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ATA DA 4ª REUNIÃO COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SIGEP -  TRT3 de 2017 

Data: 03 de outubro de 2017 

Hora: 15h 

Local: Sala de reunião da Diretoria-Judiciária - Rua. Desembargador Drumond, 41 - 3º andar 

 

Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas, na sala de 

reunião da Diretoria-Geral - Rua. Desembargador Drumond, 41 - 13º andar, Belo Horizonte, MG 

reuniu-se o Comitê Gestor Regional do Sistema de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional do 

Trabalho da Terceira Região, conforme Portaria N. 217, de 4.05.2016, publicada em 09.05.2016, 

presentes os servidores, Samantha Alves Tato, Assessora Administrativa da Presidência, Ana 

Flávia Sales Bueno Chaib, Assessora Chefe da Diretoria Geral, Douglas Eros Pereira Rangel, 

Secretário Geral da Presidência, Breno Angelim Chaves Correa, representando a Secretária da 

Secretaria de Informações Funcionais dos Magistrados, Maria Cristina Gonçalves Discacciati, 

Diretora de Gestão de Pessoas, Sheyla de Campos Mendes, servidora da Diretoria de Gestão de 

Pessoas, Sângela Chagas Sabino, Secretária de Sistemas, Cristiano Barros Reis, Diretor de 

Administração, e as gerentes do projeto Patrícia Helena dos Reis e Márcia Carolina Marra de 

Oliveira. Ausente Ricardo Oliveira Marques, Diretor Geral. Estiveram, também, presentes os 

servidores Gustavo Nunes Ferreira, Diretor da Tecnologia de Informação e Comunicação em 

exercício, Ricardo Bahia Rachid, Secretário de Pagamento de Pessoal, Flávia Dantés Macedo 

Neves, Secretária de Pessoal. A reunião iniciou-se com a gerente do projeto Patrícia Reis 

discorrendo sobre o atraso na etapa de migração de dados, situação que perdura como já exposto 

na reunião anterior do Comitê Gestor Regional do SIGEP, quando do monitoramento e controle de 

riscos do projeto - Risco 1: Não cumprimento dos prazos estipulados.  Márcia Marra demonstrou o 

percentual de atraso dos trabalhos da migração de dados, observando o cronograma inicialmente 

proposto. Em 01.09.2017 a previsão foi de 62,76% da migração concluída e até a presente data 

computou-se 43,55%. Patrícia Reis, destacou que no presente momento o atraso tem foco na não 

entrega das etapas de homologação pela área de negócio, em sua integralidade. Sheyla de 

Campos Mendes dispôs que no seu entendimento deveria ter sido tomada a decisão, lá trás, de 

não atendermos às duas novidades ao mesmo tempo: Sigep e e-social, por absoluta falta de 

condições humanas. Ressaltou que como a negociação de prazo para o e-social seria mais 

complicada, deveria ter sido tomada a decisão, pelo dirigente da instituição, com respaldo nas 

informações técnicas, de atendermos ao e-social, no momento, fazendo com que ele extraísse as 

informações que precisa do nosso sistema informatizado putty. E que, após estabilizado este 

processo, que se retomasse a migração para o Sigep. Após a Assessora Chefe da Diretoria Geral 

indagou se a hipótese levantada pela servidora Sheyla de Campos estaria descartada. Gustavo 

Nunes esclareceu que o TRT3 definiu por participar da solução que está sendo construída para a 
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Justiça do Trabalho, que engloba o extrator e o conector dos dados do eSocial e que não há 

tempo para alterar a decisão tomada e tratar a matéria de maneira independente. A Diretora de 

Gestão de Pessoas, Cristina Discacciati, esclareceu que a servidora responsável por executar as 

tarefas correlatas a homologação etapa 5 em atraso, teve suas férias suspensas para que as 

atividades possam ser executadas e ressaltou que a falta de servidores para a execução das 

rotinas da unidade e das demandas do SIGEP se caracteriza como um entrave grave para o bom 

andamento do projeto, destacando, ainda, que em relação a homologação 4 os dois defeitos 

abertos estão sob responsabilidade da TI, que, pelo informado, terá que consultar outra instância 

para sua solução (TRT2). Acrescentou que as equipes são muito enxutas e que poucos servidores 

tem conhecimento técnico especializado em cada funcionalidade, o que dificulta a delegação para 

um maior número de pessoas. Márcia Marra asseverou que a homologação exige servidores com 

conhecimento especializada na área no que diz respeito as rotinas atuais de trabalho, as 

funcionalidades do SIGEP, as decisões de negócio tomadas quando da validação dos requisitos e 

destacou que muitos defeitos estão sendo abertos pela área de negócio por desconhecimento do 

itens elencados acima, o que gera um atraso, ainda maior, na homologação. Sângela Sabino e 

Ricardo Rachid, demonstraram uma enorme preocupação em relação ao atraso de três meses no 

início dos trabalhos de homologação da folhaweb, destacando que as premissas do projeto de 

implantação da folhaweb não estão se concretizando, a saber: ter um banco de dados do SIGEP 

em produção, migrado, com os dados mínimos necessários para o correto funcionamento da 

FolhaWeb-JT até janeiro de 2018 e versões disponíveis de banco de dados do SIGEP de 

homologação, migrados e testados, com os dados mínimos necessários para as homologações do 

FolhaWeb-JT. Considerando que a deliberação anterior do Comitê não está sendo suficiente para 

atender as demandas dos Projeto Estratégico "Implantação do SIGEP" (alocação em tempo 

integral de servidores da Secretaria de Pessoal (Daniela Sandy, Anísio Renato e Fernando 

Carvalho) e Secretaria Geral da Presidência (Adriana Anacleto, Bethese Cunha e Márcia Utsch), 

que passaram a trabalhar na sala localizada na Rua Goitacases, 1475 – 13º andar a partir de 

agosto de 2017), houveram as seguintes sugestões: 1) a Assessora Chefe da Diretoria-Geral 

sugeriu que a servidora Érica Veloso passe a trabalhar na Rua Goitacases com dedicação integral 

ao SIGEP; 2) a Diretora de Gestão de Pessoas sugeriu a suspensão, até o final do ano de 2017, 

das designações e dispensas de funções comissionadas, remoção e redistribuição, como forma 

de alocar servidores para trabalhar na etapa de migração de dados do SIGEP; 3) Samantha Tato 

disponibilizará dois estagiários alocados na Presidência - Apoio à 2ª Instância para auxiliar a 

Diretoria de Gestão de Pessoas; 4) Cristiano Barros, constatando que o volume de serviço é maior 

que a capacidade operacional das áreas de negócio, sugeriu que a questão deva ser 

apresentada, imediatamente, para os membros da Administração, em fase da gravidade da 

situação, pois tal decisão tem impacto no redimensionamento da força de trabalho nas unidades 
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administrativas; 5) Douglas Eros, afirmou que não há de se falar em descumprimento dos prazos 

acordados pelo TRT3 com o CSJT e Receita Federal e  ficou de verificar a possibilidade de 

aumentar o número de servidores trabalhando em regime integral no SIGEP, como forma de 

garantir o bom andamento dos trabalhos. Foi ventilada a pertinência de pagamento de hora-extra, 

possibilidade descartada em razão de restrição orçamentária, imposta pelo CNJ, para tal 

finalidade, segundo afirmou Ana Flávia Sales Bueno Chaib. Na sequência, Sângela Sabino 

informou que no momento não há necessidade de alocação de novos servidores de TI para a 

equipe do SIGEP e que tal necessidade deverá ser avaliada posteriormente e Gustavo Nunes 

ficou de repassar tal informação para o Desembargador Emerson José Alves Lages. Ato contínuo, 

Patrícia Reis, em razão das demandas do eSocial, sugeriu que a Portaria N. 217, de 4.05.2016, 

publicada em 09.05.2016 que cria o Comitê Gestor Regional do Sistema de Gestão de Pessoas 

do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, fosse alterada de forma a incluir, como 

membros do Comitê, outros gestores cujas unidades são indispensáveis para o bom andamento 

dos trabalhos, o que contou com o consentimento de todos os presentes. Também surgiu a 

proposta da criação de outro comitê, para dar mais atenção do que tem sido dispensada ao e-

social, opção está descartada pela maioria dos presentes. Samantha Tato se comprometeu em 

tomar as providências necessárias para inclusão de: Ricardo Bahia Rachid, Secretaria de 

Pagamento de Pessoal, Flávia Dantés Macedo Neves, Secretaria de Pessoal, Geraldo Mendes 

Diniz, Secretaria de Saúde, Eliel Negromonte Filho, Secretaria de Desenvolvimento de Pessoas, 

Rejane de Paula Dias, Secretaria da Escola Judicial e Marília Souza Diniz Alves, Diretoria de 

Orçamento e Finanças. Encerrou-se a reunião. Para constar eu, Patrícia Helena dos Reis,                   

, Gerente de Projeto, lavrei a presente ata, que vai assinada por todos os membros do Comitê e 

os gerentes de projeto presentes na reunião. 
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