
  
 
 
 
 
 
 
 

Ata da 1ª reunião, realizada em 20-04-2021 

ATA DE REUNIÃO   Número: 1/2021 

 Reunião Telepresencial Hora:10h 

Pauta: Implantação do e-Social no TRT 19.  Data: 20.04.2021 

ATA DA 1ª REUNIÃO EM 2021 DA COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SOCIAL, 
INSTITUÍDA PELA PORTARIA GP Nº 104/GP/TRT 19ª, DE 24 DE ABRIL DE 2021.   

 
REGISTROS 

1º ITEM OBJETIVOS DA REUNIÃO 

INFORMAÇÕES 
SOBRE A 
REUNIÃO 

 

Aos 20 dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às 10h, reuniram-se por 
meio de videoconferência na plataforma Zoom, sala da Presidência do TRT19, os 
seguintes servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região: MARY 
LIDIAN DE LIMA FERRAZ e LEILA BARACUHY SALES MEDEIROS, da 
Diretoria – Geral (DG), MARCUS PAULO VERÍSSIMO DE SOUZA, 
JAMMESSON DE ATAÍDE GUIMARÃES e TAÍS FIGUEIREDO LOPES, da 
Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGESP), HENRIQUE CARDOSO MESQUITA 
MELLO e MARCELO DO RÊGO RAPOSO, da Secretaria de Orçamento e Finanças 
(SOF), MARISTELA PELLENZ CASADO, da Secretaria da Escola Judicial (EJUD), 
KAROLINE BERNARDES TENÓRIO CAVALCANTE, da Seção de Magistrados da 
Secretaria – Geral da Presidência (SMA/SGP), BRUNO JOSÉ SARMENTO 
PEIXOTO, CLECIO LUCIANO COSTA CLAUDINO e DENISSON ARAÚJO 
PADILHA, da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC), para 
tratar sobre a implantação do e-Social no TRT 19. Ausente a servidora ERIKA 
BARRADAS LEÃO, da SEGESP, por motivo de doença em pessoa da família. 
 

2º ITEM PAUTA DE DISCUSSÃO E DEBATES 
PAUTA, 

EXPOSIÇÃO, E 
DISCUSSÃO  

1) avaliação da situação de cumprimento do calendário das obrigações do e-Social; 
2) verificação de possíveis pendências para solução. 

3º ITEM REGISTROS 

ENCERRAMENTO 
E 

DELIBERAÇÕES 

A Diretora – Geral abriu a reunião e informou a respeito da mensagem enviada 
pelo Comitê Gestor Nacional do SIGEP-JT, sobre a) a realização de apresentação on-
line pelos Auditores-Fiscais do Trabalho, abordando os impactos do e-Social na 
Justiça do Trabalho e esclarecendo dúvidas específicas dos Tribunais; b) a sugestão de 
indicação de três servidores do TRT 19 para ficarem responsáveis por levantar e 
compilar eventuais dúvidas das diversas áreas envolvidas nas atividades abrangidas 
pelos eventos do eSocial, para envio das dúvidas à Coordenadoria de Projetos 
Nacionais do TRT2, no endereço de e-mail (estrategia-projetosnacionais@trtsp.jus.br), 
até o dia 23/04 (sexta-feira). Informou, ainda, que a data provável de realização do 
evento é 13/05/2021, das 14h às 17h, via ZOOM, e que o formulário de inscrição 
deverá ser divulgado na próxima semana, aos servidores indicados. 

Na Sequência, o Diretor da SOF relatou várias divergências (valores por bancos 
valores de pensionista, de encargos, de IR) que foram identificadas pela referida 
unidade no processamento da folha de pagamento do mês de março/2021, a qual já foi 
elaborada por meio do Sistema Folhaweb, que será a base para envio das informações 
do e-Social. Diante das divergências e de possíveis inconsistências futuras perante a 
Receita Federal, o Diretor da SOF solicitou ao Diretor da SEGESP que aquela 
unidade, encaminhasse o relatório da Folha de Pagamento junto com a folha de 
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pagamento de cada mês, a partir de abril, de forma a facilitar a análise dos dados de 
apropriação da folha, a fim de que sejam feitos os ajustes e correções de lançamento 
de forma mais célere. 

O Diretor da SEGESP informou que deverá realizar reuniões semanais com 
servidores do setor de folha de pagamento da Segesp, da SOF, da SMA e do pessoal 
da equipe de Sistemas Administrativos da SETIC, quando necessário, para 
alinhamentos das informações do SIGEP-JT e Folha Web, bem como adotar as 
providências necessárias para atender as demandas do e-Social.  

Nada mais havendo a tratar, às 11h10min a reunião foi encerrada e lavrada esta 
ata que segue assinada por todos os presentes. 

 

4º ITEM ENCAMINHAMENTO 

 

 

I – Enviar resposta ao TRT 2, por meio do endereço eletrônico estrategia-
projetosnacionais@trtsp.jus.br, com indicação dos servidores responsáveis pelo envio 
de dúvidas do TRT 19 sobre o e-Social, os quais também receberão o convite para 
participação na apresentação online dos Auditores-Fiscais do Trabalho, que abordarão 
os impactos do eSocial na Justiça do Trabalho e esclarecendo dúvidas específicas dos 
Tribunais; 

 
Responsável: Marcus Paulo Veríssimo de Souza - SEGESP 
 
II – Realizar reuniões semanais com servidores responsáveis pelas informações 

dos sistemas SIGEP-JT, Folha Web e e-Social, para adoção de providências 
necessárias, para o  ajustes e correção de dados. 

 
Responsável: Marcus Paulo Veríssimo de Souza - SEGESP 

III – Elaborar plano de ação para cumprimento do cronograma de implantação 
do Sistema Simplificado de Escrituração Digital das Obrigações Previdenciárias, 
Trabalhistas e Fiscais (eSocial), previsto na Portaria Conjunta 76, de 22 de outubro de 
2020, o qual será apresentado na reunião da presente comissão, a ser realizada no dia 
18/05/2021, às 10h. 

 
Responsável: Marcus Paulo Veríssimo de Souza - SEGESP  
 
IV – Realizar nova reunião da comissão em 18/05/2021, às 10h, para 

continuidade dos trabalhos, conforme definido no item III acima. 
 
Responsáveis: Mary Lidian de Lima Ferraz - DG e  
                        Isabel Carvalho Lima Pires-SGP 
 
 

 


		2021-05-12T16:56:53-0300
	MARCUS PAULO VERÍSSIMO DE SOUZA


		2021-05-13T08:31:26-0300
	CLECIO LUCIANO COSTA CLAUDINO


		2021-05-13T09:00:33-0300
	HENRIQUE CARDOSO MESQUITA MELLO


		2021-05-13T09:59:14-0300
	DENISSON ARAÚJO PADILHA


		2021-05-13T11:08:06-0300
	MARISTELA PELLENZ CASADO


		2021-05-13T11:09:34-0300
	TAÍS FIGUEIREDO LOPES


		2021-05-13T11:45:16-0300
	KAROLINE BERNARDES TENÓRIO CAVALCANTE


		2021-05-13T12:15:18-0300
	BRUNO JOSÉ SARMENTO PEIXOTO


		2021-05-13T12:37:52-0300
	LEILA BARACUHY SALES MEDEIROS


		2021-05-13T13:14:05-0300
	MARCELO DO RÊGO RAPOSO


		2021-05-13T16:22:29-0300
	MARY LIDIAN DE LIMA FERRAZ


		2021-05-17T14:16:53-0300
	JAMMESSON DE ATAÍDE GUIMARÃES




