TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2a REGIÃO
Comitê

Gestor

Regional

do SIGEP e do eSocial

Ata nO 01/2018
Reunião realizada em 18/06/2018
Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil
e dezoito,
na
sala da
Diretoria-Geral da Administração
localizada no décimo quinto andar da Unidade Administrativa I do
Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, reuniram-se a
Senhora Rita Kotomi Yuri, Diretora-Geral da Administração e
Coordenadora do Comitê Regional, Leandro Totti Feijóo, Assessor
de Gestão Estratégica e Projetos, Márcio Nisi Gonçalves, Diretor
da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações, Leila
Dantas Pereira, Assessora convidada tendo em vista a ausência do
Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas que se encontra em
férias, com a finalidade de acompanhar as ações relativas à
implantação do SIGEP e eSocial, nos termos do Ato GP nO 06/2018,
publicado no Caderno Administrativo do TRT da 2a Região no
Diário eletrônico da Justiça do Trabalho (DeJT) de 02/03/2018.
Inicialmente, foi deliberado que o grupo irá se
reunir mensalmente, tendo sido estabelecido o dia 12/07/2017 às
11h30 para a próxima reunião, que será realizada no mesmo local.
A seguir, fez-se um breve resumo
Comitê Regional anterior (ATO GP nO 17/2016)

das

ações

do

O Sr. Mareio relatou que o TST será o próximo
Tribunal a implantar o SIGEP, ainda em 2018, e que haverá um
esforço
concentrado das
equipes para
conduzir
as
ações
necessárias para
tanto. Há
informação de
que
tribunais
superiores e de justiça também implantarão a ferramenta, o que
aumenta a responsabilidade da 2 a Região, que será demandada a
adaptar o sistema a peculiaridades distintas dos TRTs.
Explicou também que no modelo de desenvolvimento
instituído pelo CSJT, define-se um regional como responsável por
um sistema, sendo que os demais tribunais que colaborem com
módulos assinam termos de adesão ao convênio principal.
O convênio relativo ao SIGEP foi assinado em Março
p.p. e segundo informações do Conselho, relativamente aos
módulos adicionais já foram formalizadas 3 (três) adesões e as
demais serão assinadas em até 10 (dez) dias. A 2a Região não
recebeu, ainda, os códigos-fonte de nenhum módulo que já integre
o sistema.
A SETIC irá informar os demais membros do Comitê
Regional quais são os módulos do SIGEP (disponibilizados e/ou em
desenvolvimento),
quais
os
Tribunais
responsáveis
respectivamente, quais já assinaram as adesões, e a estimativa
r/
)
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de liberação
(para
desenvolvimento.

implantação)

dos

que

ainda

estão

em

o diretor da SETIC informou, também, que somente os
TRTs da 4a, 18a, 20 e 23a implantaram o SIGEP (somente cadastro;
folha ainda não é feita por nenhum). Irá informar os demais
integrantes do Comitê Regional o cronograma de implantação do
SIGEP nos TRTs/TST.
Após esse panorama, o Sr. Marcio relatou que o TRT2
tem 2 (duas) pessoas integrando o Comitê Nacional (Rômu10
Borges/AGEP e Oswaldo Leme/Setic), e que as decisôes tomadas por
aquele grupo são registradas em atas que por vezes podem não
chegar ao conhecimento de todos.
Adicionalmente, foi passado para este regional uma
lista de demandas para o SIGEP sem priorização. A não indicação
do nível de importância de cada uma pode resultar no
desenvolvimento de funcionalidades menos relevantes, no momento,
em detrimento de outras mais
necessárias tais como as
relacionadas ao eSocial.
Após
deliberação,
restou
decidido
que
será
solicitado aos servidores que integram o Comitê Nacional, que
levem a preocupação do TRT2 com a priorização das demandas e com
a ampla divulgação das decisões para todos os regionais, não
havendo necessidade, no momento, de se expedir ofícios. Como
haverá reunião em julho, a Sra. Rita assumiu a responsabilidade
de conversar com o Sr. Rômulo Borges, ao tempo em que o Sr.
Marcio irá conversar com o Sr. Oswaldo Leme.
Pelo Sr. Leandro foi demonstrado, rapidamente, o
modelo de governança do Programa SIGEP e pelo Sr. Marcio foi
informado que temos servidores que participam do Grupo de
Negócios, sendo solicitado pela Sra. Rita que a SGP informe o
Comitê Regional quem são os integrantes (Comitê Nacional, Grupo
de Negócios, etc) e os papéis que desempenham, para conhecimento
de todos.
Na seqüência, passou-se a abordar o estado atual
das atividades que visam o atendimento das regras do eSocial,
sendo comunicado pelo Sr. Leandro que existem 2 projetos
associados ao tema: "Adequação Tecnológica do SIGEP ao e-Social
JT", coordenado pelo CSJT e gerenciado pelo Sr. Rômulo Borges, e
"Implantação do eSocial no TRT2", conduzido no TRT2 e gerenciado
pelo Sr. Leandro, estando pendente o fechamento do Plano de
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proj eto

por

conta

de

recentes

alterações

no

Em relação à validação
cadastral,
informou que da
carga de dados, realizada
em fevereiro p.p., restaram
inconsistências
que estão sendo tratadas pela SGP.

A
Sra.
Rita
levantou
a
necessidade
de
se
providenciar algum evento de divulgação e conscientização
para o
público interno, sendo que irá consultar a Presidência
sobre a
pertinência e viabilidade de ocorrer em setembro p.f.

marcada

A
próxima
para 26/07/2018,

reunião foi
ata assinada

reunião
deste
Comitê
quinta-feira, às 11h30.

Regional

fica

Não havendo mais assuntos
a serem deliberados,
a
encerrada e, para constar, foi lavrada a presente
por todos os integrantes do Comitê Regional.
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