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IDENTIFICAÇÃO DA ATA

Responsável
Assunto/Objetivo
Local

2.

CSAN
Ponto de controle GNN SIGEP-JT
Videoconferência

Anisio Renato
Bruno Motta
Dra. Ciwannyr Machado
Claudio Anatólio de Castro
Diego Martins
Erika Tamashiro
Euler Cruz de Souza
Francisco Costa
Hugo Emílio
Janaína Diniz
Leda Caiana
Luiz Dias
Márcia Cristina
Ricardo Bahia Rachid
Sabine Sirimarco Gomes
Silvana Correa
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CSAN/NGSA1
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TRT3
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anisiora@trt3.jus.br
bruno_123978@trt5.jus.br
ciwannyr@trt3.jus.br
claudic@trt3.jus.br
diegomg@trt3.jus.br
erika.tamashiro@trtsp.jus.br
eulerc@tst.jus.br
fcosta@trt24.jus.br
hugo.machado@tst.jus.br
janaina.diniz@tst.jus.br
lucileide.caiana@trtsp.jus.br
luiz.dias@trt12.jus.br
marciaum@trt3.jus.br
ricardbr@trt3.jus.br
sabinesg@trt3.jus.br
scdsilva@tst.jus.br
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PAUTA DA REUNIÃO
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4.

21
23/05/2022
15h às 16h

PARTICIPANTES

Nome

3.

N.º
Data
Horário

Tópico
Gravação da Reunião
Nova Composição GNN-SIGEP-JT
Novas Resoluções
Módulos Nacionais do SIGEP-JT
Manual de Demandas e Suporte do SIGEP-JT e Plano de Comunicação
Catálogo de Serviços - 1ª Revisão
Migração de Tarefas e Novo padrão das Versões
Versões SIGEP-JT - Prazo de homologação nacional
Reunião de Retrospectiva Versão 1.28

INFORMAÇÕES

1
Gravação da Reunião (Item fixo)
Descrição: CSAN informou que as reuniões do GNN do SIGEP-JT, em regra, serão gravadas para subsidiar a produção
das atas. Contudo, a gravação terá exclusivamente este objetivo e ficará disponível até o envio da ata aos
participantes, sendo descartada definitivamente em seguida, não podendo ser utilizada para qualquer outro fim.
Deliberação: Os participantes declararam ciência.
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2
Nova Composição GNN-SIGEP-JT e Apresentação dos Novos Representantes
Descrição: CSAN informou a publicação da nova composição do GNN-SIGEP-JT por meio do ATO CSJT N.º 59/2022. O
Ato foi assinado pelo presidente do CSJT no dia 20 de maio de 2022 e aguarda publicação. Contudo, a nova
composição já é oficial a partir da assinatura do presidente.
Diante do exposto, foi informado que a servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, CAROLYNE SOARES
DE CASTRO DO AMARAL, será a representante negocial do módulo PROGECOM. As demais alterações apenas
formalizaram atuações que já vinham sendo realizadas na prática.
Deliberação: Os participantes declararam ciência.
3
Novas Resoluções
Descrição: CSAN informou a publicação das novas Resoluções e recomendou leitura:
● CSJT n.º 331/2022 - Dispõe sobre as diretrizes para concepção, manutenção e gestão dos Sistemas
Nacionais adotados pelos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus.
● CSJT n.º 333/2022 - Altera a Resolução CSJT nº 292/2022 - Política de Governança de Tecnologia da
Informação e Comunicação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho
● CSJT n.º 325/2022 - Institui a Política de Governança dos Colegiados Temáticos da Justiça do Trabalho. Essa
Resolução possui impacto direto na criação dos comitês gestores locais. Contudo, não interfere na
composição do GNN-SIGEP-JT e CNE-SIGEP-JT;
Deliberação: Os participantes declararam ciência.
4
Módulos Nacionais do SIGEP-JT
Descrição: Com a publicação da Resolução CSJT n.º 331/2022, a CSAN informou, em direcionamento ao Gerente do
Programa, a necessidade de elencar as Soluções Nacionais vinculadas ao SIGEP-JT. Diante do exposto, CSAN
informou que foram indicadas pela CNE-SIGEP-JT como soluções Nacionais os seguintes módulos do SIGEP-JT:
● Aplicativo Móvel do SIGEP-JT;
● Autoatendimento (AA);
● Conector eSocial SIGEP (CONN ESOCIAL);
● Designação de Magistrados (DMAG);
● Folha de Pagamento (FOLHAWEB);
● Gestão de Estagiários (GEST);
● Gestão de Passivos (MGP);
● Gestão de Pessoas por Competências (PROGECOM);
● Módulo Principal (MP);
● Pasta Funcional Eletrônica (SAF);
● Portal Nacional do SIGEP-JT (PNS);
● Sistema de Apuração de Gratificação por Exercício de Cumulativo de Jurisdição (GECJ);
● Sistema de Gestão de Escolas Judiciais (EJUD);
● Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho (SIGS).
Considerando o alinhamento realizado entre a CSAN e a gestão do programa, as soluções técnicas Keycloak e TEID
não foram elencadas tendo em vista que o objetivo é registrar no Ato os módulos funcionais do SIGEP-JT. As
soluções não funcionais serão definidas em documento técnicos específicos de maior flexibilidade, tal como o Guia
de Infraestrutura Recomendada ou o Guia de Arquitetura que ainda será produzido. Por fim, a CSAN ressalta que
esse entendimento poderá ser revisto caso necessário.
Deliberação: Os participantes declararam ciência.
5

Manual de Demandas e Suporte do SIGEP-JT e Plano de Comunicação
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Descrição: CSAN reforçou que as últimas versões dos artefatos já estão publicadas na página do SIGEP-JT, no Portal
do CSJT, e que devem ser utilizados como referência para os assuntos aos quais se destinam.
Deliberação/Discussão: Os participantes declararam ciência.
6
Catálogo de Serviço - 1º Revisão
Descrição: CSAN informa que está promovendo a atualização do Catálogo de Serviços. Para tal, foi encaminhado a
todos os membros do GNN-SIGEP-JT e-mail solicitando a manifestação sobre eventual necessidade de atualização
das informações expostas no Catálogo. Além disso, para casos específicos, a CSAN sugeriu que fossem realizados
também ajustes pontuais. Por fim, os novos módulos lançados após a publicação da primeira versão do documento
também foram provocados a enviar as informações para que o artefato seja incrementado. O pedido por e-mail
ressaltou a importância do envio dessas informações até o dia 27 de maio de 2022 (sexta-feira).
A CSAN reforça a importância do catálogo de serviço e propõe que sejam criadas tarefas específicas a cada
lançamento de versão para que o GNN lembre-se da necessidade de atualizar o referido artefato.
Deliberação: O GNN do módulo de Passivos sugeriu formatar padronização sintática do Catálogo de Serviços. CSAN
informou que essa alteração estava em escopo previsto, destacou que não haverá alteração de informações,
somente refinamento e resumo para atenuar coesão e coerência no documento. Ficou acordada data supracitada
como data limite de envio e aqueles(as) que não enviarem os dados atualizados, será entendido que não existem
novas alterações. Os participantes declararam ciência.
7
Migração de Tarefas e Novo padrão das Versões
Descrição: CSAN e CT-SIGEP-JT informaram que foram efetivadas as adaptações nas tarefas das versões para
atender ao novo processo de versionamento do SIGEP-JT. Deste modo, todas as demandas da versão 1.29 foram
migradas para versão 1.30 e as demais versões já estão planejadas de forma adequada, registrando assim as
próximas versões periódicas das versões 1.30, 1.35 e 1.40.
Deliberação: Os participantes declararam ciência.

8
Versões SIGEP-JT - Prazo de homologação nacional
Descrição: Diante do feedback dado pelos TRMs a CSAN informa ao GNN-SIGEP-JT que o prazo de execução da
homologação nacional foi reduzido para duas semanas. Esse ajuste considera que o volume de demandas geradas
durante esse período tem sido muito baixo e que a redução em uma semana das versões 1.30 e 1.35 permitirá o
lançamento da última versão do ano com um prazo maior para implantação por parte dos Tribunais antes do início
do recesso forense.
Em paralelo a CSAN tomará a iniciativa para envolver os Comitês Gestores Locais no processo de evolução do
SIGEP-JT, quando serão colhidos feedbacks mais precisos sobre a homologação nacional do produto.
Deliberação: Os participantes declararam ciência.

9
Reunião de Retrospectiva - Versão 1.28
Descrição: CSAN informa que no próximo dia 31 será realizada reunião de retrospectiva da versão 1.28 com a
presença de todos os envolvidos no processo de planejamento, desenvolvimento e distribuição das versões. A
referida reunião será dividida em duas partes (Técnica e Negocial), sendo indispensável a participação do
GNN-SIGEP-JT na segunda metade, que terá convite específico. A dinâmica da reunião será conduzida pela CT com o
apoio da CSAN.
A CSAN reforça a necessidade da participação de todos nessa reunião, na qual poderão receber feedbacks e
promover os ajustes necessários.
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OBS: Em conversa posterior com o Gerente do Programa a data dessa reunião de retrospectiva foi adiada para o dia
7 de junho devido a um evento sobre o eSocial que acontecerá no TRT2 e a necessidade da participação de todos na
reunião.
Deliberação: Os participantes declararam ciência.

10
Entrega GECJ 1.28
Descrição: A GNN do GECJ solicitou feedback da entrega da GECJ na 1.28. Destacou a disponibilização de vídeo e
resumo das regras do CSJT para tratativa de questões advindas do posicionamento do Conselho.
Deliberação: CSAN sugeriu que o vídeo instrucional fosse disponibilizado no Portal do SIGEP-JT e que seja criado
texto informativo para comunicação aos Tribunais quanto às novidades da versão, a ser alocado no Redmine. O
gerente do Programa SIGEP-JT informou que colherá alguns feedbacks. A GNN do GECJ salientou estar à disposição
para ajudar no que for preciso.
A CT-SIGEP-JT reforçou pedido de criação de tema “Prazo mandatório”, caso haja prazo envolvido, para que todos
tomem ciência e consigam acompanhar os prazos envolvidos nas demandas, bem como se organizar diante das
prioridades, podendo usar no campo “Valor” os “Temas Prioritários”.
Quanto aos “Temas Prioritários”, o Gerente do Programa SIGEP-JT ponderou a respeito da solicitação do GNN de
Passivos sobre criação de cronograma de datas mandatórias para outubro e ampliação de prazo de entrega do
produto Passivos. A CT-SIGEP-JT apresentou o portal e informou que já existe cronograma de prazos publicado.

11
Lista de Gerentes
Descrição: CSAN solicitou que os participantes informassem os e-mails respectivos dos participantes das reuniões
do GNN, a fim de que sejam incluídos na lista.
Deliberação: Os participantes informaram os e-mails a serem incluídos e a CSAN fará as atualizações, incluindo os
seguintes e-mails:
● claudia.cassarotti@trt4.jus.br
● diegomg@trt3.jus.br
● e149470@trt2.jus.br
● claudic@trt3.jus.br
● paulofs@trt3.jus.br
● eaquino@trt24.jus.br
Retirar da lista de GNN: Erica Futagawa e Victor Nobre (ex GNN da FolhaWeb)

5.

PENDÊNCIAS
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1
2

Pendência
Disponibilizar vídeo no Portal do SIGEP-JT e criar texto
informativo para alocação no Redmine;
Enviar atualização do Catálogo de Serviços

Responsável
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-

GNN
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