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Assunto da Reunião:

Reunião Comitê Regional SIGEP - Período JUNHO/2021

Data da Reunião:

23/06/2021

Local da Reunião:

Videoconferência Google Meet

Participantes

Nome Unidade / Entidade Assinatura

Neiara São Thiago Cysne Frota Diretoria-Geral proad

Joarez Dallago Secretaria de Gestão de Pessoas proad

Luiz Carlos Machado Divisão de Informações Funcionais Redator da Ata

Francisco Jonathan Rebouças
Maia

Secretaria de Tecnologia da
Informação

proad

Ana Cristina Almeida Pereira
Nogueira

Divisão de Pagamento de Pessoal proad

José Mário Viana Barbosa Júnior Divisão de Desenvolvimento de
Sistemas

proad

Ruthenio Bezerra do Carmo Divisão de Informações Funcionais proad

Fernando Antonio Sá de Araújo Divisão de Saúde Ausência Justificada

Flávia Regina Cardoso Mendes
Bezerra

Divisão Executiva da Escola Judicial Ausência Justificada
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Assuntos e Deliberações

Tópico 1 - STATUS ATUAL DOS MÓDULOS DO SIGEP

1) Módulo Principal: Versão módulo principal 1.23.1 em homologação. Proposta para entrar em
produção no dia 25/06/2021(sexta-feira) às 12hs foi aprovada pelo Comitê.

2) Módulo Folha Web: Versão 2.2.1. Proposta para entrar em produção no dia
25/06/2021(sexta-feira) às 12hs foi aprovada pelo Comitê.

3) Módulo Gestão de Passivos: na reunião de governança de TI foi aprovado com prioridade
alta.

4) Módulo PROGECOM: Mário comunicou que no formulário de pesquisa do CSJT foi
informado que não foi implantado em produção devido à vulnerabilidade de segurança
detectada no acesso via LDAP com criptografia (LDAPS/SASL). Joarez sugeriu manter o
sistema em homologação apenas na rede interna, haja vista a vulnerabilidade apontada.

5) Módulo eJUD: sem alteração de status

6) Módulo eSocial: Mário informou através de e-mail que a equipe de negócio preencheu os
dados necessários à 1ª fase do eSocial no SIGEP - ambiente de homologação, de acordo com
as documentações disponibilizadas na versão 1.23.1 do SIGEP. Os eventos iniciais contemplam
informações do Órgão e tabelas, que são eventos não periódicos.
Paralelamente, as equipes de TI realizaram a implantação do módulo eSocial-SIGEP no mesmo
ambiente de homologação.
Em seguida, foram realizadas as seguintes atividades conjuntas :

● os eventos foram gerados (nessa primeira fase os eventos serão gerados pela TI, nas
demais não será necessário)

● os dados foram validados no conector e enviados pela equipe de negócio para base
de produção restrita (base de testes) do eSocial-gov (https://www.gov.br/esocial/pt-br).

● Na base de testes, não existe interface WEB para verificação dos envios dos dados,
então a validação de envio está no próprio conector com as informações de
recebimento (número do recibo e protocolo).

Os eventos enviados para base de produção restrita foram:
S-1000 Informações do Órgão Público
S-1005 Tabela de Estabelec.,Obras ou Unid. de Órg.Públicos
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S-1020 Tabela de Lotações Tributárias
A próxima etapa deverá incluir implantação do SIGEP 1.23 com Módulo eSocial-SIGEP no
ambiente em PRODUÇÂO, replicação das configurações , geração e envio dos dados até/a
partir ou no dia 08/07/2021.

Envio dos eventos da primeira fase do eSocial, deve ser feito a partir das 08:00 hs do
dia 08/JUL/2021 (grupo 4 - órgãos públicos).
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Jonathan informou através de email que o Rômulo, Diretor Geral do TRT2, esteve na reunião de
Secretários de TIC trazendo alguns esclarecimentos sobre o e-Social, tais como:

-Necessidade de procuração eletrônica para uso do e-CNPJ para envio do e-Social:
- Apenas caso seja necessário enviar dados diretamente pelo site do e-Social, e não pelo
sistema do e-Social integrado ao SIGEP;
- Só seria necessário numa eventual indisponibilidade do sistema de envio integrado ao
SIGEP;

- Rômulo indicou que vê baixa necessidade de emissão de procuração eletrônica, entretanto,
é algo a se pensar localmente;
- De acordo com o Rômulo, apenas para o uso do sistema do conector/transmissor do
e-Social integrado ao SIGEP, o uso do e-CNPJ pelo sistema automatizado não precisaria de
procuração eletrônica, mas apenas de autorização da Presidente / DG (detentoras da
titularidade do e-CNPJ). Eu (Jonathan) irei disparar PROAD solicitando essa autorização do
e-CNPJ apenas para uso do sistema;

- Jonathan recomendo que as unidades de negócio verifiquem se desejam emitir essa
Procuração Eletrônica, caso o envio pelo site do e-Social seja necessário em algum momento.

Sobre datas e envios do e-Social (ex: eventos de folha):
- CSJT não irá interferir na autonomia de cada Regional;
- Cada Regional decidirá, conforme prazos da Receita, em que dia enviará os eventos (ex: se
dia 5, dia 6, dia 7, etc);
- TRT2 está fechando responsabilidades de envio do e-Social no Regional, e provavelmente
normatizará;

Sobre e-Social X EFD-REINF:
- Qualquer pagamento realizado pelo Tribunal para CPF deverá ser enviado via e-Social;
- Qualquer pagamento realizado pelo Tribunal para CNPJ deverá ser enviado via EFD-REINF;
- A solução nacional EFD-REINF ainda não foi construída;

Luiz Carlos informou que as procurações já haviam sido geradas em 2018.
O acesso para verificação dos servidores e das permissões cadastradas tem que ser feito com o
usuário responsável pelo Regional.
Link de acesso às orientações para acesso às procurações eletrônicas:

https://www.gov.br/esocial/pt-br/acesso-ao-sistema/orientacoes-assinatura-digital-e-procuracao-e
letronica#ii---procedimento-no-e-cac-para-os-perfis-da-procura--o
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Neiara informou que o acesso ao e-Cac para consulta às procurações cadastradas poderá ser
feito a partir do computador dela instalado na sala da DG.

Luiz Carlos exibiu a tela do e-Cac com a procuração emitida pela Neiara em 2018 para ele ter
acesso ao envio dos eventos.

Considerando a integração do sistema AJ-JT com o SIGEP que possibilitará o envio de
informações cadastrais e financeiras de peritos ao eSocial, deliberou-se pela inclusão do
Fabiano, diretor da DOF, a este comitê gestor.

7) Módulo de Autoatendimento: sem mudança de status

8) Módulo SIGS: Jonathan encaminhou à Divisão de Saúde o OFÍCIO CIRCULAR
CSJT.SG.SETIC Nº 18/2021, com requisitos que serão obrigatórios para o SIGs (Gestão de
Saúde) no segundo semestre.

Jonathan juntou o ofício no PROAD 1901/2019 (PROAD do projeto), que foi encaminhado à
Divisão de Infraestrutura de TIC para verificação dos requisitos técnicos listados no tópico 2
(aparentemente, já atendemos quase tudo).
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9) Módulo Gestão de Estágio: sem mudança de status

10) Módulo Pasta funcional eletrônica: sem mudança de status

11) Módulo Integração do SIGEP com outros sistemas: haverá integração do sigep com o
AJ-JT
12) Módulo GECJ (Gratificação de Exercício Cumulativo de Jurisdição) - foi aprovado e
prizoado pelo comite de governaça com prioridade baixa.

13) Módulo de Designação de Magistrados - sem mudança de status
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