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DESENVOLVIMENTO DA PAUTA 

Aos vinte e três dias do mês de abril do corrente ano compareceram às 15 horas 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, Dr. Joséfison comunicou aos presentes a ausência justificada de Dra. Rita 
Ramos, em virtude de estar em missão institucional por designação do Exmo. Presidente, passando a 
discorrer sobre os seguintes pontos: 

Ausência Justificada 

Justificou-se a ausência de Dra. Rita Ramos, em virtude de encontrar-se em missão 
institucional. 

Já há uma solução pela SETIM/COSIS para disponibilização de mídias gravadas do 1" 

para o 2" Grau? 

Dr. Joséfison pontuou que ainda não há solução proposta e que foi realizada uma reuniã pela 
manhã de hoje e que por se tratar de uma situação complexa ainda não há solução a urto 
prazo. Mesmo tendo sido acordado que a solução seria trazida para essa assentada, mas a4nda 
não há deliberação nesse sentido. 
Registrou-se contudo que na reunião realizada nesta data com a SEJUD e com diversas ár as 
do TJBA inclusive a SETIIVI, foram deliberados os tópicos a seguir, como medidas \ 
temporárias: 

Edição de ato normativo para que o 1° grau faça as remessas das mídias em CD com cópia 
no psyche até ulterior deliberação. 	 f 

Apresentação do PJE mídia no dia 02/05, 9h. 
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c. No 2° grau as mídias serão tratadas pelas Secretarias de Câmara, nas hipóteses de 
processos já distribuídos, ou pela DD2G, nas hipóteses de processos pendentes de 
distribuição. 

Alterações do Sistema de Citação e Intimação eletrônicas, validadas? Homologação 
agendada para hoje (23/04/2019). 

Cristina passou a se manifestar sobre as alterações propostas na última reunião: unificação dos 
cadastros, alteração da nomenclatura e modificação das telas de cadastro. Informou, ainda, que o 
sistema foi disponibilizado para a equipe de qualidade da Cosis para promoção de testes e após 
será disponibilizado para homologação e produção. 
Cristina passou a apresentar as telas do Sistema conforme as modificações já realizadas, tendo a 
SEJUD comprometido-se a promover os testes necessários para validação. 
A Cosis disponibilizará via e-mail institucional, no prazo máximo de 48hrs, o link de acesso para 
realização dos testes pela SEJUD.  

Solicitação de Dra. Adriana Pastorele - Envio do Expediente CO! 2019/04236 à SET1M — 
com a Cosis para análise e atendimento, alguma posição? 

Foi informado pela Cosis que o expediente será devidamente respondido, com brevidade. 
Ademais, acrescentou que está em desenvolvimento o sistema EXAUDI para extração de 
relatórios com base nos parâmetros do CNJ. 

O que ocorrer. 

Dr. Paulo abordou um tema relevante qual seja o cadastramento de processos administrativos no 
SIGA, pois muitos dos processos são cadastrados de forma incorreta o que inviabiliza a extração de 
relatórios, deste modo sugeriu a elaboração de um padrão de cadastramento para ser utilizado por 
todos. 

Foi deliberado que será remetido por e-mail à Comissão do SIGA para conhecimento a adoção das 
providências que entender possíveis e necessárias.  

Próxima Reunião. 

A reunião será agendada posteriormente por e-mail. 
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