ATA DE REUNIÃO

1.

IDENTIFICAÇÃO DA ATA

Responsável
Assunto/Objetivo
Local

2.

CSAN
Reunião de Ponto de Controle GNN-SIGEP-JT
Videoconferência

Nº
Data
Horário

064
27/10/2021
14h-15h20

PARTICIPANTES

Nome

Área

Anísio Renato de Andrade
Bruno Motta
Diego Martins Garcia
Giuliana Pardo Policastro La Guardia
Hugo Machado
Janaina Diniz Pereira Rabello
Lúcia Helena Costa
Lucileide Caiana
Luiz Cláudio Dias
Sabine Sirimarco Gomes
Secretaria de Informações Funcionais
Silvana Silva
Ricardo Bahia Rachid

3.

TRT3
TRT2
TRT3
TRT15
CSAN
CSAN
TRT2
TRT2
TRT12
TRT3
TRT3
CSAN
TRT3

Presente

E-mail

anisiora@trt3.jus.br
bruno.motta@trtsp.jus.br
diegomg@trt3.jus.br
gpolicastro@trt15.jus.br
hugo.machado@tst.jus.br
janaina.rabello@tst.jus.br
lucia.helena@trtsp.jus.br
lucileide.caiana@trtsp.jus.br
luiz.dias@trt12.jus.br
sabinesg@trt3.jus.br
seim@trt3.jus.br
scdsilva@tst.jus.br
ricardbr@trt3.jus.br

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PAUTA DA REUNIÃO
Item

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

4.

Tópico

Catálogo de serviços
Reunião com o CNJ para apresentação do Módulo Principal
Pendências funcionais do GECJ
Feedback sobre a homologação do Módulo Gestão de Passivos
Informações sobre o GEST
Criar grupo de TRTs pilotos para o Autoatendimento
Reunião de Retrospectiva em dezembro/2021
Apresentação do painel executivo

INFORMAÇÕES
Item

4.1

Descrição
Hugo (CSAN) informou que a primeira versão do documento sobre o
Catálogo de Serviços do SIGEP-JT foi aprovada pela Secretária Geral do CSJT.
A intenção é publicá-lo no Portal do CSJT, mas antes quer a avaliação do
documento pelos membros do GNN-SIGEP-JT com o apoio dos TRMs. Prazo
para feedback sobre o documento é até dia 5 de novembro. Se for
necessário estender o prazo, basta comunicar a CSAN. O catálogo será
enviado anexo à ata.

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Escritório de Projetos – EGP-SETIC
CSJT
ATA – Ata de Reunião – v 1.0

Setor de Administração Federal Sul
Quadra 8, Lote 1 - Asa Sul
Brasília – DF – CEP 70070-943

Classificação

Informação

(61) 3043- 3532
egp-setic@csjt.jus.br

ATA DE REUNIÃO

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Hugo (CSAN) informou que em 18/11/2021 às 15h está marcada uma
reunião com o CNJ para fazer o repasse das funcionalidades do conector do
SIGEP-JT. Se houver algum imprevisto que impacte na entrega da versão de
novembro, pediu que avisasse, pois a data da reunião pode ser
desmarcada. Os GNNs do Módulo Principal e Conector do eSocial já estão
cientes e se preparando para a reunião nesta data.
Sobre o GECJ, Hugo (CSAN) informou que os processos que estavam
pendentes no CSJT foram concluídos e encaminhados para a CNE. Hugo
mandará os despachos da Ministra Presidente para Anísio (TRT3). A partir
disso, será possível analisar o fechamento dos impedimentos que estão
cadastrados no Redmine.
Sobre o Módulo de Passivos, Hugo (CSAN) solicitou ao Rachid (TRT3) um
feedback sobre como foi a homologação realizada pelos Tribunais pilotos
(TRT11 e TRT8) em relação ao cálculo de passivos a pagar. Rachid informou
que tiveram muitas dificuldades. O TRT11 retornou dizendo que fez a
homologação, mas teve uma funcionalidade que eles não implantaram e
usaram o legado. O TRT8 não deu notícias sobre a homologação. Foi
necessário reescrever o cálculo assíncrono, o que ocasionou efeitos
colaterais em outras partes do sistema. Para a próxima etapa vão precisar
do apoio da FolhaWeb em 3 demandas: #45562, #45563 e #43706 para a
versão 1.25.
Hugo informou que a proposta é solicitar que a Ministra Presidente
encaminhe um ofício aos Tribunais comunicando o sucesso dessas
primeiras etapas da implantação do módulo de passivos nos Tribunais
pilotos, mas para o ano de 2022 o cálculo e pagamento de passivos terá que
ser executado obrigatoriamente pelo Módulo de Gestão de Passivos. Rachid
encaminhará o e-mail de feedback enviado pelo TRT11. Hugo solicitou
também um e-mail relatando o feedback do TRT3 sobre a implantação da
última versão de passivos.
Sobre o GEST, Hugo (CSAN) informou que devido a RESOLUÇÃO CSJT Nº
307, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021, a qual impactou bastante o sistema,
decidiu-se fazer uma nova versão do GEST para atender a Resolução,
adequada ao Guia de infraestrutura Recomendado e preparada para o
envio dos dados para o eSocial. Por isso o GEST não será liberado na versão
1.25 do SIGEP-JT. A previsão de uma primeira versão é para janeiro/2022,
que conterá todas as funcionalidades necessárias para envio de
informações ao eSocial e a frequência de estagiários, que é necessária para
os eventos da FolhaWeb. Será comunicado oficialmente aos Tribunais que a
partir de novembro eles devem começar a armazenar as informações de
estagiários para fazer a importação no GEST e poder enviar ao eSocial até
abril/2022. Essa versão de janeiro do GEST será bem simples, só para
atender ao eSocial e em maio/2022 será liberada uma versão mais
completa junto à versão 1.26 do SIGEP-JT.
Sobre o Autoatendimento, Hugo (CSAN) informou que este sistema tem
uma característica estratégica na divulgação do SIGEP-JT na Justiça do
Trabalho e sugere estabelecer um grupo de Tribunais para que tenha um
acompanhamento mais de perto, visando garantir a implantação do
Autoatendimento até janeiro/2022. A Giuliana (TRT15) concordou com a
ideia, só tem a preocupação com as datas. Hugo sugeriu que a força tarefa
com o grupo já comece no período de homologação nacional da versão
1.25 em novembro/2021. Giuliana informou que a versão do
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4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

Autoatendimento para a release 1.25 do SIGEP-JT conterá o manual para
parametrização do sistema.
Luiz Claudio (TRT12) ponderou que tem total interesse no
AutoAtendimento, mas se preocupa com o eSocial, que é a prioridade no
momento, e normalmente é a mesma equipe de TI que atenderá aos dois
módulos. Então acha apertado o prazo de implantação do Autoatendimento
até janeiro/2022. Hugo (CSAN) deixou claro que não é obrigatório os
Tribunais instalarem o Autoatendimento agora, que, neste momento, está
visando os Tribunais que não tem solução de Autoatendimento, que já
tentaram instalar mas não conseguiram, então é a chance de ter um
acompanhamento mais de perto pela equipe do TRT15 para essa instalação.
Giuliana ficou de levantar os Tribunais para o grupo de implantação do
Autoatendimento e repassar para a CSAN até 5 de novembro para que seja
feito um alinhamento com esse grupo antes do início da fase de
Homologação Nacional, que começará dia 16 de novembro.
Luiz Claudio (TRT12) perguntou sobre os dados de peritos e de instrutores
externos. No caso dos peritos, se a origem deles seria o SIGEO, e no caso
dos Instrutores externos, se a origem seria o EJUD. Hugo disse que não
sabia responder sobre os instrutores externos, mas que as informações de
peritos vêm do SIGEO. A CSAN ficou de verificar essa informação com o
pessoal do eSocial e retornar para o Luiz.
Hugo (CSAN) informou que fará uma reunião de retrospectiva geral do
SIGEP-JT. A data ainda não está fechada, possivelmente será dia 16 de
dezembro de 2021. Será uma reunião relevante porque será também o
fechamento do ciclo da gestão atual do Conselho. É importante a
participação de todos do GNN-SIGEP-JT, bem como das equipes de apoio.
Luiz Cláudio (TRT12) sugeriu fazer reunião com as equipes de Sustentação
Local de Negócio e de TI até o final do ano se houver calendário disponível.
Hugo (CSAN) informou que muito provavelmente esse ano não será
possível, mas pretende fazer no início de 2022.
Hugo (CSAN) apresentou o Painel Executivo da CSAN para divulgar as
informações do Programa SIGEP-JT: http://csan.csjt.redejt/produtos. Para
acessar o link é preciso estar na rede JT. E o mapa da implantação está em:
http://csan.csjt.redejt/implantacao.

Sugestão/Definição

Dúvida

Informação

Sugestão

Apresentação

Classificação: Apresentação, Informação, Decisão, Definição, Solicitação, Sugestão

5.

PENDÊNCIAS
Item

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Pendência

Enviar o catálogo de Serviços;
Sugerir os Tribunais para compor o grupo de
implantação do Autoatendimento;
Retorno sobre a avaliação do Catálogo de Serviços;
Encaminhar os despachos dos processo do GECJ
para Anísio(TRT3);
Enviar email à CSAN com os feedbacks dos
Tribunais pilotos (TRT3, TRT11 e TRT8) sobre o
Módulo de Passivos.
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Prazo

CSAN

Enviado em
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TRT15

5/11/2021

GNN

5/11/2021

CSAN

-

TRT3

-
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