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Integrantes: 
Juiz de Direito Fabio Alexsandro Costa Bastos -Assessoria Especial da Presidência II – Assuntos Institucionais; 
Juíza de Direito Fabiana Andréa de Almeida Oliveira Pellegrino - Coordenação dos Juizados Especiais – COJE; 
Juíza de Direito Andréa Paula Matos Rodrigues Miranda – Corregedoria Geral da Justiça; 
Juíza de Direito Rosemunda Souza Barreto Valente; 
Juiz de Direito Glauco Dainese de Campos; 
Juiz de Direito Joselito Rodrigues de Miranda Junior; 
Juíza de Direito Andrea Paula Miranda; 
Thaís Fonseca Felippi Pimentel, Diretora de Primeiro Grau; 
Marcela Valverde Gonzaga, Assessora da AEPII; 
FábioD’almeida, Diretor de Modernização; 
Bel. Adriano Ferreira Batista de Souza (OAB/BA 15.048); 
Bela. Thais Bandeira Oliveira Passos (OAB/BA 20.756); 

 
DESENVOLVIMENTO DA PAUTA 

 
Aos 18 dias do mês dedezembro do corrente ano, às 14:00, compareceram a este Tribunal de Justiça da 
Bahia, na sala de reunião virtual da Comissão Colaborativa, os membros daComissão Colaborativa, 
para discussão dos pontos da pauta abaixo. 
 
Iniciada a reunião, a assessora da AEPII, Marcela Gonzaga, informou que o Juiz Assessor da 
Presidência II, Fábio Alexandro Costa Bastos, encontrava-se na Presidência, razão pela qual solicitou 
que a Juíza Andréa Paula, da Corregedoria Geral de Justiça, presidisse a presente reunião. Em seguida, a 
magistrada passou a deliberar sobre os itens de pauta a seguir: 
 
1. Apresentação das novas funcionalidades do PJe versão 2.1 pela SETIM;  

Com a palavra, Lúcio Ribeiro, da Setim, iniciou a apresentação do “Projeto PJe Total”, que tem como 
principal objetivo implantar o sistema em todas as unidades do Poder Judiciário do Estado da Bahia.  

 
Destacou que a nova versão 2.1 do PJe lançada pelo CNJ, possui como principal característica a 
agilidade colaborativa e novas principais melhorias. 
 
Frisou que a estratégia adotada para atualização da versão utilizada consiste em reimplementar no PJe 
2.1 as funcionalidades do 2.0 e submeter ao CNJ todas as funcionalidades desenvolvidas localmente no 
PJe 2.0 do TJBA; atualizar a versão 2.0 do TJBA para a versão 2.1 e; consumir os microsserviços 
disponíveis na nuvem do CNJ.  
 
Dando prosseguimento, explanou as funcionalidades exclusivas da versão 2.0 – cartório integrado, 
senha de acesso aos autos, expedição automática, chat da sessão de julgamento, certidão automática de 
publicação, migradores SAJ e SAIPRO, gerenciador de documentos e consulta avançada. 
 
Complementou com as funcionalidades que estarão disponíveis na versão 2.1 – níveis de segredo e 
sigilo, módulo do e-carta, módulo de assinatura pelo aplicativo de celular (dispensando o uso do token) 
e módulo de aplicação pelo aplicativo de telegrama. Além disso, demonstrou outras funcionalidades que 
estarão disponíveis em versões futuras e apresentou o cronograma de implantação do sistema, qual seja: 
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2. - Disponibilização da versão para testes: 10/12/20. 
3. - Disponibilização da versão para homologação: 19/01 a 25/01/2021. . 

- Liberação da versão 2.1 em produção: 30/01/2021. 
 

Por fim, encerrou a apresentação se colocando à disposição para maiores esclarecimentos.  

Dra. André Paula congratulou pelas novas atualizações apresentadas, inclusive no que tange à 
assinatura por meio de dispositivo móvel. Frisou que cada vez mais está havendo melhora nas 
versões do sistema PJe.  

Dr. Glauco questionou a ausência de sequência de numeração de dados, tendo em vista que a 
forma utilizada atualmente de 8 dígitos não representa uma sequência lógica. 

Em resposta Lúcio informou que por se tratar de sistema de processo eletrônico, cada documento 
em todo o sistema possui uma numeração única.Destacou que isso facilita a identificação do 
documento em todo o sistema e não apenas dentro do processo. Noticiou que dessa forma é 
possível localizar o documento em todo o sistema e não apenas dentro do processo.Exemplificou 
a questão do QRCode e do Link de consulta do documento, que promove a possibilidade 
deverificar se o documento está igual ao que consta no sistema.  

Informou que o já houve a implantação do Sistema PJe nas unidades judicias criminais que antes 
utilizavam o Sistema SAIPRO. Adicionou que com o módulo criminal, haverá de fato mais 
funcionalidades.  

Luís Bahiense, Secretário de Tecnologia e Modernização, ressaltou ser natural que quando se 
utiliza um determinando sistema por longo período, e quando há uma troca, há o surgimento de 
algumas dificuldades e a criação de algumas resistências, porém, informou quecom maior tempo 
de uso, o sistema evolui e absorve as necessidades dos usuários. Complementou informando que a 
novaversão traz muitas facilidades para o usuário. 

Por último, Marcela Gonzaga, noticiou que em reunião do Comitê Gestor do PJe, foi solicitado a 
representação de um membro de cada órgão para participar da fase teste do sistema, e, em relação 
aos representantes da OAB, já foram indicados Dra. Tamíride e Dr. Arthur. 

2. Discussão acerca das atribuições da comissão;  

Dra. Andrea Paula sugeriu que a discussão desse item de pauta será mais apropriada com a 
presença de Dr. Fábio Alexsandro, restando consolidado por todos os membros ser mais prudente 
tal discussão para a próxima reunião no início do ano de 2021. 

Por fim, Dra. Andréa Paula agradeceu a atenção de todos os participantes, desejando bom recessos 
aospresentes.  

Nada mais havendo a registrar, foi dada por encerrada a reunião, determinando-se que fosse lavrada a 
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ata, devendo esta ser encaminhada, por e-mail, a todos os integrantes. 
 
 
Assim sendo, encaminho o link da gravação desta reunião: 
https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/2a75fd13-eff7-41c3-afd5-
bdb2a1354c03?vcpubtoken=85760b02-93cc-424f-a425-36b689c46b43  
 
Por fim, eu, Marcela Gonzaga, lavro a presente ata. 
 
 

 


