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Pauta
Entrega de funcionalidades e correções da Sprint 6.

Ata

A reunião aconteceu por videoconferência e se iniciou às 10:00h do dia 23 de junho de
2020. Primeiramente, foi apresentado ao servidor José Vângelo o que estava sendo entregue na Sprint 6.
Em seguida, foi realizado um teste guiado com o servidor no sistema SAPRE, para a apresentação das
novas funcionalidades e detecção de possíveis erros.
Iniciando pela funcionalidade da cessão de valores a outros credores, foi testado a
cessão parcial e total dos valores de um credor e como deveria acontecer a atualização ou não quando
realizado um novo cálculo. Durante o teste dessa funcionalidade, foi identificado a necessidade de ajuste
na navegação ao cancelar a operação e a correção da seleção da parte cessionária, quando esta não
possuir um cadastro no banco de dados. Também foi identificada a necessidade uma nova validação: as
cessões que têm como origem uma cessão sem atualização, só podem ser realizadas também sem
atualização.
Analisando o cadastro de penhoras, o servidor nos relatou um bom funcionamento,
porém necessitando ainda de uma entrada de dados para informar a atualização de penhora. Também foi
solicitado que o menu de contexto ficasse disponível nas telas de cessão e penhora.
Após realizar os testes no cadastro de cessão e penhora de valores, foi verificado os
registros lançados no extrato do precatório e identificado que o valor total da solicitação não é mostrado,
por isso nos foi pedido para disponibilizarmos essa informação na página. Outra alteração solicitada foi
quanto à nomenclatura dos juros. O sistema trabalha com lançamentos de juros, para os valores
cadastrados no momento da requisição, e juros de mora, para os lançamentos realizados no cálculo do
precatório, passando a trabalhar com “juros de mora” e “juros da mora” para valores cadastrados na
requisição e valores calculados, respectivamente.
Seguindo com os testes, o servidor realizou o cadastro de uma requisição de precatório
por tribunal externo. Em reunião anterior, foi solicitado que fosse retirada a etapa de informar
documentos anexos à requisição, nessa entrega a solicitação foi atendida, no entanto a autorização da
requisição para inclusão do precatório na fila de pagamentos faz uso desses anexos para autorizar ou
rejeitar a requisição, ocasionando na impossibilidade de efetuar a autorização. A equipe de
desenvolvimento se responsabilizou em rever esse processo e corrigi-lo.
Aproveitando a reunião, solicitamos auxílio em encontrar os valores da taxa selic no
site do Banco Central, para utilizarmos no cálculo dos índices de juros utilizados no sistema. De pronto o

servidor José Vângelo nos apresentou as taxas utilizadas pela SEPRE.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h37.
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