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Reunião do Comitê de Priorização de Demandas de TIC

Tema

30/03/2021

Presentes

Dra. Lucia Zimmermann – Juíza Auxiliar da Presidência
Adriana Martorano Amaral Corsetti - Secretária Geral da Presidência
Adlei Cristian Carvalho Pereira Schlosser - Diretor-Geral
Paulo Eduardo de Almeida – Secretário-Geral Judiciário
Vlademir Nei Suato – Secretário da Corregedoria Regional
Ana Amélia Birchal Borges Martins - Secretária de Turma
Itamir Carlos Barcellos Junior – Assessor de Apoio aos Magistrados
Herbert Wittmann - Secretário de Tecnologia da Informação e
Comunicações

Assunto

Horário

16:00 H Local

Reunião virtual pelo
Google Meet

Data

Análise de demandas para priorização

Pauta
Situação atual do desenvolvimento das demandas
Priorização de demandas encaminhadas
Tópicos discutidos
A Juíza Auxiliar da Presidência iniciou a reunião agradecendo a presença de
todos e questionou sobre a questão que envolve o mapeamento do processo de trabalho
que é utilizado pelo Comitê e que foi tema da última reunião. O Secretário de Tecnologia
da Informação e Comunicações, informou, na ausência da Assessora de Gestão
Estratégica, que o trabalho vem sendo realizado pela AGE e, a pedido da Assessora,
solicitou a todos que participem das reuniões que forem convocadas para discussão e
mapeamento do processo de trabalho, tendo em vista que deve ser um trabalho que
realmente retrata os procedimentos que todos entendem ser necessários para o
funcionamento do Comitê.
Ato contínuo, solicitou ao Secretário de Tecnologia da Informação e
Comunicações que expusesse aos presentes os projetos de desenvolvimento que estão
em andamento. Este iniciou explicando que atualmente existem seis equipes: uma
trabalhando no projeto de qualidade do CNJ relacionado à carga dos arquivos (Datajud),
uma equipe no EXE15 em parceria com a Secretaria da Corregedoria, outra equipe
trabalhando no GEMINI, e três equipes envolvidas com SIGEP/autoatendimento.
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Encerrados estes esclarecimentos, o Secretário de TIC passou a analisar a
demanda do GPREC, módulo de precatórios integrado ao PJe e que precisa ser
implantado até 01/06/2021. Explicou a todos que foi realizada a análise da demanda, de
acordo com o estipulado no funcionamento do Comitê, classificando a demanda como
sendo de pequeno porte. Por fim, informou que o TRT da 8a Região possui um esquema
para migração dos dados e que provavelmente vai auxiliar muito na migração dos dados
dos sistemas legados para o PJe. Após discussão entre os presentes, considerando as
necessidades envolvidas, o Comitê deliberou pela aprovação desta demanda para início
da execução de forma imediata.
O Assessor de Apoio aos Magistrados apresentou a todos uma demanda
referente ao módulo de designações do sistema SIGEP. Após questionamentos e
discussão entre os presentes, o Comitê deliberou no sentido de que seja elaborado pelo
referido Assessor, um relatório detalhado do projeto em si, para que seja possível a sua
análise e posterior verificação de eventual sobreposição no desenvolvimento, junto ao
projeto que está sendo desenvolvido no TRT da 3a Região.
A representante das Secretarias das Turmas solicitou o atendimento da
demanda referente à inscrição da sustentação oral (DED 990) tendo em vista os
problemas que estão ocorrendo na produção. Nesse caso também foi feita uma análise
pela equipe de desenvolvimento de sistemas, sendo considerada uma demanda de
pequeno porte.
O Secretário-Geral Judiciário questionou uma demanda já priorizada pelo
Comitê e que não foi desenvolvida, referente às funcionalidades no DEJT para os
advogados. Foi esclarecido que apesar da demanda estar priorizada, esta época de
afastamento social inviabilizou o contato com o corpo técnico do DEJT, impossibilitando a
implementação.
Não havendo outros assuntos, a reunião encerrou-se às 17h.
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