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Síntese da Reunião 

PROJETO CADASTRAR MELHOR — DJ n°226, de 27 de fevereiro de 2018. 
(Sistema de Citação e Intimação Processual — Homologação) 

Local: 	COSIS/DIN (SI. de reunião) 	 Horário: 16h20 a 17h20 Data: 25/09/2018 

DESENVOLVIMENTO DA PAUTA 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do corrente ano, compareceram a este Tribunal de Justiça da Bahia, na sala de 
reuniões da SETEVI, às 15 horas, o Juiz de Direito Gilberto Bahia e os demais membros do Grupo de Trabalho do Projeto 
Cadastrar Melhor e os servidores da COSIS para tratar da homologação do Sistema de Citação e Intimação Processual. 

Iniciada a reunião, foi apresentado o sistema por Cristina Azevedo (COSIS) por meio de apresentação das telas e utilização 
no ambiente de testes. Foi suscitada a necessidade de validação do cadastro dos representantes realizadas no sistema. 

Dr. Gilberto pontuou a necessidade de escolha de uma unidade responsável pela validação, preferencialmente, judicial, em 
virtude do conhecimento jurídico necessário para a análise da documentação. 
Pontuou ainda a possibilidade de instituição de um comitê de validação, a ser instituído por decreto judiciário, bem como 
do Edital de Chamamento das Instituições Representadas com instituição de prazos para o cadastramento e também para a 
validação. 
Todas as questões irão ser deliberadas junto à AEPII. 

O módulo do sistema de Citação e Intimação Processual foi aprovado em seu funcionamento, restando deliberação da 
AEPII. 

Dr. Gilberto Sabia, à vista dos convênios celebrados com as instituições pra citação e intimação no próprio sistema SAI, o 
que possibilita ainda o peticionamento em lote, e considerando a Instituição do UNIJUD com a finalidade de efetivar o 
PJE como sistema único para as Unidades Judiciais até o final da Gestão, faz-se desnecessária a adaptação do sistema de 
Citação e Intimação ao SAJ. 

Aduziu o Coordenador Cláudio Nogueira que a sistemática dos Convênios no SAJ é plenamente satisfatória. 
Deste modo, propôs a exclusão do SAJ do sistema. 

A AEPII suscitou a possibilidade de retorno do escopo inicial de inserção de certidão de intimação gerada no sistema de 
Citação e Intimação diretamente para o Sistema Processual respectivo, descartando-se a função do aludido sistema como 
meramente de push informativo. 

A Cosis informou ser possível o alinhamento dos cronogramas que com a saída do SAJ possibilita o atendimento do 
escopo inicia. 

DELIBERAÇÃO: 

Diante do quanto conversado, ficou estabelecido o próximo prazo para 21/10/2018 para entrega do módulo para o 
PJe. Após homologação, fixou-se em 21/11/2018 para finalizar a inclusão do escopo de adição da ferramenta de 
inserção de certidão diretamente no sistema processual em que tramita o processo. 
A AEPII deliberará a respeito da Unidade que realizará a validação do cadastro no sistema, da instituição do 
comitê de validação, do edital de chamamento dos representantes, bem como da exclusão do SAJ e do retorno ao 
escopo inicial de inserção de certidão no sistema processual. 

R 	sia Ramos de Carvalho 
Especial da Presidência II 
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