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Sala de reunião AEP 2 

Data: 
08/05/2019 
Hora Início/Fim: 
9h30— 10h48 

Integrantes/Participantes: 
Dra. Rita Ramos, Juíza Assessora Especial da Presidência II; 
Dr. Joséfison Silva Oliveira - Juiz Assessor Especial 1' Vice; 
Dra. Adriana Pastorele - Juíza de Direito 
Mariana Laranjeira - Diretora DPG; 
Paula Larissa Souza Silva - SEJUD; 
Alvamari - SEJUD 
Leandro Sady - Secretário SETIM 
Carlos Pedreira - SETIM; 
Adnilson Garrido - COSIS; 
Cristina de Souza Azevedo - COSIS; 
Viviane Chaves - AEP II. 

DESENVOLVIMENTO DA PAUTA 

Aos oito dias do mês de maio do corrente ano compareceram às 9h30 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: 

Dra. Fernanda registrou a ausência justificada em virtude de estar realizando audiência na Unidade, 
assim como Dra. Bárbara. Dr. Moacyr informou encontrar-se em viagem institucional a Juazeiro. 

1. Alterações do Sistema de Citação e Intimação eletrônicas, validadas? Indicações de Alvamari — 
SEJUD. Sugestão de tornar indisponível o sistema até a finalização das atualizações. 

Com relação ao Sistema de Citação e Intimação processual, Dr. Joséfison registrou que já tem mais de 
um ano sem a finalização devida do sistema, que foi editado o ato normativo para criação do sistema e 
que a Cosis sempre informa que está sendo finalizado e até a presente data o sistema não funciona a 
contento. Que Cláudio Nogueira havia se comprometido para finalizar o sistema e até apresente data o 
sistema continua inoperante. Dr. Joséfison pontuou que retirar o sistema do ar repercute 
negativamente para a imagem do Tribunal, pois já houve diversas etapas para a sua validação e 
funcionamento. 

Por Cristina da Cosis foi informado que o Sistema de Citação está apto a funcionar com as validações. 

A Sejud pontuou que o sistema não está funcionando corretamente, que os procuradores não estão 
conseguindo finalizar os cadastros e a Sejud não consegue validar os cadastros. 

Cristina pontuou que há alguns representantes cadastrados, mas não foram validados pela e j tt d . 
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Dr. Joséfison pontuou que há mais de um ano esse sistema se arrasta para conclusão desse sistema 
com o funcionamento e que a SEJUD está fornecendo certidões aos municípios para solicitação de 
devolução de prazo, pois o sistema não está funcionando. 

Dra. Rita registrou que os setores que se reúnem periodicamente no Cadastrar Melhor (Sejud, AEP e 
ia  Vice Presidência) não conseguem ter expertise para identificar os principais problemas do sistema, 
assim como as suas soluções, cabendo à SETIM essa identificação e finalização com êxito das 
melhorias para disponibilizar o sistema apto para funcionamento. Que a AEPII vem recebendo 
reclamações de Municípios e Magistrados por conta do não funcionamento do sistema. Salientou a 
necessidade de cumprimento dos prazos que não vem sido cumpridos para entregar as modificações e 
atualizações solicitadas para o sistema. 

Adnilson propôs que houvesse uma validação dos cadastros, caso a caso, pessoalmente, para finalizar 
o sistema, logo após a reunião para verificação e validação das ferramentas no sistema.  

O Secretário Leandro ingressou na reunião e Dra. Rita solicitou que a SETIM imprima agilidade para análise 
do Sistema viabilizando junto à SEJUD o seu pleno funcionamento, pois após o cadastramento a comunicação 
da SEJUD com o Município cadastrado não está sendo efetiva, é nesse momento que as questões com as 
documentações são pontuadas. 
Pontuou que os Procuradores relacionados à Dra. Tarcísia irão vir ao Tribunal para realizar os cadastramentos. 

Leandro pontuou que é conveniente tirar o sistema do ar para analisar qual o ponto do problema e solucionar 
definitivamente a questão.  

Dr. Joséfison se manifestou informando que é uma exposição para o Tribunal, e que trata-se de uma situação 
que vem se "arrastando" ao longo de quase um ano sem solução, apenas das constantes reuniões promovidas 
pelo Grupo Gestor assim como solicitações realizadas à COSIS sem a devida solução até o presente momento. 

Dra. Rita, a partir do quanto exposto, pontuou que a solução realmente é negativa para o Tribunal, mas diante 
das recorrentes queixas de magistrados e procuradores que diariamente entram em contato com a AEPII, 
assim como com a DPG, como mencionou Dra. Mariana, é uma solução a ser considerada. 

Larissa da SEJUD sugeriu que a decisão sobre a suspensão do sistema seja realizado o alinhamento proposto 
pela COSIS com utilização do sistema conjuntamente para identificação das falhas. 

O Secretário Leandro pontuou que as prioridades não são definidas pela SETIM, deveriam ser verificadas pela 
Gestão (área de negócio), pois a situação que se impõe é que tudo é prioridade. 

Dra. Rita pontuou que os sistemas que já estão em produção, que já foram divulgados e que já estão em 
utilização pelo público externo, teriam prioridade na solução. 

Restou deliberado que depois de finalizada a reunião agendada para hoje (SEJUD e COSIS), após a presente 
assentada, será analisada a suspensão temporária do funcionamento do sistema por conta da manutenção a ser 
realizada, caso seja entendida pela sua necessidade, o texto já foi adequado em ata.  

2. Solicitação de Dra. Adriana Pastorele - Envio do Expediente COI 2019/04236 à SETIM — com a 
Cosis para análise e atendimento, ainda não respondido. 

Foi reiterado por Dra. Adriana Pastorele a necessidade de resposta e solução ç questão apresentada.  

AEP II — ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA II 	2/3 



Por Dra. Rita foi dito que o expediente ainda não foi respondido, conforme consulta realizada na data de 
ontem, e que, nesse sentido, as atas são enviadas logo após a reunião e que é importante que as questões 
sejam respondidas pelos setores no prazo. Diante da não resposta ao expediente, foi fixado o prazo de 3  
dias para resposta.  

Sugestão de Padronização da classificação no SIGA encaminhada à Comissão do SIGA em 
30/04/2019 por e-mail. 

Foi cientificado aos presentes o envio da solicitação promovida por Dr. Paulo, na última reunião, por e-
mail à Comissão do SIGA. 

Próxima reunião agendada para o dia 06 de junho do corrente ano, às 9 horas. 

R wirwPassIa  Ramos de Carvalho 
Juiza Assessora Especial da Presidência II 
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