Restou deliberado que a DPG juntamente com a SETIM irá promo er a coleta de requisitos para 
produção dos tutoriais e no que toca a inclusão da Unicorp na produção do Tutoriais, ficará a cargo da 
AEP2 a deliberação a respeito da matéria. 

Fica confirmada a próxima reunião para o dia 19 de dezembro, às 14horas  
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