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PAUTA E ATA DE REUNIÃO 

Local Data Horário 

Sala de Reuniões da SETIC 06/02/2020 13:30 às 15:30hr. 

 

 

Item CGRPJe - Pauta da Reunião 05/2019 ID do item 

(Ano.Reunião.Seq) 

1. Recomposição do CGRPJe 2019.01.02 

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. Construção do lançador de movimentos do PJe 2.5 2019.04.03 

5. Integração com a Procuradoria de Rio Largo 2020.01.01 

6. Formalização do Processo de Trabalho de Atualização do PJe 2020.01.02 

7. Função comissionada para o Setor de Apoio ao PJe 2020.01.03 

 

 

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 Coordenado

ra Executiva 

PRESENTE 

JUIZ FRANCISCO TAVARES 

NORONHA NETO 

Juiz Substituto Membro  

ANDRÉ LUIZ FERREIRA SANTOS Secretário Judiciário Membro PRESENTE 

SÉRGIO LUIS LISBOA CALHEIROS Diretor da VT04 Membro  

CARLA TERRA DANTAS VALE CAE - Oficiala de 

Justiça 

Membro  

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 PRESENTE 

ENAURA LIVIA VERGETH 

GRANGEIRO 

Coordenadoria de 

Apoio às Varas do 

Trabalho 

Convidado PRESENTE 
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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 Recomposição do CGRPJe ID 2019.06.01 

Descrição: Proposta de recomposição dos membros do CGRPJe. 

Situação 

atual 

(Reunião 

06.2019):      

Proposta a recomposição do CGRPJe devido à mudança de gestão na Secretaria 

Judiciária, devendo o servidor Manoel Messias ser substituído pelo servidor André 

Luiz Ferreira Santos. 

Proposta a substituição do servidor Renée Cláudio Correia por Luciana da Silva 

Terto, que ficará responsável pelas homologações de novas versões e atualização 

mensal de índices de cálculos, dentre outras atividades definidas pelos superiores 

hierárquicos e pelo Comitê Regional. 

Dr. Djalma Nobre informou por e-mail que solicitou sua aposentadoria em 

fevereiro de 2019. Necessário definir novo representante da Procuradoria do 

Estado. 

Proposto confirmar junto aos órgãos de origem a manutenção ou substituição dos 

membros Fabrício Oliveira Albuquerque, Representante da OAB, e Rafael Gazzanéo 

Junior, Procurador-Chefe da PRT/Representante do MPT. 

Encaminh

amentos 

(Reunião 

06.2019):         

Os membros tiveram ciência das informações e deliberaram por encaminhar a 

proposta de recomposição à Presidência, sugerindo a confirmação prévia dos 

representantes dos órgãos externos. 

Situação 

atual 

(Reunião 

01.2020):      

Continua pendente a recomposição do CGRPJe. SETIC e SJ providenciarão as 

indicações e formalização junto à Presidência. 

 

Encaminh

amentos 

(Reunião 

01.2020):         

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 

06.2019):      

Maurício informou que o PJe foi atualizado para a versão 2.4.3 em 14 de setembro 

de 2019 e para a versão 2.4.4 em 30 de outubro de 2019. Todas as atividades 

ocorreram conforme esperado e a validação negocial realizada no dia 29/10, sábado, 

pelo Apoio ao PJe não detectou problemas graves que impedissem a liberação da 
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versão 2.4.4 em produção. 

Foi liberada pelo CSJT em 14/11 a versão de homologação 2.5.0 - RC1 do PJe (issue 

PJE-8768), instalada em nosso ambiente de homologação em 19/11, quando 

começou a homologação pelo grupo de trabalho coordenado pela SJ (Ato n. 

108/GP/TRT19). 

A homologação da versão foi realizada com sucesso e concluída dentro do prazo 

definido pelo CSJT.  

Destacou-se a necessidade de ampliação da equipe e da estrutura do Setor 

de Apoio ao PJe, dada a criticidade da unidade para o bom funcionamento 

do sistema PJe. 

SETIC abriu as issues de defeito em homologação para correção pelo CSJT. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qmC8oyNHEn3m4ginAKzCI2jC-

HOpTL7moLrT4nJlIcc/edit#gid=0 

A liberação da versão piloto 2.5.0 está prevista para o dia 10/12, e será implantada 

no ambiente de homologação do TRT no dia 11/12 para testes prévios.  

A atuação dos servidores da SETIC na implantação da versão de produção já foi 

autorizada pela Presidência para os dias 14 e 15/12. 

A SETIC sugere que sejam realizados testes negociais gerais na versão 2.5.0-Piloto 

nos dias 12 e 13/12 visando identificar eventuais erros que inviabilizem a 

implantação da versão em ambiente de produção. 

O Gestor Nacional do DEJT informou que a versão 2.5 do PJe KZ possibilitará que o 

Magistrado, após assinar os atos processuais (despachos, notificações, decisões 

etc.), envie diretamente essas matérias para disponibilização no DEJT, com a 

finalidade de conferir celeridade às publicações (e-mail anexo). Para isso, os 

Magistrados em atividade devem ser cadastrados, mediante login e senha, no 

sistema DEJT com o perfil de publicadores em todas as unidades publicadoras desse 

Tribunal. Manual disponível em https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/DEJT 

Encaminh

amentos 

(Reunião 

06.2019):         

Os membros tiveram ciência das informações e deliberaram que: 

a) Fica autorizada a atualização do PJe para a versão 2.5.0-Piloto nos dias 14 e 

15 de dezembro caso nenhum erro impeditivo seja detectado nos testes em 

ambiente de homologação. 

b) A Secretaria Judiciária deve instruir processo administrativo propondo a 

reestruturação e a ampliação da força de trabalho do Setor de Apoio ao PJe. 

c) A Secretaria Judiciária e a SETIC devem providenciar matéria na intranet e 

internet sobre a atualização do PJe e o projeto piloto, dando publicidade para 

a OAB. 

d) O cadastro de magistrados no DEJT só deve ser realizado durante a semana 

de formação, que ocorrerá em janeiro de 2020, onde deverá ser apresentada 

a funcionalidade e seu manual. 

Situação 

atual 

(Reunião 

01.2020):      

Maurício informou que o PJe foi atualizado para a versão 2.5.0 em 15 de dezembro 

de 2019. Todas as atividades ocorreram conforme esperado e a validação negocial 

realizada no dia 15/12, domingo, pelo Apoio ao PJe, não detectou problemas graves 

que impedissem a liberação da versão 2.5.0 em produção. 

Posteriormente foi instalada a versão 2.5.1-RC1 em 27/12/2019, durante o recesso, 

destinada a corrigir erros graves do piloto, após testes e correções solicitadas ao 

CSJT, principalmente no PEC. 

Também foi instalada a versão 2.5.1 final em 05/02/2020, também de correção, 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qmC8oyNHEn3m4ginAKzCI2jC-HOpTL7moLrT4nJlIcc/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qmC8oyNHEn3m4ginAKzCI2jC-HOpTL7moLrT4nJlIcc/edit#gid=0
https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/DEJT
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mas os problemas de publicação verificados no DEJT permanecem. 

O CSJT liberou ontem, 05/02/2020, a versão 2.5.2, que foi disponibilizada no 

ambiente de homologação para testes do Apoio ao PJe. 

Foi destacado que pode haver dificuldade na autorização de horas extras para 

execução da atualização no final de semana, devido às restrições orçamentárias. 

Destacou-se novamente a necessidade de ampliação da equipe e da 

estrutura do Setor de Apoio ao PJe, dada a criticidade da unidade para o 

bom funcionamento do sistema PJe, dado o aumento significativo de 

chamados em virtude das novas versões do sistema. 

SETIC continua abrindo as issues de defeito em homologação para correção pelo 

CSJT. 

A SETIC aguarda a validação da versão 2.5.2 para sua implantação em produção.  

No entanto, o CSJT já informou que ainda há correções relacionadas a publicações 

que serão corrigidas apenas na versão 2.5.3, prevista para a próxima semana. 

Todos os magistrados do TRT foram cadastrados no DEJT como gerentes. Alguns 

ainda não fizeram a atualização de suas credenciais de acesso no PJe, o que já foi 

repassado para a CAVT. 

Encaminh

amentos 

(Reunião 

01.2020):         

Os membros tiveram ciência das informações e deliberaram que: 

a) Seja viabilizada a execução de trabalhos extraordinários para atualização das 

versões em finais de semana, de forma a se reduzir ao máximo o impacto da 

indisponibilidade do PJe, e a se evitar parada do sistema durante dias úteis. 

b) Seja atualizada a versão 2.5.2 do PJe assim que concluída a homologação 

pela equipe de Apoio ao PJe e que houver disponibilidade da equipe da SETIC 

para execução, preferencialmente no sábado, 08/02/2020. 

 

 

 

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 

06.2019):      

SETIC informou que a falta de pessoal na área de infraestrutura de TIC continua 

comprometendo a velocidade de implantação dos sistemas, o que resultou em 

atraso na liberação de alguns sistemas, mas que houve evoluções significativas no 

período.  

 

AGU confirmou que a integração via MNI está funcionando corretamente. 

 

Acompanhamento das demandas priorizadas pelo CGRPJe: 

 

1) PJe 2.3 – Implantado em Fev/2019. 

 

a) SisconDJ – Implantação interrompida pois a versão não funcionava com 

tokens Soluti, fornecedora do TRT. Nova versão corrigida foi liberada pelo 

BB. Aguarda prioridade. 

b) NUGEP – Testes em homologação foram iniciados, mas precisam ser 
interrompidos no interrompidos porque Paulo Gomes sairá de licença e só 
voltaria em janeiro. Paulo retomou os testes em 28 de janeiro e relatou 
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alguns problemas, mas não conseguimos dar continuidade ainda. 

c) PJe x Escritório Digital (CNJ): Feita a configuração dos ambientes de 

homologação do TRT e do CNJ. Consultas funcionando corretamente. 

Peticionamento apresentou problemas na verificação de PDFs assinados. 

CSJT está analisando o erro.  

 

2) PJe 2.4 – Implantado em 25 de agosto de 2019. 

a) SIF II – Configurado em homologação. Aguarda configuração de certificados 

digitais da CEF para liberação aos homologadores. 

 

b) GPREC – Precatório: CSJT disponibilizou nova versão 2.1.1. Liberado para 

homologação. 

c) Sistema Garimpo – SC: Liberado para homologação. A vinculação 

automática de processos não funcionou. Solicitado apoio ao TRT21. Aguarda 

arquivos atualizados dos bancos (SCR) para nova carga. 

d) Módulo de Pesquisa Textual do PJe 2.4: Teve de ser desabilitado devido 

à falta de infraestrutura para rodar o sistema. Será reativado quando os 

novos servidores de rede forem instalados. 

e) Implantação da nova Central de Mandados do PJe 2.4 – CAE: Concluída 

a instalação. Aguarda configuração das varas do interior pelo Apoio/ CAE. 

f) Implantação do sistema satélite eCARTA – SCR – Sistema postergado 

para a versão 2.6 do PJe. 

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

– Aguarda liberação pelo CSJT. 

h) Assinatura via OTP: Apresentando erros em homologação. Infraestrutura 

está verificando configuração dos certificados digitais. 

3) PJe 2.5.0 – Atualização prevista para 15/12/2019 

a) AUD 4 – Em piloto no TRT4. Possível liberação na versão 2.6 

b) Plenário Eletrônico – Em piloto nos TRT 20 e 15. Possível liberação na 

versão 2.6. 

 

Encaminh

amentos 

(Reunião 

06.2019):         

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

a) A SJ deve informar os oficiais do interior que a partir da versão 2.5 a antiga 

Central de Mandados não funcionará mais, e encaminhar as orientações e 

manuais da nova Central. 

Situação 

atual 

(Reunião 

01.2020):      

SETIC informou que a falta de pessoal na área de infraestrutura de TIC continua 

comprometendo a velocidade de implantação dos sistemas, o que resultou em 

atraso na liberação de alguns sistemas, mas que houve evoluções significativas no 

período.  

 

Acompanhamento das demandas priorizadas pelo CGRPJe: 

 

1) PJe 2.3 – Implantado em Fev/2019. 

 

a) SisconDJ – Avançamos na integração com sistema do BB, eles retornaram 

com algumas dúvidas em 21 de janeiro para finalizarmos a configuração e 
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liberarmos para homologação, no entanto não tivemos como dar retorno a 

eles, uma vez que o Nivaldo ficou dedicado exclusivamente aos incidentes do 

PJe. A ideia é que estabilizando o PJe e diminuindo a quantidade de 

atendimentos pendentes, que hoje está em torno de 100 atendimentos, 

Nivaldo consiga retomar a configuração do SisconDJ. 

b) NUGEP – Testes em homologação foram iniciados, mas precisam ser 

interrompidos no interrompidos porque Paulo Gomes sairá de licença e só 

voltaria em janeiro. Paulo retomou os testes em 28 de janeiro e relatou 

alguns problemas, mas não conseguimos dar continuidade ainda. Manoel 

Abreu dará continuidade quando retornar de licença. 

c) PJe x Escritório Digital (CNJ): Na fase final de testes, já integrando com 

a versão 2.5.0 do PJe, foi encontrado um problema em que o PJe 2.5.0 não 

consegui reconhecer o certificado do documento assinado no ED. Foi aberta 

issue de defeito para o CSJT em 09/12, mas issue está parada com versão 

alvo PJe 2.5.4  

 

2) PJe 2.4 – Implantado em 25 de agosto de 2019. 

a) SIF II – Homologação foi iniciada, conseguimos gerar boletos e enviar à 

caixa, mas a homologação parou para a instalação da PJe 2.5.0. Instalamos 

a versão 2.0.3, mas já saiu a 2.0.4, que é a que devemos usar com a versão 

2.5.x do PJe. 

 

b) GPREC – Precatório: havia definição para entrar em produção após a 

implantação da PJe 2.5.0. Foi disponibilizado em homologação e no final de 

janeiro Paulo Athayde e Joel retomaram os testes e relataram alguns 

problemas, no entanto devido à grande demanda de atendimentos do PJe 

2.5 e de relatórios para a correição, Gabriel não conseguir dar retorno. 

Gabriel está de licença até a próxima terça (11), a ideia é retomar assim que 

ele voltar. 

c) Sistema Garimpo – SC: Disponibilizado em produção em 29 de janeiro 

(ainda trabalhando na melhoria do índice de associação de processo e na 

investigação de alguns problemas no sistema levantados pelos usuários). 

d) Módulo de Pesquisa Textual do PJe 2.4: Teve de ser desabilitado devido 

à falta de infraestrutura para rodar o sistema. Será reativado quando os 

novos servidores de rede forem instalados. 

e) Implantação do sistema satélite eCARTA – SCR – Sistema postergado 

para a versão 2.6 do PJe. 

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

– Aguarda liberação pelo CSJT. 

g) Assinatura via OTP: Concluído. Aguarda estabilização para divulgação aos 

usuários. 

3) PJe 2.5.0 – Atualização prevista para 15/12/2019 

a) AUD 4 – Em piloto no TRT4. Possível liberação na versão 2.6 

b) Plenário Eletrônico – Em piloto nos TRT 20 e 15. Possível liberação na 

versão 2.6. 
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Encaminh

amentos 

(Reunião 

01.2020):         

Os membros tiveram ciência do andamento das ações. 

 

 

 

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. 

Situação 

atual 

(Reunião 

05.2019):      

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. 

Situação 

atual 

(Reunião 

06.2019):      

A funcionalidade foi desenvolvida e disponibilizada na versão 2.5.0 – RC1 do PJe.  

A equipe do CSJT fez alterações no componente que afetaram seu comportamento. 

O próprio CSJT está fazendo a correção. 

Encaminh

amentos 

(Reunião 

06.2019):         

Os membros tiveram ciência do andamento das ações. 

Situação 

atual 

(Reunião 

01.2020):      

O CSJT identificou erros na formatação dos dados dos complementos de movimentos 

lançados pela funcionalidade. Aguarda-se o retorno do Josué para que as correções 

possam ser feitas com apoio do Denisson. 

Encaminh

amentos 

(Reunião 

01.2020):         

Os membros tiveram ciência do andamento das ações. 
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Item Integração com a Procuradoria de Rio Largo ID 2020.01.01 

Descrição: Solicitado pela Procuradoria de Rio Largo a integração do sistema processual com o 

PJe (PROAD 6147/2019). 

Situação 

atual 

(Reunião 

01.2020):      

SETIC informou que a integração é tecnicamente viável, que nenhuma alteração 

pode ser feita no PJe, e que a Procuradoria terá de desenvolver o sistema para fazer 

a integração. 

A demanda maior seria de acompanhamento do projeto pela área de negócio, 

fazendo todos os testes das funcionalidades com a equipe da Procuradoria até que 

a integração fosse concluída. 

Também seria necessária a celebração de acordo de cooperação com os conveniados 

para formalização dos procedimentos automatizados. 

Encaminh

amentos 

(Reunião 

01.2020):         

Os membros do CGRPJe deliberaram pelo indeferimento do pedido em virtude da 

indisponibilidade das equipes de Apoio ao PJe e da SETIC para executar a ação, 

destacando que o PJe já provê mecanismos suficientes para a atuação das 

procuradorias municipais. 

Sugerido que a Procuradoria de Rio Largo cadastre mais procuradores, otimizando 

o uso da funcionalidade destinada à Procuradorias do PJe. 

 

 

Item Formalização do Processo de Trabalho de Atualização do 

PJe 

ID 2020.01.02 

Descrição: Proposta a formalização de processo de trabalho de atualização do sistema PJe 

(PROAD 6643/2019). 

Situação 

atual 

(Reunião 

01.2020):      

Foi elaborado o mapeamento do processo de trabalho de “Atualização do sistema 

PJe e sistemas satélites” em um trabalho conjunto entre a SJ e a SETIC, 

coordenado pela SGE. 

O objetivo é documentar todas as atividades a serem realizadas em cada evento 

de atualização e seus respectivos responsáveis. 

Encaminh

amentos 

(Reunião 

01.2020):         

Os membros do CGRPJe tiveram ciência do mapeamento proposto. 

 

 

Item Função comissionada para o Setor de Apoio ao PJe ID 2020.01.03 

Descrição: Demanda de retorno da FC-2 para o Setor de Apoio ao PJe, cedida 

temporariamente à Coordenadoria de Licitações e Compras. 

Situação 

atual 

(Reunião 

01.2020):      

Necessidade de ampliação da força de trabalho do Setor de Apoio ao PJe em 

virtude do grande aumento de demanda ocasionado pelas novas versões do 

sistema PJe e pela implantação de diversos sistemas satélites. 

Destacado que o volume de chamados aumentou consideravelmente nos últimos 

meses, e que o trabalho de homologação de versões tem exigido atuação direta 

dos servidores da unidade, concorrendo com os atendimentos aos usuários. 
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Encaminh

amentos 

(Reunião 

01.2020):         

Os membros do CGRPJe deliberaram por recomendar à Presidência o retorno da 

FC2 cedida temporariamente à Coordenadoria de Licitações e Compras, e também 

a designação de mais um servidor para atuar na unidade. 

 

 

 

2. Tarefas a serem realizadas até a próxima reunião 

2.1.  Tarefas Pendentes 

a) SJ - 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. 

c) SJ - Formalizar a recomposição do CGRPJe. 

d) SJ - Formalizar o pedido de devolução da FC2 para o Setor de Apoio ao PJe. 

e) SJ - Encaminhar deliberação do CGRPJe relativa à Procuradoria de Rio Largo à 

Presidência. 

 

3. Agendamento da próxima reunião 

Local Data Horário 

Sala de Reuniões da SETIC. 12/03/2020 14 às 15:30hr. 

 

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

por sua Coordenadora Executiva. 

Maceió, 6 de fevereiro de 2020. 

 

 

ANA CRISTINA MAGALHÃES BARBOSA  

Juíza Coordenadora Executiva do Comitê Gestor Regional do PJe 

TRT da 19ª Região 
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