
Síntese da Reunião 

Assunto: Intercomunicação Sistemas Produji e Citação e Intimação Eletrônica. 

Local: AEPII 
	

Horário: 9:00horas Data: 11/12/2018 

Participantes: 
Dr. Paulo Chenaud - COJE 
Dr. Joséfison Oliveira — P Vice Presidência 
Neidiane Cardoso — Gerente de Projetos COSIS 
Adnilson Garrido — Chefe de Seção COSIS 
Jonatas Carvalho — Assessor COJE 
Alvamari do Valle — Assessora SEJUD 
Cristina Cunha — Assessora SEPLAN/UNIJUD 
Viviane Chaves — Assessora AEPII 
Thais Pimentel — Assessora AEPII 

DESENVOLVIMENTO DA PAUTA 

Aos onze dias do mês de dezembro corrente ano, compareceram a este Tribunal de 
Justiça da Bahia, na sala de reuniões da AEPII, às 9 horas, Dr. Joséfison Oliveira e Dr. Paulo 
Chenaud e os demais servidores conforme lista de presença anexa. 

Dado início a reunião por Dr. Joséfison, foi dito aos presentes tratar-se de reunião para 
alinhamento da intercomunicação do sistema do Projudi e o Sistema de Citação e Intimação 
eletrônica - Pje, criada no âmbito do Projeto Cadastrar Melhor para atender às disposições do novo 
Código de Processo Civil. 

Foi cientificado a todos os presentes da publicação do Decreto Judiciário n.° 825, de 07 
de dezembro do corrente ano, e informado à representante da SEJUD que seja realizado contato 
com a COJE para compartilhamento da expertise na validação dos cadastros a serem realizados no 
novo Sistema Eletrônico. 

Por Neidiane, em representação à Cosis, foi demonstrado o funcionamento do 
supracitado sistema eletrônico a Dr. Paulo Chenaud e ao seu assessor Jonatas Carvalho, bem como 
a todos os presentes para conhecimento e pontuação dos quesitos entendidos como pertinentes. 

DELIBERAÇÕES: 

Foi entendido, em reunião, que conforme disposto no art. 10, §3° do supracitado 
Decreto, o preenchimento do Termo de Cadastramento do ente na plataforma do novo Sistema 
Eletrônico e, devidamente assinado eletronicamente, dispensa a celebração de Convênios e que o 
cadastro já viabilizará, também, o acesso dos representantes aos sistemas processuais respectivos. 

À Cosis incumbiria verificar a interoperabilidade entre o novo Sistema Eletrônico e o já 
existente no Projudi, de modo a inserir como válido neste sistema todos os representantes já 
validados no Sistema Eletrônico. 

Diante do interesse de Dr. Paulo Chenaud em aproveitar o cadastramento das empresas 
já existentes no banco de dados do Projudi, foi discutido e pontuado pelo Assessor Jonatas que as 
empresas ali cadastradas aderiram à citação eletrônica para o Projudi, e como o Sistema Eletrônico 
de Citação e Intimação Processual é direcionado ao PJE 1° e 2° Graus, não seria possível fazer a 
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simples transferência, mas seria pertinente a realização de um novo cadastro por cada pessoa 
jurídica. 

Dr. Paulo Chenaud entendeu, assim, que seria importante a edição de um ato pela COJE 
para chamar as empresas a realizarem o cadastramento na Plataforma Única a ser utilizada por 
ocasião do novo Decreto, vale dizer, o Sistema Eletrônico de Citação e Intimação Processuais. 

Foi pontuado e esclarecido, ainda, que o Sistema Eletrônico de Citação e Intimação 
Processual não permite o cadastramento de pessoas físicas, apenas de pessoas Jurídicas de Direito 
Público e Privado. 

A título de informação, foram expostos pela COJE os números alcançados no ano de 
2017, no que tange à economia promovida pela utilização do Sistema Eletrônico de Citação da 
COJE para o Poder Judiciário, que perfizeram cerca de dez milhões. 

Por fim restou esclarecido que o Ministério Público, as Defensorias e Procuradorias, 
que hoje conseguem peticionar diretamente no Sistema do Projudi quando acessam o siste de 
Citação Eletrônica, agora irão acessar o Sistema Processual, através de link disponibilizad no 
Novo Sistema Eletrônico, que redirecionará ao PJe ou Projudi, conforme o caso. 

Pelos representantes da COSIS foram promovidas as anotações necessária ao 
aperfeiçoamento da intercomunicação entre o Projudi e PJe ao novo Sistema Eletrônico. 
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