ATA DE REUNIÃO

IDENTIFICAÇÃO DA ATA

1.

Responsável
Assunto/Objetivo
Local:

CSAN
Ponto de controle GNN-SIGEP-JT
Videoconferência

Nome

Alysson Osmar
Ana Cavalcanti
Anísio Renato de Andrade
Bruno Motta
Dra. Ciwannyr Machado
Cláudio Anatolio
Diego Martins
Edna Yumi
Giuliana Pardo
Hugo Emílio
Janaína Diniz
Janaina Luciana
Leda Caiana
Lúcia Helena Costa
Luiz Dias
Matheus Bacelar
Marcia Cristina
Natércia Falcão
Paulo Sérgio
Ricardo Bahia Rachid
Sabine Sirimarco
Silvana Correa

Área

E-mail

Presente

CSAN/NGSA1
TRT6
TRT3
TRT2
TRT4
TRT3
TRT3
TRT2
TRT15
CSAN/NGSA 1
CSAN/NGSA 1
TST
TRT2
TRT2
TRT12
CSAN/NGSA 1
TRT3
TRT2
TRT3
TRT3
TRT3
CSAN/NGSA 1

alysson.ribeiro@tst.jus.br
ana.cavalcanti@trt6.jus.br
anisiora@trt3.jus.br
bruno.motta@trtsp.jus.br
ciwannyr@trt3.jus.br
claudic@trt3.jus.br
diegomg@trt3.jus.br
edna.yumi@trtsp.jus.br
gpolicastro@trt15.jus.br
hugo.machado@tst.jus.br
janaina.rabello@tst.jus.br
janaina.gomes@tst.jus.br
lucileide.caiana@trtsp.jus.br
lucia.helena@trtsp.jus.br
luiz.dias@trt12.jus.br
matheus.bacelar@tst.jus.br
marciaum@trt3.jus.br
natercia.falcao@trtsp.jus.br

Férias
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

ricardbr@trt3.jus.br
sabinesg@trt3.jus.br
scdsilva@tst.jus.br

PAUTA DA REUNIÃO
Item

3.1
3.2

4.

070
29/11/2021
14:30 às 16:20

PARTICIPANTES

2.

3.

Nº
Data
Horário

Tópico

Evento de entrega de resultados SIGEP-JT
Uso da Folhaweb a partir de 01/01/2022

INFORMAÇÕES
Item
4.1

Descrição
Hugo (CSAN) iniciou informando a respeito do evento de entrega de
resultados do SIGEP-JT no biênio 2020-2021. Destacou que será em
7/12/2021 (terça-feira), às 14:00, o evento que objetiva mostrar um
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panorama de entregas de governança, gerenciais, técnicas e negociais,
visando prestar contas e traçar visão de futuro para anos posteriores.
Informação
Hugo(CSAN) mencionou que a Janaína (SGPES) gostaria de fazer um
levantamento das principais entregas negociais.
Diante do curto tempo de apresentação, informou que não conseguirão
apresentar todas as entregas, mas pediu ao GNN que ajudassem com o
fomento dessas entregas.
Janaína (SGPES) pediu que contribuíssem com informações de entregas
que geraram grande valor de negócio para o Programa e sugeriu que
indicassem os contatos e as pessoas com quem ela deveria falar para
tratar do que for proposto.

4.2

Decidiram aproveitar a reunião para levantar essas informações em
Brainstorming.
Hugo (CSAN) fez anotou, de forma síncrona, das entregas negociais do
último biênio de cada módulo do SIGEP-JT para ser apresentado pela
Secretária de gestão de Pessoas do CSTJ no evento do dia 7/12/2021.
Também compartilhou o documento para que cada representante dos
módulos possa revisar as informações registradas.

Informação

Hugo (CSAN) destacou que até quarta-feira (1/12/2021) as informações
teriam que estar prontas.
Hugo (CSAN) informou que as rubricas nacionais devem ser atualizadas
no sistema FolhaWeb conforme determinação do CNJ e o prazo é 1º de
janeiro de 2022. Perguntou à Edna (TRT2) se acredita ser possível realizar
a implementação até o final do ano.
Edna (TRT2) informou que estão com muita demanda devido ao eSocial,
que já fizeram o levantamento e acreditam que seja sobre a
nomenclatura das rubricas para conter prefixo e sufixo.
Informação

4.3

Destacou que esse ponto, das rubricas nacionais, está quase concluído.
Informou que cogitaram não adaptar nada da FolhaWeb e apenas
renomear as rubricas, de forma que futuramente tenham o “de para”
formatado quando criarem novas rubricas.
Hugo (CSAN) pediu para avaliarem e responderem ainda essa semana.
Destacou que a intenção não é pressionar, mas sim ter um feedback
realista para verificarem o que pode ser feito, para responderem ao CNJ.
Edna (TRT2) salientou que fazendo essa atualização, todos os Tribunais
precisarão usar a lista de Sufixos e Prefixos que estará pré-definida, mas
enviará um feedback até quarta-feira (01/12/2021).
Hugo (CSAN) informou que enviará aos Tribunais um documento
informando as entregas e ações a serem seguidas.
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Hugo (CSAN) perguntou à Giuliana(TRT15), sobre a implantação dos
pilotos do Autoatendimento, se ela conversou com os Tribunais ou
precisarão agendar uma reunião.
Giuliana(TRT15) informou que foi pensando fazer um grupo mais coeso
visando a efetividade para conseguirem absorver as demandas negociais
e de TI.
O primeiro será feito com o TRT12 e TRT5, mas não é algo restrito.
Reiterou que pediu que a CSAN puxasse a primeira reunião para explicitar
sobre o que é esperado.
Hugo (CSAN) salientou que possivelmente o TRT12 não conseguirá fazer a
implantação do Autoatendimento.
Luiz (TRT12) informou que precisaria consultar a equipe para conseguir
dar uma resposta.
Hugo (CSAN) destacou a importância dos Tribunais demonstrarem
interesse. Mencionou a possibilidade de incluir o TRT3, que já
demonstrou interesse e atende a TI e a área de negócios.

Informação/Sugestão

Márcia (TRT3) informou que existem demandas do Autoatendimento
que eles ainda não conhecem, como as funcionalidades de docência e
edital de remoção, e promoção. Destacou que gostaria de participar.
Hugo (CSAN) informou que o objetivo é auxiliar no processo de
implantação, ajudando a sanar as adversidades e problemas
encontrados, inicialmente com poucos TRTs pilotos e depois expandir
para os demais Tribunais.

4.4

Sabine (TRT3) destacou que possuem muito interesse em participar, mas
seria complicado assumir por estarem mudando de gestão.
Hugo (CSAN) sugeriu aos Tribunais interessados conversarem com suas
equipes a respeito da possibilidade de participação, de forma que
quando fizerem a reunião, já tenham tudo alinhado com as equipes
internas. Sugeriu incluir o TRT2, TRT3,TRT5 e TRT8, mas pode ser
conversado e avaliado. Pediu à Giuliana (TRT15) que respondesse até a
próxima semana se fariam esse primeiro ciclo com dois ou três Tribunais.
Luiz (TRT12) sugeriu a participação de um regional com frequência
positiva e um com frequência negativa, pois poderia influenciar na
homologação.
Hugo(CSAN) sugeriu marcar reunião com os Tribunais para dia
10/12/2021 (sexta-feira),de modo que já tenham resposta do TRT3.
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Giuliana(TRT15) informou que levará o TRT8 para a reunião.
Rachid (TRT3) solicitou informação sobre redmine da FolhaWeb (#43706 de apropriação) que o Módulos de Passivos têm necessidade que esteja
pronto para o pagamento em dezembro.
4.5

Informação/Solicitação

Hugo(CSAN) pediu à Leda para conversar com o pessoal da FolhaWeb,
diante do cenário do TRT3 não conseguir realizar o pagamento de
Passivos caso o #43706 não seja entregue.
Leda (TRT2) informou que verificará e os responderá.
Rachid (TRT3) destacou, sobre a performance do FolhaWeb, que está
demorando muito no ambiente local do TRT3.
Informação/Sugestão

4.6

Leda (TRT2) indicou que abrissem uma tarefa de melhoria técnica
informando o caso, demandando um ajuste de performance.
Hugo (CSAN) sugeriu pensar isso para a 1.26.
Luiz (TRT12), sobre as entregas do eSocial para a segunda fase, pediu
esclarecimento sobre as estratégias e cronograma de entrega.
Leda (TRT2) informou que tem um grupo no WhatsApp para discussão do
eSocial para toda a Justiça do Trabalho. Destacou que é preciso que
envie o nome e número das pessoas responsáveis à Edna (TRT2), para
que ela as inclua no grupo.
Edna (TRT2) informou que colocará as informações no Redmine para ficar
mais fácil de gerenciar e distribuir.
Hugo (CSAN) destacou que as informações do que é liberada em cada
versão encontram-se no Changelog da release liberada.
Luiz (TRT12) e Sabine (TRT3) informaram que o Changelog não atende as
dúvidas.

4.7

Solicitação/Informação
/Sugestão

Silvana (CSAN) informou que não foram liberadas todas as funcionalidade
da segunda fase. Salientou que a orientação é fazer os testes de
homologação enviando os dados para o ambiente de produção restrita
do eSocial, mas não enviar nada em produção, só depois de terem todas
as funcionalidades da segunda fase disponíveis.
Destacou que pediu um planejamento de lançamento das próximas
funcionalidades à Érica (TRT2) para poder repassar a todos(as), mas não
sabe se a equipe terá tempo hábil para conseguir produzir.
Leda (TRT3) informou que a CSAN e a SETIC podem pensar em propor
algo que melhore essas informações que são colocadas no Changelog
para ficar mais claro o que está vendo liberado em cada versão.
Enviou um link do projeto principal do eSocial para consultarem e
reiterou que ninguém ficará desassistido.
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Lúcia (TRT2) informou que o governo federal vem atualizando o MOS
frequentemente, e que isso atrapalha o planejamento.
Luiz(TRT12) destacou que a intenção não é pressionar, mas sugerir
possíveis melhorias para acesso às informações.

Hugo (CSAN) pediu à Silvana(CSAN) para conversar com a Érica (TRT2) se
é possível fazer a distribuição do documento que tem o relato das
mudanças e o roteiro de teste na versão de homologação.
Sugeriu divulgar as atas das reuniões e ponto de controle do eSocial e
pensar em outras alternativas que possam trazer mais transparência.
Destacou que o melhor canal para obter informações é o Redmine.
Márcia (TRT3) pediu ao GNN do GECJ que para marcarem uma reunião
ainda esse ano para discutir alguns pontos negociais.
Propôs duas alternativas: colocar todos os pontos no Redmine para
acertarem por lá ou agendar uma reunião.
Solicitação/Sugestão
4.8

4.9

Hugo (CSAN) sugeriu fazer um agendamento direto para tratarem das
questões do GECJ, visto que no Redmine precisaria envolver os comitês
gestores.
Pediu à Márcia(TRT3), que quando marcasse a reunião, que o avisasse,
para solicitar a Janaína (SGPES) a possibilidade de enviar um
representante.
Giuliana (TRT15) perguntou quem deveria ser convidado(a) para a
reunião de terça-feira (07/12/2021).
Informação
Hugo (CSAN) informou que o ideal é que todos participem - GNN,
equipes técnicas, técnicos e pessoas vinculadas ao trabalho. Destacou
que enviará o link da lista da reunião.

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

5.

PENDÊNCIAS
Item

5.1
5.2
5.3
5.4

Pendência

Dar feedback quanto à implementação do
FolhaWeb
Verificar a quantidade de Tribunal que participará
do primeiro ciclo de projeto piloto.
Agendar reunião com representantes do TRT2,
TRT3, TRT5 e TRT8.
Verificar com Érica a distribuição de documento
com relato de mudanças e roteiro de teste

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

Edna(TRT2)

01/12/2021

Giuliana(TRT15)

06/12/2021

Giuliana(TRT15)

10/12/2021

Silvana (CSAN)

próxima reunião
de ponto de
controle do
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5.5
5.6

Enviar link para o evento do dia 7/12/2021
Marcar reunião negocial do GECJ

eSocial
(9/12/2021)
Enviado
-

CSAN
TRT3

EULER CRUZ
DE SOUZA
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