
Síntese da Reunião 

Assunto: 
Projeto Cadastrar Melhor 

Local: AEPII Horário: 14:00 as 
15:49horas 

Data: 08/05/2018 

Participantes: Status: 
Juiza Rita de Cássia Ramos de Carvalho - Assessora Especial da Presidência II — Assuntos 
Institucionais; 

P 

Juiza Adriana Pastorele da Silva Quirino Couto; A 

Juiz Gilberto Bahia de Oliveira; P 

Juíza Fernanda Marinho Silva Godinho; A 

Juiz Moacyr Pitta Lima- Assessor Especial da Corregedoria Geral da Justiça; A- Justificada 

Juiz Paulo Roberto Santos Oliveira - Assessor Especial da Corregedoria das Comarcas do Interior; P 

Juiz Josétlson Silva Oliveira - Assessor Especial da l' Vice-Presidência; P 

tramar Viana Martinez de Almeida - Secretária Geral da Presidência - SGP; A 

Leandro Sady Rodrigues - Secretário de Tecnologia da Informação e Modernização; P 

Moisés Bisesti de Queiroz - Assessor de Comunicação; A 

João - Secretária-Geral da Universidade Corporativa deste Tribunal; A 

Mariana Guimarães Nunes - Chefe do Secomge; e P 

Viviane Souza Chaves - Assessora da Assessoria Especial da Presidência - Assuntos Institucionais. P 

Rommel Peixoto - P 

Cristina Azevedo - COSIS P 

Cláudio Nogueira - Coordenador COSIS P 

Cláudia - ASCOM P 

P = Presente A=Ausente 

tividades   

Dado inicio à reunião resgatou-se a marcação dessa reunião para apresentação dos sistemas já em andamento no 

Projeto Cadastrar Melhor. 

ORDENAÇÃO PROCESSUAL 
Dr. Gilberto iniciou informando que os sistemas já estão prontos para serem apresentados, mas a SETIM depende 

de alinhamento nos programas. 
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Com relação só sistema de ordenação processual, pontuou-se que diante da impossibilidade de fornecer 
informações atualizadas a respeito do acervo processual fisico, uma vez que a movimentação processual não reflete 
a realidade, e com a finalidade de atender o quanto preconiza a Resolução CNJ. 

Cláudio Nogueira pontuou que fossem disponibilizados dados dos processos digitais e quanto aos digitalizados 
disponibilizasse a data de distribuição. 

Dr. Gilberto sugere que divulgue-se o sistema com o push dos processos as varas totalmente digitalizadas e com 
relação aos processos judiciais físicos, aguardar a elaboração de um sistema mais elaborado para triagem do acervo 
processual, considerando que trata-se de mais de 7 milhões processos. Após essa divulgação, oficiar-se-iam às 
Unidades com acervos digitalizados para que informem as datas de conclusão dos processos do acervo. 

A sugestão de Dr. Paulo e Mariana acerca do "push" da movimentação de concluso para sentença do Saipro com 
relação à ordenação apresentada. 
Impossibilidade aventada por Dr. Gilberto em virtude de não ser possível intercalar as listas de processos digitais 
com processos físicos ou digitalizados, sendo que a lei solicita a elaboração de uma lista única de conclusão. 

Dr. Paulo sugeriu que ao cartório se devolvessem todos os processos para que a partir de então se movimentassem 
todos os processos, criando-se um "marco zero" para retornar ao Gabinete com a movimentação correta. 
Dr. Gilberto sugeriu que se instaurasse um projeto piloto na sua Vara para análise dos resultados. 

Sentenças de Interdição 

O sistema está pronto, contudo não se consegue achar as sentenças de trânsito em julgado, pois os servidores não 
promovem a movimentação correta em sistema. 
Então, disponibiliza-se em sistema a última movimentação, lendo a base de todos os sistemas processuais. 
Demonstrou-se o sistema, buscando o interditado, o curador, o número do processo esse há trânsito em julgado. 

Leiloeiros 

Questão acerca de competência entre a presidência e a corregedoria. O magistrado não pode indicar leiloeiros, 
deste modo, por meio do sistema pode-se sortear o leiloeiro a ser nomeado no processo, registrando-se a certidão 

de recusa ou aceite. 

Dr. Gilberto pontuou a necessidade de capacitação com relação à administração judicial, pela Unicorp, e então ser 
possibilitado o cadastro dos profissionais na relação de administradores judiciais. 

Citação e Intimação 

O objetivo do sistema é fazer o cadastro dos órgãos de representação para atender o Cpc. 
Segundo Cláudio Nogueira, o sistema está 90% concluído, faltando apenas (aproximadamente 15 dias), que a 
pessoa jurídica que se cadastrar receberá uma informação de intimação. 
Atualmente a captura para o processo judicial (no sistema processual respectivo) de certidão de intimação extraída 
do sistema de intimação e citação não está concluída, necessitando desse prazo para finalizar a ferramenta. 

DELIBERAÇÕES 
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No âmbito do Sistema de Ordenação processual, Dr. paulo e Dr. Joséfison concordam com o posicionamento de 
Dr. Gilberto com relação à disponibilização no sistema de ordenação processual os processos das varas totalmente 
digitais. Dra. Rita deliberará com a presidência acerca da questão. 

Com relação aos processos digitalizados, deliberou-se que ao presidente será informado que serão direcionados 
esforços à solução da questão. 

No item do processo de interdição, será demonstrado ao presidente para deliberação sobre a divulgação e produção 
do sistema. 

Relativo ao sistema de leiloeiros, serão apresentadas ao presidente as soluções existentes para deliberação; Dr. 
Gilberto reunir-se-á com Desa. Lisbete para análise das competências. 

Fixou-se a data de 29 de maio, às 15h, para próxima reunião. 
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