
Síntese da Reunião 

Assunto: 
Projeto Cadastrar Melhor 

Local: AEPII Horário: 15:00 as 
15:50horas 

Data: 29/05/2018 

Participantes: Status: 

Juíza Rita de Cássia Ramos de Carvalho - Assessora Especial da Presidência 11—Assuntos 
Institucionais; 

P 

Juíza Adriana Pastoreie da Silva Quirino Couto; A 

Juiz Gilberto Bahia de Oliveira; A-Justificada 

Juíza Fernanda Marinho Silva Godinho; A 

Juíza Bárbara Correia de Araújo Bastos A- Justificada 

Juiz Moacyr Pina Lima- Assessor Especial da Corregedoria Geral da Justiça; P 

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

Juiz Joséfison Silva Oliveira - Assessor Especial da I° Vice-Presidência; P 

Mariana das Silva Larangeira — DPG; A 

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

Moisés Bisesti de Queiroz - Assessor de Comunicação; A 

João Victor Alves Almeida- Secretário-Geral da Universidade Corporativa deste Tribunal; P 

Mariana Guimarães Nunes - Chefe do Secomge; e P 

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

Cláudio Nogueira - Coordenador COSIS P 

P= Presente A=Ausente 

Atividades 

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

Projeto Cadastrar Melhor. 

Dra. Bárbara justificou a ausência, por telefone antes da assentada, de igual modo Dr. Gilberto em momento 

anterior. 

A COSIS informou que a dilação de prazo para apresentação dos sistemas (ordenação processual/citação e 
intimaçõ) para homologação se deu em virtude dos problemas com o SAJ, que já foram superados e no momento a 
equipe está focada no PJE. 
Também pontuou a questão do Termo de Convênio com o Tribunal de Justiça do Maranhão, que requisitou tempo 
de atuação da COSIS para cumprimento do objeto. 
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Segundo a COSIS, o novo prazo para colocar em produção o sistema de citação intimação é o de 15 de junho. 
Informou-se ainda que já foi colocado em produção o sistema de interdição. 

Dr. Moarcyr pontuou a questão da Central de Mandados e que os sistemas que estão em produção imputarão 
também esta atividade. Pontuou ainda que o ato de citação e intimação de um ato de oficiais de Justiça e não 
haveria razão em fazer duas coisas distintas. 

Cláudio informou que haverá um sistema único para promover a distribuição. 

No que tange ao sistema de ordenação processual foi pontuado a dificuldade de alinhar os processos em virtude 
dos vários sistemas processuais em andamento, e que a ferramenta é um atendimento do CPC. 

Dr. Joséfison informou que o Tribunal deve disponibilizar o sistema de citação/intimação, mas é facultativo ao 
advogado a opção. 

Segundo Mariana da Secomge, a parte irá anexar os documentos de representação e um setor analisará a 
documentação, criando-se um arquivo próprio para consulta posterior. 

Dr. Moacyr checou a possibilidade de criar um incentivo para a não cobrança de custas para as intimações/citações 
de modo a credenciar uma maior quantidade de demandantes. 

De acordo com a COSIS seria interessante a ideia de convênio com a Receita Federal pra o cadastramento correto 
das partes, contudo Dr. Moacyr pontou ser interessante quando o TJBA estiver unificado no PJE. 

Com relação a ordenação processual, Claudio informou que no trabalho de campo produzido na Vara de Dr. 
Gilberto, como piloto, mapeando-se o sistema observou-se que haveria possibilidade de mesclar físico e digital, e 
nos casos de processos que não possuam a movimentação correta, deverá haver prazo para impugnação e validação 
pelo juiz. A equipe já está com o log para análise das soluções, são as etapas que serão cumpridas pela COSIS para 
que o sistema entre em produção. 

DELIBERAÇÕES 

Prorrogação de prazo para apresentação dos sistemas, marcando-se nova reunião para o dia 18/06/2018, 
às14h, na AEP 
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