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DESENVOLVIMENTO DA PAUTA 

Aos seis dias do mês de junho do corrente ano, compareceram às 9h à sala de reuniões da Assessoria 
Especial da Presidência II deste Tribunal de Justiça da Bahia, os integrantes do Grupo de Trabalho 
descritos acima para tratar dos pontos abaixo articulados na Pauta a seguir. 

Dado início à reunião por Dra. Rita Ramos, Juíza Assessora Especial da Presidência, passou-se a 
discorrer sobre os seguintes pontos: 

Ausência Dr. Moacyr (justificada Correição Ilhéus) e Dr. Gilberto 
(impossibilidade em face do horário). 

Sistema de Citação e Intimação eletrônicas — Feedback SEJUD 

Alvamari manifestou-se acerca da solicitação de Dra. Tarcísia referente aos 
cadastros já realizados no PJE antes do Sistema de Citação e Intimação Eletrônica, 
questionando qual o andamento a ser dado, pois o Decreto não previu situações 
anteriores, dos cadastros já realizados no PJE, se haveria o aproveitamento ou se 
iria realizar novamente. 
Segundo Alvamari, após reuniões, chegou-se a necessidade de deliberação em face 
da documentação exigida para cadastro, assim como da necessidade de assi 
digital, que o decreto prevê. 
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Alvamari pontuou que o módulo do Pie é muito mais completo do que o sistema de 
citação e intimação eletrônica e foi realizada uma reunião com a Procuradoria 
Municipal para entender o seu funcionamento. 
Restou claro para a SEJUD que o Pie oferece ao ente público funcionalidades mais 
completas do que o Sistema de Citação e Intimação eletrônica. 

Dra. Rita esclareceu que o sistema de Citação e Intimação eletrônica foi elaborado 
na gestão anterior e continuado pela gestão atual, em virtude dos investimentos já 
realizados no sistema. Com  a escolha do Pie, excluiu-se o SAJ no sistema de 
citação e intimação, considerando a unificação do sistema processual.  

Leandro pontuou que há muito mais cadastros no Pie do que no sistema de citação 
e intimação processual e que talvez seja pertinente extinguir o Sistema. 

Alvamari esclareceu que através de Dra. Tarcícia foi possível identificar que a 
ferramenta do PJE para cadastramento dos procuradores é mais completa, e que 
Cristina Cunha e Aline do UNIJUD afirmaram que o PJE é mais completo. 

Dra. Rita deliberou que fosse realizado pela SEJUD contato com a área fim para 
ser esclarecido se as ferramentas do PJe realmente são mais completas do que o 
Sistema de Citação e Intimação Eletrônica.  

Claudio Nogueira manifestou-se no sentido de não ter entendido, após 
conhecimento das ferramentas do Pie, o intuito do Sistema de Citação e Intimação 
Processual. E que talvez pudesse se tratar de um cadastro único de representantes. 

Dr. Joséfison pontuou que o cadastro único seria de entes públicos e privados 
dentro do Pie, sendo necessário expandir o cadastro no Sistema. 

Aline do UNUUD indicou que o Pie não atende o requisito de intimação de entes 
privados. 

Claudio Nogueira mencionou que não haveria como migrar os cadastros já 
realizados no RIE para o Sistema de Citação e Intimação, porque a documentação 
deste sistema é mais completo e com mais requisitos. 

Alvamari mencionou que o Sistema de Citação e Intimação talvez seja útil aos 
Municípios menores, que são os que mais procuram a SEJUD para informações e 
cadastramento, entendimento reforçado por Dr. Joséfison. 

Dra. Rita deliberou pela suspensão da reunião para expedição de nota técnica da 
SETIM/COSIS, no prazo de 5 dias, acerca das funcionalidades dos sistemas, uma 
vez que, conforme Dr. Joséfison menciona o Sistema de Citação e Intimação 
eletrônica pode ser útil aos pequenos Municípios. Após a nota técnica, será 
apresentado ao Presidente do Tribunal e deliberado a respeito da manutenção do 
sistema. 
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Foi ventilada, ainda, a possibilidade do Sistema de Citação e Intimação ser tratado 
como uma fonte única de cadastramento dos entes públicos e privados e 
posteriormente ser migrado para os sistemas processuais. 

Solicitação de Dra. Adriana Pastoreie — Resposta ao Expediente CO! 
2019/04236. 

Foi dado conhecimento aos presentes acerca da resposta do expediente oriundo da 
solicitação de Dra. Adriana Pastorele. 

Considerando as informações dispostas pela COSIS e acolhida pela SETIM, foi 
demandado por Dra. Rita que a SEPLAN manifeste-se acerca do quanto exposto no 
expediente.  

Próxima reunião agendada para o dia 09 de 'ulho do corrente ano às 9 horas. 
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