ATA DE REUNIÃO

1.

IDENTIFICAÇÃO DA ATA

Responsável
Assunto/Objetivo
Local

2.

CSAN
Ponto de controle GNN SIGEP-JT
Videoconferência

036
25/07/2022
15h às 16h15

PARTICIPANTES

Nome

Bruno Motta
Dra. Ciwannyr Machado
Claudio Anatólio de Castro
Euler Cruz de Souza
Hugo Machado
Janaina Rabello
Leda Caiana
Lúcia Helena
Ludmila Pinto da Silva
Luiz Dias
Márcia Cristina
Matheus Bacelar
Ricardo Bahia Rachid
Natércia Aguiar
Silvana Correa

3.

N.º
Data
Horário

Área

E-mail

Presente

TRT5
TRT3
TRT3
CSAN/NGSA1
CSAN/NGSA1
CSAN/NGSA1
TRT2
TRT2
TRT3
TRT12
TRT3
CSAN/NGSA1
TRT3
TRT2
CSAN/NGSA1

bruno_123978@trt5.jus.br
ciwannyr@trt3.jus.br
claudic@trt3.jus.br
eulerc@tst.jus.br
hugo.machado@tst.jus.br
janaina.diniz@tst.jus.br
lucileide.caiana@trtsp.jus.br
lucia.helena@trtsp.jus.br
ludmils@trt3.jus.br
luiz.dias@trt12.jus.br
marciaum@trt3.jus.br
matheus.bacelar@tst.jus.br
ricardbr@trt3.jus.br
natercia.falcao@trt2.jus.br
scdsilva@tst.jus.br

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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4.

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.
2
Alteração do Manual de Demandas e Suporte
Descrição: Diante dos questionamentos enviados pela equipe do PROGECOM à Coordenação Técnica sobre a
existência de obrigatoriedade da implantação das últimas versões do SIGEP-JT, a CSAN sugeriu aos Gerentes que
revisem o Manual de Suporte e Demandas do SIGEP-JT, incluindo uma referência clara ao limite de versões
suportadas. Da reunião com os TRMs, surgiu a sugestão de promover a seguinte alteração:
● Texto Atual: “7.4. Os TRMs apenas prestarão suporte ao Tribunal que esteja com as versões dos módulos
compatíveis com o programa SIGEP-JT, devendo os Tribunais seguir as recomendações técnicas de cada
módulo.”.
● Texto Sugerido: “7.4. Os TRMs apenas prestarão suporte ao Tribunal que esteja com as versões dos
módulos compatíveis com a última versão do SIGEP-JT ou a versão imediatamente anterior do módulo
para o qual se deseja suporte (regular ou hotfix). No caso de versões anteriores, a última distribuída, as
demandas para ela serão somente atendidas em até 30 dias após o lançamento da versão mais recente,
seja ela regular ou hotfix, devendo os Tribunais seguirem as recomendações técnicas de cada módulo.
- 7.4.1. Demandas abertas no período de suporte definido no caput deverão ser atendidas mesmo
que o início do atendimento se dê após o prazo estipulado;
- 7.4.2. Somente serão lançadas versões hotfix na versão atual do módulo.”
Diante da alteração proposta, a CSAN questiona se os GNNs estão de acordo com a referida alteração.
Deliberação: TRT12 sugeriu comunicação de alteração às equipes de sustentação caso a proposta de modificação
seja aceita. Os demais participantes declararam ciência e não manifestaram óbices, portanto considera-se aprovada
a proposta de modificação textual do Manual de Suporte e Demandas do SIGEP-JT.
3
Lançamento das novas soluções Nacionais
Descrição: CSAN informa que foram concluídas as etapas de desenvolvimento do Portal dos Sistemas
Administrativos Nacionais (SISAD), Portal do SIGEP-JT e do Portal do SIGEP-JT. Dessa forma, a presidência do CSJT
definiu que o lançamento dessas soluções será realizado no próximo dia 17 de agosto às 10h em evento híbrido
(presencial e virtual), o qual terá sua realização presencial no CSJT, com a presença do Ministro Presidente do CSJT.
Em breve a CSAN divulgará os detalhes, contudo, está confirmada a transmissão do evento por meio do canal do
YouTube do CSJT.
Deliberação: Os participantes declararam ciência.
4
Auditoria SIGEP-JT
Descrição: A CSAN informa a realização de auditoria no SIGEP-JT. Neste momento, o processo de auditoria está em
fase de pedidos de esclarecimentos à CSAN e gestão do programa SIGEP-JT. O referido processo concentra-se,
principalmente, no módulo de Passivos e na trilha de auditoria que deve ser criada no SIGEP-JT. No que se refere a
Passivos, o gerente do programa já encaminhou questionamento ao GNN do módulo com pedido de informações,
especialmente sobre apontamento de eventuais restrições vinculadas à implantação dos produtos por todos os
Tribunais Regionais do Trabalho. No que tange a implementação da trilha de auditoria, a SECAUD solicita que seja
elaborada política de controle de acesso para o SIGEP-JT, com isso, a CSAN informa que os TRMs serão envolvidos
no debate para criação de tal política. Por ora, a demanda Redmine 50730 foi aberta para que entre no
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planejamento da próxima versão, com o intuito de permitir o cadastro de usuários do SIGEP-JT externos ao
Tribunal, com perfil de auditoria. Sugere-se ainda que as recomendações da auditoria sejam incluídas entre os
“temas prioritários” por parte da CNE-SIGEP-JT.
Deliberação/Discussão: TRT3 (Ricardo) informou que o módulo pode ser implantado, mas com algumas restrições,
porque estão lidando com algumas tarefas que foram subdivididas e outras que tiveram impedimento para a
próxima versão. Também destacou que o Módulo de Passivos usará o cálculo retroativo da FolhaWeb
(funcionalidade cálculo de acertos) para a apuração da dívida, porém para que este cálculo atenda ao MGP
necessita de robustas alterações no Módulo Principal, no FolhaWeb, no GECJ etc, (foram abertos vários redmines) .
CSAN sugeriu que registrem as informações de forma objetiva e enviem à CSAN até 26/07/2022 para que sejam
incluídas na resposta à auditoria.
5
Demandas Negociais Impeditivas (Implantação)
Descrição: A partir das informações relatadas na auditoria do CSJT (SECAUDI), a CSAN solicita que todos os
módulos façam uma avaliação qualitativa de todas as demandas que estão abertas e mapeiem quais delas
impedem ou impactam de alguma forma a implantação dos módulos. Esse levantamento deve ser realizado pelo
GNN-SIGEP-JT, em conjunto com os TRMs, para que tenhamos um real mapeamento dos impeditivos para
implantação dos módulos segundo os Tribunais. A CSAN solicita que o referido mapeamento seja realizado e
encaminhado ao Gerente do Programa até o dia 12 de agosto.
Deliberação/Discussão: Os participantes declararam ciência. O registro será realizado no Redmine, através de
“Dúvidas negociais”.
6
Divulgação das Atas GNN-SIGEP-JT
Descrição: A partir das recomendações da Auditoria do CSJT (SECAUDI), a CSAN informa que as atas do
GNN-SIGEP-JT serão assinadas pela CSAN, pelo Gerente do Programa e/ou pela CNE-SIGEP-JT e publicadas no Portal
do CSJT. Dessa forma, pedimos especial atenção na revisão das minutas enviadas para validação.
Deliberação/Discussão: Os participantes declararam ciência.
7
Situação da Versão do SIGEP-JT 1.30
Descrição: A CSAN reforça que hoje, dia 25 de julho, é o último dia para envio dos módulos empacotados à CT.
Ressalta ainda a indispensabilidade do respeito ao prazo, bem como a necessidade de atualização das demandas no
Redmine, de modo que não sejam mantidas demandas em aberto após o envio da versão à CT. A situação atual dos
módulos é (Concluídas/Total):
● AA: 45/45 (Conclusão: 100%);
● DMAG: 0/4 (Conclusão: 0%);
● EJUD: 24/24 (Conclusão: 100%);
● FolhaWeb: 6/19 (Conclusão: 31%);
● GECJ: 0/10 (Conclusão: 0%);
● GEST: 1/28 (Conclusão: 3,5%);
● MGP: 15/16 (Conclusão: 93,75%) - Impedimento vinculado;
● MP: 3/20 (Conclusão: 15%);
● PROGECOM: 0/3 (Conclusão: 100%);
● SIGS: 28/43 (Conclusão: 65,11%) - Impedimento vinculado;
Deliberação/Discussão: Os participantes declararam ciência. A GNN do GECJ informou que ainda no dia 25 a
situação de atualização das demandas seria resolvida.
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8
Atualização do Catálogo de Serviços
Descrição: Diante do fechamento da versão 1.30, serão abertas demandas para que o GNN-SIGEP-JT verifique a
necessidade de atualizar o Catálogo de Serviços do SIGEP-JT. Para aqueles que não houver necessidade de
atualização, basta encerrar a demanda com esta informação. O prazo para resposta será de uma semana (mesmo
prazo para teste dos módulos pela CT).
Deliberação: Os participantes declararam ciência.
9
Afastamento de Servidores que não pertencem ao RPPS (6000571/2022-90 e #49500)
Descrição: CSAN informa que, diante dos esclarecimentos prestados pelo GNN sobre manifestação da SGPES, o
processo foi devolvido reiterando os questionamentos. Diante disso, a SGRCSJT encaminhou o questionamento para
manifestação da Assessoria Jurídica (ASSJUR).
Deliberação/Discussão: Os participantes declararam ciência.
10
Apresentação Designação de Magistrados
Descrição: Tendo em vista a informação do TRT3 (Márcia) de que haveria reunião de apresentação do escopo do
Módulo Designação de Magistrados no dia 04/07/2022, das 13h às 14h30. A CSAN solicita feedback quanto à
realização da reunião.
Deliberação/Discussão: A GNN do GECJ informou que a reunião foi de muita valia para o esclarecimento de
dúvidas, comunicação e apresentação do escopo. CSAN sugeriu criação de ata ou gravação para/das próximas
reuniões, de modo que sirva como fórum para consulta dos demais Tribunais que, por acaso, não tenham
conseguido participar.
11
Versão de envio do eSocial
Descrição: TRT12 (Luiz) questionou em qual versão deve enviar em produção o eSocial, na 1.30 ou 1.28.5.
Deliberação/Discussão: TRT2 (Lúcia) informou que verificará informações mais precisas e fará o repasse aos GNNs.

5.

PENDÊNCIAS
Item
5.1
5.2

Pendência
Enviar informações para responder à Auditoria.
Enviar ao Gerente do Programa SIGEP-JT as demandas
abertas que impedem ou impactam a implantação dos
módulos.

Responsável
TRT3 (Ricardo)

Prazo
26/07/2022

GNNs

12/08/2022

Hugo
Macha
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