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PAUTA E ATA DE REUNIÃO 

Local Data Horário 

Sala de Reuniões da DG 01/08/2019 13:00 às 15:00hr. 

 

 

Item CGRPJe - Pauta da Reunião 01/2019 ID do item 

(Ano.Reunião.Seq) 

1. Definição de papéis e responsabilidades dos membros do comitê e 

das unidades organizacionais envolvidos na gestão do PJe no âmbito 

do TRT da 19ª Região, conforme definido nos normativos do CSJT. 

2019.01.01 

2. Atualização sobre o cronograma nacional de versões do PJe. 2019.01.02 

3. Priorização de atualização e implantação de sistemas satélites do 

PJe. 

2019.01.03 

4. Demanda de implantação de solução de BI oriunda do TRT9 para 

uso da SCR. 

2019.04.01 

5. Construção do Portal 100% PJe para o TRT19 2019.04.02 

6. Demanda CSJT para construção do lançador de movimentos do PJe 

2.5 

2019.04.03 

7. Proposta de normatização de lançamento de decisão parcial no PJe / 

SAP oriunda da Presidência. 

2019.04.04 
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Foram convocados para a reunião os seguintes membros e convidados do referido comitê:  

Nome Unidade / Função Função Presença 

DES. JOÃO LEITE DE ARRUDA 

ALENCAR 

GABJL Presidente  

JUÍZA ANA CRISTINA MAGALHÃES 

BARBOSA 

VT05 Coordenador

a Executiva 

PRESENTE 

JUIZ FRANCISCO TAVARES 

NORONHA NETO 

Juiz Substituto Membro PRESENTE 

MANOEL MESSIAS FEITOZA Secretário Judiciário Membro PRESENTE 

SÉRGIO LUIS LISBOA CALHEIROS Diretor da VT04 Membro PRESENTE 

CARLA TERRA DANTAS VALE CAE - Oficiala de Justiça Membro PRESENTE 

RENEÉ CLÁUDIO CORREIA VT01 - Calculista Membro  

MAURÍCIO AUGUSTO FIGUEIREDO Secretário de TIC Membro PRESENTE 

FABRÍCIO OLIVEIRA ALBUQUERQUE Representante da OAB Membro  

DJALMA MENDONÇA MAIA NOBRE Procurador do Estado Membro  

RAFAEL GAZZANÉO JUNIOR  

 

Procurado-Chefe da PRT 

/ Representante do 

MPT. 

Membro  

BRUNO PEIXOTO 

 

Chefe da Seção de 

Sistemas – SETIC 

Convidado PRESENTE 

PAULO FERNANDO DE ATHAYDE 

SILVA FILHO 

Chefe do Setor de Apoio 

ao PJe - SJ 

Convidado  
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Após agradecer a presença de todos, a Coordenadora Executiva do PJe do TRT da 19ª Região 

encaminhou a discussão dos itens da pauta: 

 

Itens para análise e deliberação dos membros: 

Item Definição de papéis e responsabilidades dos 

membros do comitê e das unidades organizacionais 

envolvidos na gestão do PJe no âmbito do TRT da 

19ª Região, conforme definido nos normativos do 

CSJT. 

ID 2019.01.01 

Descrição: Definição de papéis e responsabilidades dos membros do comitê e das unidades 

organizacionais envolvidos na gestão do PJe no âmbito do TRT da 19ª Região, 

conforme definido na Resolução n. 185/CSJT, de 24 de março de 2017, e o Ato 

Conjunto TST.CSJT.GP Nº 25/2017. 

Situação 

atual 

(Reunião 

01.2019):      

O Diretor da SETIC apresentou os principais pontos da Res. CSJT Nº 185/2017 e 

do Ato Conjunto TST.CSJT.GP Nº 25/2017. 

Foi destacada a necessidade de realização da homologação de versões do PJe 

de forma adequada pela equipe de testes prevista no Art. 31 da Resolução n. 

185/CSJT, com registro na ferramenta Testlink (https://pje.csjt.jus.br/testlink) 

e envio do relatório de homologação para o CSJT antes da implantação em 

produção (Parágrafo único do Art. 10 do Ato Conjunto TST.CSJT.GP Nº 25/2017. 

Também foram discutidas as atribuições e responsabilidades da eJUD na 

capacitação de usuários (§ 6º do Art. 47 da Res. CSJT 185/2017). 

Pontuou-se ainda a necessidade de formalizar a atribuição de perfis de Diretor e 

Assessor a servidores que não ocupam estas funções nas unidades, conforme 

determinado no § 2º do Art. 7º da Res. CSJT 185/2017. Reforçado que a 

atribuição de papéis deve ser realizada pelos gestores de negócio, e não pela 

SETIC. 

Também foi informada a necessidade de se atribuir unidades ou gestores 

executivos específicos para os sistemas judiciais, que seriam responsáveis por 

gerir o controle de acesso (usuários autorizados a acessar o sistema), as 

configurações ideais para seu funcionamento e ainda orientar a unidade de 

Apoio ao PJe e os usuários quanto ao seu uso adequado.  

Encaminh

amentos 

(Reunião 

01.2019):         

Os presentes tomaram ciência das informações prestadas deliberam por: 

a) Propor a formalização de equipe de testes por meio de ato da 

Presidência, que deverá executar os testes conforme procedimentos 

estabelecidos pelo CSJT, sob coordenação do Setor de Apoio ao PJe e 

apoiados pela SETIC. 

b) Propor a formalização de atribuição dos perfis de Diretor de Vara e 

Assessor somente mediante solicitação expressa do magistrado gestor 

da unidade. 

c) Solicitar à eJUD a elaboração do Plano de Capacitação previsto na Res. 

CSJT 185/2017, de acordo com o cronograma nacional do PJe, para 

posterior aprovação pelo CGRPJe e execução pela Escola Judicial. 
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d) Formalizar portaria do CGRPJe atribuindo gestores executivos para cada 

um dos cerca de 20 sistemas jurídicos em produção no âmbito do TRT da 

19ª Região. 

 

Situação 

atual 

(Reunião 

03.2019):      

A equipe de homologação do PJe 2.4 foi instituída pelo Ato GP Nº 59/2019. 

SETIC minutou o ato da Presidência atribuindo gestores executivos para cada 

um dos cerca de 25 sistemas jurídicos em produção no âmbito do TRT da 19ª 

Região. (Anexo V). 

 

Encaminh

amentos 

(Reunião 

03.2019):         

Os membros tiveram ciência das informações e deliberaram pelo 

encaminhamento da minuta de ato de nomeação de gestores executivos dos 

sistemas judiciais à aprovação da Presidência. 

Situação 

atual 

(Reunião 

04.2019):      

O PROAD 3768/2019 foi protocolado pela SETIC com a minuta de ato e aguarda 

publicação da portaria correspondente. 

 

Encaminh

amentos 

(Reunião 

04.2019):         

Os membros tiveram ciência das informações. 

 

 

Item Atualização sobre o cronograma nacional de versões 

do PJe e últimas versões liberadas. 

ID 2019.01.02 

Descrição: Atualização sobre o cronograma nacional de versões do PJe e sobre a revisão do 

Ato Conjunto n. 25/TST.CSJT.GP, que determinou a obrigatoriedade de atualização 

de versão do PJe dentro dos prazos limites estabelecidos pelo CSJT, sob pena de 

suspensão das descentralizações de recursos orçamentários ao TRT. 

Situação 

atual 

(Reunião 

01.2019):      

O Diretor da SETIC apresentou o cronograma nacional de versões do PJe. 

Informa que atualmente o TRT está com a versão 2.3.2 instalada, e que em 11/04 

foi liberada a versão 2.3.3 (issue PJE-8176), que corrige 5 erros do sistema e deve 

ser colocada em produção dentro de 14 dias úteis, razão pela qual a SETIC está 

providenciando a instalação da versão 2.3.3 no ambiente de homologação para 

testes a partir de 15/04. 

Com a versão 2.3.3 também foram liberadas novas versões dos sistemas Extrator, 

PJeCalc e Nugep. 

Propõe-se que a atualização para a versão 2.3.3 seja feita em 27 e 28 de abril, 

junto com os ajustes na infraestrutura do PJe.  

Restam pendentes a autorização do Comitê Gestor Regional do PJe, devendo 

observadas as necessidades de divulgação aos usuários do sistema, e a 

autorização da Presidência do TRT em relação à realização de atividades 

extraordinárias no período de 27 e 28 de abril, de forma que não haja 

indisponibilidade do sistema em dias úteis. 

Encaminh Os presentes tomaram ciência das especificidades da demanda e deliberaram por 
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amentos 

(Reunião 

01.2019):         

autorizar a migração do PJe do TRT da 19ª Região para a versão 2.3.3 nos dias 27 

e 28 de abril de 2019, mediante homologação prévia dos defeitos nela corrigidos 

pela equipe do Setor de Apoio ao PJe. 

Situação 

atual 

(Reunião 

02.2019):      

O Diretor da SETIC informou que a versão 2.3.3 foi instalada em produção com 

sucesso no dia 25/04 (após o horário de expediente), e que será necessária nova 

atualização nos componentes de infraestrutura do sistema, ainda na versão 2.3.3, 

para que o TRT esteja em conformidade com o padrão nacional de instalação do 

PJe. 

A migração de infraestrutura está prevista para os dias 18 e 19 de maio, e 

depende de homologação prévia do Setor de Apoio ao PJe em relação às principais 

funcionalidades do sistema. 

Informa também que o CSJT atualizou o cronograma nacional do PJe e 

disponibilizou na página 

https://pje.csjt.jus.br/documentacao/index.php/Cronograma_de_Vers%C3%B5es_

PJe 

A data de início da homologação da versão 2.4 foi redefinida para 30/05, o que 

garantiu mais tempo ao TRT19 para a preparação do novo sistema. 

Encaminh

amentos 

(Reunião 

02.2019):         

Os presentes tiveram ciência das informações e deliberaram por autorizar a 

migração de infraestrutura do PJe 2.3.3 nos dias 18 e 19 de maio de 2019, 

mediante homologação prévia pela equipe do Setor de Apoio ao PJe. 

A SETIC deve encaminhar minuta do ato de designação da equipe de homologação 

da versão 2.4 para validação dos membros do Comitê. 

Situação 

atual 

(Reunião 

03.2019):      

A SETIC informou que a migração de infraestrutura do PJe 2.3.3 ocorreu com 

sucesso nos dias 25 e 26 de maio, que Paulo Athayde, Sérgio Calheiros e Saul 

Ramos auxiliaram nos testes negociais pós migração, que nesta oportunidade 

nenhum problema foi detectado, que durante a semana seguinte ocorreram erros 

intermitentes na consulta pública de processos, mas não chegou a se configurar 

indisponibilidade, que os demais erros frequentes observados até então na versão 

2.3.3 foram eliminados e que, atualmente, não há relato de nenhum erro grave 

ocorrendo no sistema. 

A homologação da versão 2.4 está em andamento. A equipe de homologação 

formalizada pelo Ato Nº 59/2019 - PROAD 2943/2019 (Anexo III) teve uma 

atuação exemplar, concluindo todos os 122 testes negociais em apenas quatro 

dias, a frente de todos os demais TRT. Os técnicos da SJUR/SETIC estão revisando 

os casos de teste com bloqueio (22) ou falha (26 – relatório disponível no Anexo 

IV), e abrindo as issues de correção para o CSJT quando necessário. 

O CSJT disponibilizou em 10/06 a versão RC2 de homologação com diversas 

correções, e que está sendo instalada para que as verificações dos erros 

continuem. 

Caso a SETIC detecte que ajustes ou correções do sistema eliminaram algum dos 

problemas verificados na homologação, será solicitado ao Setor de Apoio ao PJe a 

reexecução dos testes afetados. 

A homologação da nova Central de Mandados foi prejudicada pois havia um erro 

que impedia a criação de Centrais na versão RC1, e que foi corrigido na RC2. 

A homologação do AUD 4 não poderá ocorrer pois o sistema não funcionou e será 

corrigido pelo TRT4 para uma versão futura. 

Encaminh Os membros tiveram ciência das informações e parabenizam a equipe de 

https://pje.csjt.jus.br/documentacao/index.php/Cronograma_de_Vers%C3%B5es_PJe
https://pje.csjt.jus.br/documentacao/index.php/Cronograma_de_Vers%C3%B5es_PJe
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amentos 

(Reunião 

03.2019):         

homologação, na figura do chefe do Setor de Apoio ao PJe, Paulo Athayde, pelo 

resultado exemplar alcançado. 

Situação 

atual 

(Reunião 

04.2019):      

A CAE continua homologando a nova Central de Mandados com o Apoio ao PJe. 

Foi liberada em 31/07 a versão 2.4.1 do PJe, que deverá ser instalada em 

produção pelo TRT19 nos dias 24 e 25 de agosto (issue PJE-8427).  

O ambiente de homologação será reestruturado a partir do dia 12/08 para 

implantação da versão 2.4.1. 

A Escola Judicial está organizando os treinamentos com os representantes do GNN 

designados pelo CSJT para a ação local nos dias 19 (1º Grau) e 23 (2º Grau) de 

agosto. 

SETIC consulta se é necessário liberar o ambiente de homologação para uso nos 

treinamentos, considerando o possível acesso a processos sigilosos pelos 

participantes. 

Encaminh

amentos 

(Reunião 

04.2019):         

Os membros tiveram ciência das informações e deliberaram por autorizar a 

atualização do PJe para a versão 2.4.1 nos dias 24 e 25 de agosto, e que durante 

os treinamentos do CSJT não deve ser liberado o acesso ao ambiente de 

homologação para acesso dos alunos. 

A SETIC deve propor uma solução que proteja os dados sensíveis das bases de 

homologação e treinamento, de forma a reduzir os riscos relacionados ao acesso 

indevido. 

 

 

 

Item Priorização de atualização e implantação de sistemas 

satélites do PJe. 

ID 2019.01.03 

Descrição: Priorização de atualização e implantação de sistemas satélites do PJe. 

Situação 

atual 

(Reunião 

02.2019):      

O Diretor da SETIC apresentou a relação de sistemas satélites e funcionalidades do 

PJe ainda pendentes de implantação ou atualização, quais sejam: 

1) PJe 2.3.3 

a) Atualização do PJe para a versão 2.3.3 na infraestrutura nacional Kubernets 

(17 e 18 de maio) 

b) Conclusão da Instalação do módulo Sistema de Informações Financeiras -  

SIF I em produção com a CEF (apenas consultas de depósitos judiciais). 

c) Implantação do módulo NUGEP - Instalação do sistema satélite em 

produção. 

d) Implantação da integração entre o PJe e a AGU (Sistema Sapiens) via MNI - 

PROAD 1410/2019. 

e) Projeto Garimpo - Arquivamento de processos somente após a verificação 

de inexistência de depósitos judiciais disponíveis. 

f) Implantação do sistema SisconDJ – Interligação com o BB – 06/06 a 

19/08/2019. 

 

2) PJe 2.4 – 25 de agosto de 2019. 

a) Atualização de todos os módulos e satélites já em produção na versão 2.3 
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(Consulta, JTE, Extrator, Shodo, PJe-Calc, AUD e NUGEP). 

b) Implantação do Novo módulo de Consulta Pública do PJe 2.4. 

c) Implantação do Módulo de Pesquisa Textual do PJe 2.4. 

d) Implantação da Nova Central de Mandados do PJe 2.4. 

e) Implantação do Sistema de Apoio Operacional do PJe (SAOPJe) - Substitui o 

SICOND (Relatórios Gerenciais). 

f) Sistema Garimpo – SCR – Cronograma a ser definido no segundo semestre 

de 2019. 

 

3) PJe 2.5.5 – 23 de fevereiro de 2020. 

a) Atualização de todos os módulos e satélites já em produção na versão 2.4. 

b) AJG - Cadastro Nacional de Peritos - Res. CNJ 233/2016. - PROAD 

6069/2018 e 7129/2018. 

 

 

Proposto que a atualização dos sistemas e módulos em produção seja sempre 

priorizada em relação à implantação de novos sistemas, de acordo com a 

capacidade operacional da equipe da SETIC, e que todas as ações de implantação 

de módulos ou sistemas satélites sejam antes avaliadas pelo CGRPJe, com a 

designação de um responsável executivo para coordenar e gerenciar todo o 

processo de implantação.  

Encaminh

amentos 

(Reunião 

01.2019):         

Os presentes tiveram ciência da proposição e deliberaram por aprovar que a 

atualização dos sistemas e módulos em produção seja sempre priorizada em 

relação à implantação de novos sistemas, de acordo com a capacidade operacional 

da equipe da SETIC, e que todas as ações de implantação de módulos ou sistemas 

satélites sejam antes avaliadas pelo CGRPJe, com a designação de um responsável 

executivo para coordenar e gerenciar todo o processo de implantação.  

 

Foi redefinida a ordem de prioridade de implantação e designados como 

responsáveis executivos pelas ações relacionadas ao PJe os seguintes servidores: 

 

1) PJe 2.3.3 - Atual 

a) Atualização do PJe para a versão 2.3.3 na infraestrutura nacional Kubernets 

(17 e 18 de maio) – SETIC. 

b) Implantação da integração entre o PJe e a AGU (Sistema Sapiens) via MNI - 

PROAD 1410/2019 – S. Apoio ao PJe – Paulo Athayde. 

c) Conclusão da Instalação do módulo Sistema de Informações Financeiras - 

SIF I em produção com a CEF (apenas consultas de depósitos judiciais). – 

Sérgio – 4VT. 

d) Implantação do sistema SisconDJ – Interligação com o BB – 06/06 a 

19/08/2019 – CAE – Sheirley. 

e) Implantação do módulo NUGEP - Instalação do sistema satélite em 

produção – SJ – Paulo Gomes Junior.  
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2) PJe 2.4 – Atualização em 25 de agosto de 2019. 

a) Atualização de todos os módulos e satélites já em produção na versão 2.3 

(Consulta, JTE, Extrator, Shodo, PJe-Calc, AUD e NUGEP) – SETIC. 

b) Implantação do sistema satélite GPREC no PJe 2.4 – Precatório – Joel. 

c) Sistema Garimpo – Cronograma a ser definido no segundo semestre de 

2019 – SCR – Auricélio e CAVT – André. 

d) Implantação do novo módulo de Consulta Pública do PJe 2.4 - SETIC 

e) Implantação do Módulo de Pesquisa Textual do PJe 2.4 – SETIC 

f) Implantação da nova Central de Mandados do PJe 2.4 – CAE – Carla. 

g) Implantação do Sistema de Apoio Operacional do PJe (SAOPJe) - Substitui o 

SICOND (Relatórios Gerenciais) – SCR – Auricélio e SJ - Messias. 

h) Implantação do sistema satélite eCARTA – SCR – Messias. 

i) Adoção do sistema AJG – Cadastro Nacional de Peritos – Apoio ao PJe – 

Paulo Athayde. 

 

As ações relacionadas à versão 2.5 do PJe serão analisadas pelo CGRPJe no 

início do segundo semestre de 2019. 

Deliberado que seja testada no ambiente de homologação ou treinamento a 

criação da CAE como um posto avançado, de forma a viabilizar um 

funcionamento similar ao CEJUSC. A ação será acompanhada pelo Setor de 

Apoio ao PJe. 

Situação 

atual 

(Reunião 

03.2019):      

Acompanhamento das demandas priorizadas pelo CGRPJe: 

 

1) 2.3.3 

a) Atualização da migração de infraestrutura do PJe 2.3.3 concluída. 

b) PJe x Sapiens-AGU: Enviado e-mail para AGU apresentando o 

responsável pela ação no TRT. Aguarda prosseguimento. Previsto para 

julho/19.  

c) SIF I – Sérgio Calheiros estava em férias e retornou na semana passada, 

quando atuou na equipe de homologação. Previsto para julho/19. 

d) SisconDJ – Messias informou que foi realizada reunião entre os envolvidos. 

Definido que a CAE e a 5ª VT serão as unidades piloto para uso da 

ferramenta. Bruno Peixoto, Arthur e Sheirley foram incluídos na lista de e-

mails do projeto para alinhar com o TRT2 e o BB a implantação. Aguarda 

definição de padrinho pelo TRT2 e o modelo do termo de adesão precisa ser 

baixado via FTP para formalização.  

e) NUGEP – Aguarda conclusão das demais ações pela SETIC para início. 

Aguardará prioridade. 

 

Necessária priorização de duas novas demandas: 

 

1) Integração entre o PJe/TRT19 e o Sistema Escritório Digital do CNJ via MNI 

(PROAD 1410/2019). 

 

2) Implantação do AUD 4 (Satélite). 

 

Foram feitos os testes da CAE como um posto avançado pelo Setor de Apoio ao 
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PJe. Não foram identificados problemas que impeçam seu uso efetivo. 

 

Encaminh

amentos 

(Reunião 

03.2019):         

Os membros tiveram ciência do andamento das ações e deliberaram que a 

integração entre o PJe/TRT19 e o Sistema Escritório Digital do CNJ seja 

coordenada pelo Setor de Apoio ao PJe (Paulo Athayde) após a conclusão da 

integração com a AGU. 

 

Os membros também deliberaram por sobrestar a implantação do AUD4 até que 

sua adoção seja reavaliada pelo CGRPJe ou determinada pelo CSJT. 

 

Deliberado que a configuração da CAE como posto avançado deve ser realizada a 

partir de 16/07/2019. 

Situação 

atual 

(Reunião 

04.2019):      

Acompanhamento das demandas priorizadas pelo CGRPJe: 

 

2) 2.3.4 

a) Atualização do PJe para a versão 2.3.4 concluída no dia 30/07. 

b) PJe x Sapiens-AGU: Integração concluída. AGU relatou dificuldades dos 

usuários locais em relação ao Sapiens. Aguarda validação do retorno da 

AGU. 

c) SIF I – Definido que será priorizado o SIF II – Pendente alinhamento de 

Sérgio, SETIC e CEF. Será tratado após a migração para a versão 2.4 do 

PJe.  

d) SisconDJ – Instalado em ambiente de homologação. Dificuldades técnicas 

devida às tecnologias do sistema. Pendentes Acordo de Cooperação, e 

alinhamento com Tribunal Padrinho e BB sobre a data de implantação em 

produção e capacitação. Descoberto erro que impede o uso de tokens da 

Soluti. 

e) NUGEP – Está sendo instalado em ambiente de homologação. Previsão de 

conclusão até 02/08 e liberação para homologação negocial na próxima 

semana. 

f) PJe x Escritório Digital (CNJ): Pendentes scripts de configuração do CNJ. 

Dificuldades em conseguir respostas com os responsáveis técnicos pelo 

sistema. Finalizada a configuração técnica, será liberado para testes do 

Apoio ao PJe. 

 

  

Encaminh

amentos 

(Reunião 

04.2019):        

Os membros tiveram ciência do andamento das ações e deliberaram que: 

- Os testes do SIF e SisconDJ devem prosseguir, e a migração para produção deve 

ser planejada em data posterior à migração do PJe 2.4, prevista para 25 de 

agosto, desde que o problema com o token da Soluti seja solucionado no SisconDJ. 

 

 

 

Item Implantação de solução de BI oriunda do TRT9 para 

uso da SCR. 

ID 2019.04.01 

Descrição: Demanda de implantação de solução de BI oriunda do TRT9 para uso da SCR. 

Situação 

atual 

(Reunião 

04.2019):      

SETIC informa que a solução do TRT9 demanda o acesso direto às bases de dados 

do PJe para montagem dos relatórios, e envio dos dados coletados à nuvem da 

Microsoft para publicação, o que conflita com as restrições impostas pela Res. 

CSJT Nº 242/2019. 

Também informa que foi priorizado pelo CSJT projeto nacional de escopo similar 

(Projeto CSJT EGPJE-1590 – Sistema integrado de Gestão), cujo planejamento 

estima sua liberação em conjunto com a versão 2.5 do PJe, prevista para 
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dezembro de 2019. 

 

Encaminh

amentos 

(Reunião 

04.2019):         

Os membros tiveram ciência da demanda e deliberam por não autorizar a 

implantação da solução do TRT9 em virtude da necessidade de acesso às bases de 

dados do PJe pela aplicação, com posterior envio das informações à nuvem pública 

da Microsoft. 

Sugerido que a SCR avalie se o escopo do Projeto CSJT EGPJE-1590 – Sistema 

integrado de Gestão atende à demanda daquela unidade. 

 

 

Item Construção do Portal 100% PJe para o TRT19 ID 2019.04.02 

Descrição: Demanda de Construção do Portal 100% PJe para o TRT19. 

Situação 

atual 

(Reunião 

04.2019):      

Solicitado pela SJ a criação de um portal similar ao Portal 100% PJe do TST - 

http://www.tst.jus.br/web/corregedoria/100-pje 

SETIC solicitou o código-fonte da página à área de Estatística do TST, que 

desenvolveu a solução, e está analisando a viabilidade de execução e a 

complexidade para que o CGRPJe priorize a demanda. 

Encaminh

amentos 

(Reunião 

04.2019):         

Os membros tiveram ciência da demanda e, considerando a evolução da migração 

de processos para o PJe, deliberaram pela não construção da funcionalidade, tendo 

em vista que a migração deve ser concluída em novembro de 2019. 

 

 

Item Construção do lançador de movimentos do PJe 2.5 ID 2019.04.03 

Descrição: Demanda CSJT para construção do lançador de movimentos do PJe 2.5 

Situação 

atual 

(Reunião 

04.2019):      

CSJT solicitou nova funcionalidade no PJe 2.5 relacionada ao lançador de 

movimentos. 

 

O escopo é disponibilizar na tela de Detalhes do Processo um item de menu que 

permita o lançamento de qualquer movimento de uma relação pré-filtrada, com 

preenchimento de complementos, similar à funcionalidade de retificação. 

A especificação da demanda foi feita pelo GNN/CSJT na issue PJEKZ-18247. 

 

SETIC relata dificuldades para atender a demanda a devido à indisponibilidade de 

equipe por licença do servidor Denisson e prazo de conclusão da codificação muito 

restrito (13/09). 

Foi negociado com o CSJT que a demanda seria atendida como melhoria, fora do 

escopo do projeto Retificador e sem compromisso de conclusão na versão 2.5 

devido às limitações da equipe da SETIC. 

Encaminh

amentos 

(Reunião 

04.2019):         

Os membros tiveram ciência do andamento das ações e deliberaram pela tentativa 

de atender à solicitação do CSJT, sem o compromisso com a versão 2.5 do PJe, 

consideradas as limitações descritas pela SETIC. 

 

 

Item Proposta de normatização de lançamento de decisão 

parcial no PJe / SAP oriunda da Presidência. 

ID 2019.04.04 

Descrição: Proposta de normatização de lançamento de decisão parcial no PJe / SAP oriunda 

da Presidência. 

Situação 

atual 

(Reunião 

04.2019):      

Dra. Ana descreveu proposta de normatização de lançamento de decisão parcial no 

PJe / SAP formulada pelo Dr. Flávio, sugerindo seguir o modelo de norma similar 

existente no TRT17 (Recomendação TRT17.a.SECOR.No. 01/2019.) 

http://www.tst.jus.br/web/corregedoria/100-pje
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Encaminh

amentos 

(Reunião 

04.2019):         

Os membros tiveram ciência da demanda e recomendam que, enquanto não 

houver um fluxo de tramitação específico para esta situação homologado pelo 

CSJT no PJe, não seja normatizado e adotado este procedimento no âmbito do 

TRT19. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tarefas a serem realizadas até a próxima reunião 

1.1.  Tarefas Pendentes 

a) SETIC - Propor a formalização de atribuição dos perfis de Diretor de Vara e Assessor 

somente mediante solicitação expressa do magistrado gestor da unidade. 

 

2. Agendamento da próxima reunião 

Local Data Horário 

Sala de Reuniões da Diretoria 

Geral – 8º Andar. 

05/09/2019 13:30 às 15hr. 

 

A ata foi submetida à apreciação dos membros do comitê, que a aprovaram, e segue 

assinada por sua Coordenadora Executiva. 

Maceió, 1 de agosto de 2019. 

 

ANA CRISTINA MAGALHÃES BARBOSA  

Juíza Coordenadora Executiva do Comitê Gestor Regional do PJe 

TRT da 19ª Região 
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