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DESENVOLVIMENTO DA PAUTA 

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro 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: 

Sugestões de projetos para desenvolvimento do Cadastrar Melhor: 
Transferência de mídia do 1° para o 2° grau — Audiência Gravada 

Apresentação de informações da COSIS sobre os Sistemas de Interdição, 
Ordenação Processual e Citação e Intimação Eletrônicas. 

O Ofício-Circular n.° 114/2018 (necessidade de cadastramento no Sistema de 
Citação e Intimação eletrônica) foi encaminhado aos magistrados e a todos os 
Municípios do Estado da Bahia. 

Dado início à reunião, por Dra. Rita Ramos, foi justificada, aos presentes, a ausência da Juíza de 
Direito, Dra. Adriana Pastorele Couto, informada por e-mail, em virtude de compromisso agendado 
para a Comarca de Brumado. 
Passou o grupo então a discorrer sobre os pontos elencados na pauta acima firmada. 

1. Dr. Raimundo trouxe para discussão a situação que emergiu no Tribunal Pleno a ca da 
necessidade de adequação da transferência de mídia do 1° para o 2° grau de jurisdiçao, pois 
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atualmente não é possível absorver essa informação de mídia pelo PJe 2° Grau. Inclusive, foi 
pontuado por Dr. Gilberto, que existem processos que não estão sendo julgados, pois ainda não há 
acesso à mídia. 
Pelo Secretário de Tecnologia, Sr. Leandro, foi dito que é possível criar um psyche para acesso às 
mídias gravadas, contudo terá restrição ao público interno. Com  relação à disponibilização dos 
dados na nuvem, hipótese cogitada por Dr. Raimundo, a sugestão deveria ser estudada, não 
havendo possibilidade de resolução imediata, comprometendo-se assim a investigar uma 
alternativa. 

Passado ao segundo ponto da pauta, relativa aos Sistemas já em produção, foram trazidas 
informações pela SEJUD relativas ao Sistema de Citação e Intimação eletrônicas, quais sejam, não 
existir um campo de data e hora da realização do cadastramento, nem o Termo de Cadastramento 
mencionado do Decreto Judiciário de sua instituição. 
Por Adnilson e Cristina, da COSIS, foi informado que é preciso alinhar os pontos que deverão ser 
aprimorados no sistema para inclusão dos horários das solicitações e assinatura eletrônica do 
Termo de Cadastramento, este último após deliberação do Grupo. Houve indagação da SEJUD 
acerca da compatibilidade do Sistema com o Pje, tendo sido respondido pela COSIS que há a 
referida compatibilidade. 
Ainda relativo ao tema, Dr. Raimundo sugeriu a organização de uma semana para realização de 
mutirão de cadastramento de modo a mobilizar as maiores Comarcas, com auxílio dos 
Magistrados e com apoio das Corregedorias. 

Por último, foi informado por Dra. Rita aos presentes, que o Ofício-Circular n.° 114/2018, relativo 
ao cadastramento de procuradorias no Sistema de Citação e Intimação Eletrônica, foi 
encaminhado aos magistrados e a todos os Municípios do Estado da Bahia. 

DELIBERAÇÕES: 

Por Dra. Rita foi deliberado, juntamente com o Grupo, que à SETIIVI caberá identificar uma 
solução para disponibilizar as mídias gravadas no 1° grau para no 2° grau, e trazer alternativas 
para serem discutidas na próxima reunião. Convencionou-se, ainda, que Dr. Raimundo será o 
facilitador para dirimir questionamentos acerca da demanda e das soluções propostas. 

No que tange ao Sistema de Citação e Intimação eletrônica e as alterações propostas pela SEJUD, 
foi deliberado pela realização de reunião ainda hoje entre a COSIS e a SEJUD para alinhamento 
dos pontos indicados. Ainda nesse sentido, o grupo deliberou que fosse realizado um passo a 
passo facilitado acerca do cadastramento, fixando como prazo para apresentação também na 
próxima reunião. 

Com vistas a viabilizar a realização do Mutirão sugerido por Dr. Raimundo, a COSIS 
disponibilizará, até o dia 30 de janeiro, a lista dos 100 maiores demandantes e demandados e o 
respectivo quantitativo de ações. 

Restou definida a data da próxima reunião do Grupo de Trabalhs ara o dia 19 de março de 
2019, às 14 horas. 
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