
Ata de Reunião 

Assunto: 	 Data: 
Grupo Cadastrar Melhor - DJ 226, de 27 de fevereiro de 2018. 	 19/03/2019 
Redator: 	 Local: 	 Hora Inicio/Fim: 
Viviane Chaves 	 Sala de reunião AEP 2 	 14:00 - 17:18  

Integrantes/Participantes: 
Dra. Rita Ramos — Juíza Assessora Especial da Presidência II 
Dr. Joséfison Silva Oliveira - Juiz Assessor Especial 1' Vice 
Dr. Gilberto Bahia de Oliveira - Juiz de Direito 
Dra. Adriana Pastorele — Juíza de Direito 
Dra. Fernanda Marinho Silva Godinho - Juíza de Direito 
Dra. Bárbara Correia de Araújo Bastos - Juíza de Direito 
Dr. Paulo Roberto S. de Oliveira — CCIN 
Yasmin Nascimento - DPG 
Charles Barbosa - SECOMGE 
Luana Barreto Rebouças — Assessora Técnica — SEJUD 
Alvamari do Valle - SEJUD 
Anderson Amorim —COSIS 
Cristina de Souza Azevedo - COSIS 
Viviane Chaves — AEP II 

DESENVOLVIMENTO DA PAUTA 

Aos dezenove dias do mês de março do corrente ano compareceram às 14:00 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 realizando viagem institucional, passando a discorrer sobre os seguintes 
pontos: 

Status da identificação de solução pela SETIM/COSIS para disponibilização de mídias 
gravadas do 10  para o 2° Grau. 

Foi registrado aos presentes e lida a última pontuação em reunião acerca do tema e 
Anderson pontuou que não tem conhecimento da situação e irá verificar com Cláudio 
Nogueira o andamento da solicitação. 

Alvamari pontuou que Cláudio Nogueira informou recentemente um entrave a essa 
disponibilização da mídia porque os técnicos da COSIS não podem se responsabilizar 
pelo conteúdo das mídias nessa transferência. 

Restou deliberado que o Grupo entrará em contato com o Secretário Leandro e Cláudio 
Nogueira para tentar viabilizar uma solução o quanto antes, a ser apresentada na  
próxima reunião.  

Avanços relativos à última reunião da COSIS com a SEJUD e ajustes no Sistema de 
Citação e Intimação eletrônicas. 
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A SEJUD, por meio de Alvamari, informou que o setor vem se reunindo com a COSIS e 
demandando alterações no sistema para ajustar o cadastramento dos entes. 

Contudo não tem havido retorno satisfatório da equipe COSIS, o que vem ocasionando 
desconforto às pessoas jurídicas e ao Setor. E que até o presente momento só foi validado um 
cadastro no Sistema de Citação e Intimação Eletrônica. 

Luana passou a discorrer a COSIS que não está havendo retorno das partes que se cadastram e 
que possuem pendências na documentação. Após isso, não há mais retorno da parte com relação 
ao cadastramento que é reprovado. 

Alvamari pontuou que não estão havendo cadastro de representantes, apenas de representada. 
Cristina informou que a SEJUD não vai visualizar os cadastros dos representantes, validará 
apenas a representada e que os municípios estão cadastrando os representantes, antes de cadastrar 
a representada. 

Anderson da COSIS informou que irá verificar a lista das prioridades para checar a possibilidade 
de adiantar essas alterações, retornando à AEP2 e à SEJUD o retorno das alterações. 

Dr. Paulo sugeriu se há a possibilidade de colocar um aviso de leitura quando há a reprovação por 
insuficiência de documentos, bem como modificar a nomenclatura de representada para 
Órgão/Instituição 

Dra. Barbara pontuou que essas inconsistências no sistema podem ensejar futuras nulidades 
processuais, em virtude dessa falta de retorno do seu não cadastramento. 

Alvamari e Luana sugeriram que fosse disponibilizada apenas a tela de cadastro da representada 
pra que não causasse confusão, considerando que os representantes estão se cadastrando sem que 
exista ainda o cadastro da representada (pessoa jurídica). 

Restou deliberado que a SEJUD irá propor as alterações necessárias, já que está diretamente 
relacionada à validação, para que a SETIM/COSIS promova as modificações para melhorias e 
aperfeiçoamento do Sistema. Assim como, sejam analisadas as dúvidas frequentes pra que seja 
melhorado o sistema conforme as principais queixas. 

Alvamari e Luana da SEJUD propuseram a exposição de uma tela única com dois botões, u 
acesso e outro de cadastro, tanto para representante quanto para representada. 

Dra. Bárbara pontuou que a necessidade de modificação da nomenclatura atual de Represent nte / 
Representada para uma nova: Procurador e Pessoa Jurídica, respectivamente. 

Foi deliberado pelo grupo que a alteração será feita na página inicial para conter apenas a escolha' 
do perfil desejado, em Cadastro será viabilizado apenas para pessoa jurídica, e no acesso será 
disponibilizado para procurador e pessoa jurídica. 
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Foi abordada pela SEJUD a desnecessidade de disponibilizar o cadastro de representante, uma 
vez que a própria cadastrada pode cadastrar seus representantes, em passos, passo 1 (cadastro de 
representada), passo 2 (cadastro de representantes), passo 3 (enviar para validação). 

Alvamari pontuou que é necessária a análise da lista das prefeituras informadas à Neidiane em 
outra oportunidade. 

Restou deliberado pelo grupo que a interface de cadastro do representante/procurador será 
excluída do sistema, disponibilizando apenas a interface para cadastro do Ente Público que deverá 
cadastrar na oportunidade seus representantes.  

Deliberou-se, ainda, que a COSIS encaminhará um e-mail até o dia 20/03/2019 com as alterações 
propostas em reunião para validação e exposição de prazo, considerando que Dr. Gilberto 
pontuou a necessidade de se expor uma versão de homologação até 23 de abril deste ano.  

Mutirão de Cadastramento: Análise dos arquivos extraídos pela COSIS dos 100 
maiores demandantes e demandados em sede do TJBA. 

Foi dado ciência aos presentes da relação de processos e dos 100 maiores demandantes e 
demandados, e restou deliberado que caberá à AEPII verificar a listagem disponibilizada pela 
COSIS e averiguar a possibilidade de agendar o mutirão de cadastramento para a capital, contudo, 
tal mutirão só será possível após serem implementadas as alterações do sistema de citação. 

O QUE OCORRER: 

Dra. Adriana Pastoreie informou que existem atualmente 03 sistemas judiciais que extraem 
estatísticas da produtividade dos magistrados e que são diferentes e não compléinentares, 
inclusive dissonantes do que consta no Justiça e Números do CNJ. Deste modo, sugerii a análise 
desse assunto para que sejam fidedignas as informações. 

Deliberou-se que seja demandado á SETIM o porque desta disparidade de informaç es uma vez 
que os resultados apresentados pelo CNJ não retratam a realidade dos números.  

Restou definida a data da próxima reunião do Grupo de Trabalho para o dia 23 de abril de 2019, 
às 14h30. 
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