
Ata de Reunião 
Assunto: 
Grupo Cadastrar Melhor - DJ 226, de 27 de fevereiro de 2018, c/c DJ 
610, de 31 de agosto de 2018. 09/09/2019  

Data:  

Redator: 
Viviane Chaves 

Local: 
Sala de reunião AEP 2 

Hora Início/Fim: 
10h30 — 11h30 

Integrantes: 
Juiza Rita de Cássia Ramos de Carvalho - Assessora Especial da Presidência II — Assuntos Institucionais; 
Juíza Adriana Pastoreie da Silva Quirino Couto; 
Juiz Gilberto Bahia de Oliveira; 
Juíza Fernanda Marinho Silva Godinho; 
Juiza Bárbara Correia de Araújo Bastos; 
Juiz Moacyr Pitta Lima - Assessor Especial da Corregedoria Geral da Justiça; 
Juiz Paulo Roberto Santos Oliveira - Assessor Especial da Corregedoria das Comarcas do Interior; 
Juiz Joséfison Silva Oliveira - Assessor Especial da 1° Vice-Presidência; 
Mariana da Silva Larangeira - Diretora de Primeiro Grau; 
Leandro Sady Rodrigues - Secretário de Tecnologia da Informação e Modernização; 
Moisés Bisesti de Queiroz - Assessor de Comunicação; 
Mariana Guimarães Nunes - Chefe do DD2G; 
Líbia Maria Almeida de Andrade Figueiredo Lima - Secretária-Geral da Unicorp; 
Viviane Souza Chaves - Assessora da Assessoria Especial da Presidência - Assuntos Institucionais. 

DESENVOLVIMENTO DA PAUTA 

Aos nove dias do mês de setembro do corrente ano compareceram às 10h30 à sala de reuniões da 
Assessoria Especial da Presidência II deste Tribunal de Justiça da Bahia, os integrantes/participantes 
do Grupo de Trabalho descritos acima e conforme lista de presença em anexo, para tratar dos pontos 
abaixo articulados na Pauta a seguir. 

Dado início à reunião por Dra. Rita Ramos, Juíza Assessora Especial da Presidência, noticiou 
ausência justificada de Dra. Bárbara por estar participando da Capacitação dos Oficiais de Justiça, 
passando a discorrer sobre os seguintes pontos: 

RESOLUÇÃO CNJ N.° 234/2016 - ATUALIZAÇÕES. (CLÁUDIO NOGUEIRA) 

Instado por Dra. Rita para promover informações sobre o Sistema de Comunicações Eletrônicas, 
Cláudio Nogueira informou que em conversa com o Juiz Bráulio, do CNJ, o Sistema do CNJ irá 
realizar as mesmas funcionalidades do nosso Sistema, proposta muito parecida, como reforçou o 
Anderson, da COSIS, que também pontuou que prazo para disponibilização dos módulos de 
intimação de advogados irão finalizar no neste mês, e que provavelmente haverá uma 
recomendação no sentido dos Tribunais adiram à mencionada plataforma. 

Dra. Rita informou que há um trabalho do CNJ para unificar as ferramentas utilizadas pelos 
Tribunais, sob a prévia análise da funcionalidade pelo Conselho Nacional de Justiça, pois não faz 
sentido que vários tribunais envidem esforços e recursos financeiros para construir ferramentas 
que o CNJ irá deliberar posteriormente pela adesão de um único Sistema ou ferramenta. 

Dr. Joséfison pontuou que antes de qualquer iniciativa seja consultado o CNJ para verificar se 
haverá esforços da Corte para elaboração de Sistema análogo com as mesmas funcionalidades. 

Dra. Rita Ramos, após discussão do Grupo, deliberou que fosse encaminhado Ofício para o Juiz 
Bráulio do CNJ, que será elaborado pela AEP2 juntamente com a COSIS, para consultar os prazos 
e viabilidade de aguardar o Sistema.  
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Cláudio Nogueira questionou se, do ponto de vista Jurídico, haverá alguma deliberação nesse 
sentido para os Termos que há vinham sendo celebrados. 

Dra. Rita pontuou que a pontuação é importante, contudo a Consultoria Jurídica irá se manifestar a 
respeito a partir da resposta a ser disponibilizada pelo CNJ referente à manutenção ou necessidade 
de interrupção do Sistema em utilização.  

Claudio Nogueira pontuou que estão em desenvolvimento 90 sistemas pela Cosis, e à vista do 
novo contexto que se impõe, sugeriu a criação de um Escritório/Núcleo Geral de Projetos para 
análise dessas iniciativas e da pertinência de seus desenvolvimentos. 

Dra. Rita pontuou a necessidade de estruturação desse Setor para fins de controle dos Projetos e 
análise de sua necessidade, conforme iniciativa anterior Diretoria de Primeiro Grau, entendendo 
pela necessidade de retomar esse projeto de Criação de um Escritório, com vista a análise da 
pertinência e validade dos projetos a serem desenvolvidos, evitando o envido de esforços e 
recursos financeiras em projetos que podem já estar fadados ao insucesso, ou que já possuam 
iniciativa análoga junto ao CNJ, já em desenvolvimento.  

PRÓXIMA REUNIÃO AGENDADA PARA O DIA 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, 
ÀS 10H. 

Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a presente assentada. 

Rita deCf :lia R Juiza Assessor 
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