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, Ata de Reunião 

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

Data: 
21/01/2020 

R9dator: 
\/ 1  -1,1-,C"A-k 	eL-c's_ -, 

Local: 
AEP2 

Hora Início/Fim: 
15h30 

Integrantes: 
Juíza Rita de Cássia Ramos de Carvalho - Assessora Especial da Presidência II — Assuntos Institucionais; 
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 Marielza Brandão Franco; 
Mariana da Silva Laranjeira — Diretora de Primeiro Grau; 
Participantes: 
Claudio Nogueira — Coordenador COSIS 
Carlos Henrique Pedreira Santos — Assessor SETIIVI 
Adnilson Costa Garrido Junior- COSIS 
Yasmin Nascimento - DPG 
Viviane Chaves - AEPII 

DESENVOLVIMENTO DA PAUTA 

Aos vinte e um dias do mês de janeiro do corrente ano, compareceram a este Tribunal de Justiça da 
Bahia, na sala de reuniões da AEPII, às 15h30 horas, os membros do Grupo Gestor Local das Tabelas 
Processuais Unificadas no âmbito desta Corte Estadual, conforme lista de presença anexa. 

Iniciada a reunião, Dra. Rita Ramos passou a discutir os pontos da pauta a seguir: 

Dar conhecimento: 

Informou-se aos presentes acerca da impossibilidade de participação Dr. Paulo Roberto em razão de 
viagem institucional, e de Dra. Júnia e Dra. Marielza, por ocasião do gozo de férias. 

Foi discutido acerca do teor do Processo Administrativo n.° TJ-CNJ-2019/50482 que foi também 
encaminhado por e-mail em 26/12/2019 para conhecimento de todos e análise acerca necessidade de 
sugestão de criação pelo CNJ de duas variáveis de produtividade pré-processuais (Res. CNJ 76/2009). 

Dra. Rita pontuou a necessidade de formalizar esse contato com o CNJ e deliberou pela remessa da 
sugestão.  

Informou-se ainda que a AEPII demandou à COSIS a inclusão do Art. 359 do CP como assunto nos 
Sistemas Processuais do TJBA. 

A COSIS informou que já cadastrou o assunto nos sistemas processuais.  

O que ocorrer. 

Cláudio Nogueira Informou ainda que está iniciando o Projeto Piloto com Dra. Lis Resende do Exaudi i a  

Grau. 
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O Grupo sugeriu ainda a realização de um Projeto Piloto em uma Unidade de Relação de Consumo com 
um dos Cartórios Integrados de Consumo, bem como em uma Vara Criminal da Capital, tendo em vista 
que a o atual Projeto Piloto funciona junto à 2° Vara de Tóxicos, que tem competência especializada.  

Dr. Alberto reforçou a necessidade de expandir o Projeto Piloto para outras competências. 

Cláudio Nogueira sugeriu que o Grupo Gestor da TPU, com o apoio da Diretoria de 1° Grau, promova 
uma atuação junto às Unidades Judiciais para reforçar a observância da TPU para movimentações até 
para efetividade do Sistema Exaudi. Que o Grupo Gestor da TPU também tivesse cunho deliberativo 
sobre o Sistema Exaudi para suporte às demandas na elaboração, implementação e aperfeiçoamento do 
Sistema. Pontuou que no 2° Grau as inconsistências foram sanadas junto aos Gabinetes, contudo no 1° 
Grau a quantidade de Unidades inviabiliza o saneamento in loco das inconsistências. 

O Grupo deliberou pela comunicação da sugestão ao novo Juiz Assessor da AEPII para análise e 
deliberação acerca do quanto proposto.  

Dr. Anderson informou que das sugestões realizadas no CNJ, sobre a inclusão da movimentação 
desclassificação e sobre a inclusão do assunto referido ao crime de registro não autorizado da intimidade 
sexual (Art. 216-B do CP). 

Por fim, Dra. Rita Ramos promoveu o agradecimento pelos esforços empreendidos por todos os membros 
integrantes do Grupo para o alcance dos objetivos propostos durante a Gestão, sobretudo à SETIM que 
atua com muita diligência e agilidade. 

Por Dr. Alberto foi registrado também o agradecimento pela dedicação e• suporte às demandas. 

Por Dr. Anderson foi exposto o agradecimento e parabenização pela condução os trabalhos e gestão 
realizada. 

Próxima reunião. 

Considerando a proximidade da nova Gestão, restou deliberado por aguardar a posse para designação de 
nova reunião e continuidade do Grupo, conforme conveniência e oportunidade.  
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