PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
5a REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019
Local
Sala de Reuniões da SETIC

Item

PAUTA E ATA DE REUNIÃO
Data
05/09/2019

Horário
13:30 às 15:00hr.

CGRPJe - Pauta da Reunião 05/2019

1. Atualização sobre o cronograma nacional de versões do PJe.
2. Priorização de atualização e implantação de sistemas satélites do
PJe.
3. Análise relacionada à suspensão de prazos de 9 a 19 de dezembro
em virtude do piloto da versão 2.5.
4. Formalização da equipe de homologação do PJe 2.5

ID do item
(Ano.Reunião.Seq)
2019.01.02
2019.01.03
2019.05.01
2019.05.02

Foram convocados para a reunião os seguintes membros e convidados do referido comitê:
Nome
DES. JOÃO LEITE DE ARRUDA
ALENCAR
JUÍZA ANA CRISTINA MAGALHÃES
BARBOSA
JUIZ FRANCISCO TAVARES
NORONHA NETO
MANOEL MESSIAS FEITOZA
SÉRGIO LUIS LISBOA CALHEIROS
CARLA TERRA DANTAS VALE
RENEÉ CLÁUDIO CORREIA
MAURÍCIO AUGUSTO FIGUEIREDO
FABRÍCIO OLIVEIRA ALBUQUERQUE
DJALMA MENDONÇA MAIA NOBRE
RAFAEL GAZZANÉO JUNIOR

BRUNO PEIXOTO
PAULO FERNANDO DE ATHAYDE
SILVA FILHO

Unidade / Função
GABJL

Função
Presidente

Presença

VT05

Coordenado
ra Executiva
Membro

PRESENTE

Membro
Membro
Membro

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Juiz Substituto
Secretário Judiciário
Diretor da VT04
CAE - Oficiala de
Justiça
VT01 - Calculista
Secretário de TIC
Representante da OAB
Procurador do Estado
Procurado-Chefe da
PRT / Representante
do MPT.
Chefe da Seção de
Sistemas – SETIC
Chefe do Setor de
Apoio ao PJe - SJ

Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

Convidado

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

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:
1.

Itens para análise e deliberação dos membros:

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
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.

Situação
atual
(Reunião
05.2019):

Maurício informou que o PJe foi atualizado para a versão 2.4.2 em 24 de agosto de
2019. Todas as atividades ocorreram conforme esperado e a validação negocial
realizada no dia 25/08, domingo, pelo Paulo Athayde, Sérgio Calheiros, e Dra. Thaís
Gondim não detectou problemas graves que impedissem a liberação da versão em
produção.
Foi liberada pelo CSJT em 04/09 a versão 2.4.3 do PJe (issue PJE-8549), com 63
correções, incluindo a designação automática por CHIP. Será necessário realizar a
homologação da versão, e a data provável de atualização é 14 de setembro de 2019.

Encaminh
amentos
(Reunião
05.2019):

Os membros tiveram ciência das informações e deliberaram por autorizar a
atualização do PJe para a versão 2.4.3 no dia 14 de setembro de 2019, após a
homologação negocial pelo Apoio ao PJe, caso nenhum erro grave seja detectado
na versão.
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Item
Descrição:
Situação
atual
(Reunião
04.2019):

Priorização de atualização e implantação de sistemas
ID 2019.01.03
satélites do PJe.
Priorização de atualização e implantação de sistemas satélites do PJe.
Acompanhamento das demandas priorizadas pelo CGRPJe:
1) 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.

Situação
atual
(Reunião
05.2019):

SETIC informou que as demandas de atualização das versões 2.3.4. e 2.4.2, com
ajustes de erros verificados pós-migração, comprometeram a evolução das ações
de implantação pois apenas o servidor Rafael está habilitado a atuar nas
configurações do PJe.
Acompanhamento das demandas priorizadas pelo CGRPJe:
1) PJe 2.3 – Atualizado em Fev/2019.
a) PJe x Sapiens-AGU: Integração concluída. AGU relatou dificuldades dos
usuários locais em relação ao Sapiens. Aguarda validação do retorno da AGU.
b) SisconDJ – Instalado em ambiente de homologação. Aguarda retorno do BB
sobre liberação dos serviços e configuração dos certificados digitais desde
12/08.
c) NUGEP – Aguarda disponibilidade da equipe de infraestrutura para iniciar
montagem do ambiente de homologação.
d) PJe x Escritório Digital (CNJ): Feita a configuração dos ambientes de
homologação do TRT e do CNJ. Aguarda a liberação de firewall para testes.
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 –
SETIC : Foi atualizado o JTe e está na fila de prioridades o Shodo.
b) SIF II – Aguarda disponibilidade da equipe de infraestrutura para iniciar
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montagem do ambiente de homologação. Previsto para conclusão até 30/09.
c) Implantação do sistema satélite GPREC no PJe 2.4 – Precatório: Ambiente
de homologação sendo atualizado para a versão 1.0.2.
d) Sistema Garimpo – SCR – Confirmadas as capacitações técnica e
negocial em Brasília. Passagens emitidas. Previsão de implantação
em 21/10.
e) Implantação do novo módulo de Consulta Pública do PJe 2.4 – SETIC –
Concluído.
f)

Implantação do Módulo de Pesquisa Textual do PJe 2.4 – SETIC – Concluído
para documentos texto e para os PDFs do 2. Grau. Executando
indexação do 1º Grau.

g) Implantação da nova Central de Mandados do PJe 2.4 – CAE: Concluída a
instalação. Aguarda configuração pelo Apoio/ CAE.
h) Implantação do Sistema de Apoio Operacional do PJe (SAOPJe) – SCR –
Auricélio e SJ – Messias : Concluído.

Encaminh
amentos
(Reunião
05.2019):

i)

Implantação do sistema satélite eCARTA – SCR – Sistema postergado
para a versão 2.5 do PJe.

j)

Adoção do sistema AJG – Cadastro Nacional de Peritos – Apoio ao PJe –
Aguarda liberação pelo CSJT.

Os membros tiveram ciência do andamento das ações.
SETIC deve entrar em contato com a AGU para tentar obter informações sobre o
uso efetivo da integração PJe x Sapiens.
A conclusão da implantação do SisconDJ deve aguardar retorno do BB sobre a
configuração dos certificados.
A implantação odo NUGEP deve ser priorizada após a atualização da 2.4.3, prevista
para ocorrer em 17/09.
GPREC deve aguardar a implantação do PJe versão 2.5 para entrar em produção,
preferencialmente a partir de janeiro de 2020.
A configuração da Central de Mandados em produção deve ocorrer a partir de 23/09,
e será conduzida pelo Setor de apoio ao PJe.

Item

Construção do lançador de movimentos do PJe 2.5

ID

2019.04.03

Descrição:
Situação
atual
(Reunião
04.2019):

Demanda CSJT para construção do lançador de movimentos do PJe 2.5
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.
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A especificação da demanda foi feita pelo GNN/CSJT na issue PJEKZ-18247.

Encaminh
amentos
(Reunião
04.2019):
Situação
atual
(Reunião
05.2019):

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.
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.
Foram desenvolvidas as telas de usuário, e a SJUR está trabalhando nas
funcionalidades necessárias para o funcionamento das telas. Ainda está pendente a
definição pelo CSJT sobre quais movimentos poderão ser lançados na
funcionalidade.

Encaminh
amentos
(Reunião
05.2019):

Os membros tiveram ciência do andamento das ações.

Item

Suspensão de prazos de 9 a 19 de dezembro

Descrição:

Proposta de suspensão dos prazos processuais em virtude do piloto da versão 2.5
do PJe.
Proposta a possibilidade de suspender os prazos processuais de 9 a 19 de dezembro
em virtude do piloto da versão 2.5 do PJe.

Situação
atual
(Reunião
05.2019):
Encaminh
amentos
(Reunião
05.2019):

ID

2019.05.01

Deliberado para que na próxima reunião os membros externos do CGRPJe sejam
convocados por ofício para tomar ciência sobre o tema e também sobre o
planejamento do piloto da versão 2.5.
Deliberado que deve ser protocolada proposta de suspensão de prazos pelo CGRPJe
para deliberação da Presidência (Minuta SETIC - SJ).

Item

Formalização da equipe de homologação do PJe 2.5

Descrição:
Situação
atual
(Reunião
05.2019):

Formalização da equipe de homologação do PJe 2.5.
Proposta a formalização da equipe de homologação do PJe 2.5.
Destacada a necessidade de ampliar o conjunto de casos de teste executados,
incluindo todos os casos críticos.
Dra. Ana propôs consultar o interesse dos membros que atuaram na versão 2.4.
Dr. Francisco Noronha se dispôs a colaborar nos testes relacionados às
funcionalidades de magistrados.
Messias sugeriu a inclusão de Luciana Terto (Cálculos) e Luciana Vassalo
(Secretaria).
Maurício destacou a necessidade de participação em dedicação exclusiva dos
técnicos da SETIC responsáveis pelo registro de erros no CSJT.

ID

2019.05.02
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Encaminh
amentos
(Reunião
05.2019):
2.

Deliberado que a composição seja ajustada e a SETIC / SJ encaminhem a
formalização da equipe de homologação.

Tarefas a serem realizadas até a próxima reunião
2.1. 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.
b) SETIC - Propor uma solução que proteja os dados sensíveis das bases de homologação
e treinamento, de forma a reduzir os riscos relacionados ao acesso indevido.

3. Agendamento da próxima reunião
Local

Data

Horário

Sala de Reuniões da SETIC.

24/10/2019

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, 5 de setembro de 2019.

ANA CRISTINA MAGALHÃES BARBOSA
Juíza Coordenadora Executiva do Comitê Gestor Regional do PJe
TRT da 19ª Região
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