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Pauta 

1. Setorial – DOF – EFD-REINF 
 

Decisões 
 

1. # Na reunião ocorrida em 24.04.2018 Eliel Negromonte solicitou que Marília 
Diniz apresentasse: 1) estudos realizados pela DOF em relação ao EFD-
REINF e 2) sugestão das unidades que poderão ser impactas e a 
necessidade de envolvimento.  

2. # Acatando a solicitação Marília Alves elencou as atividades desenvolvidas 
correlatas a necessidade a aprimorar o conhecimento a respeito do EFD-
REINF, a saber: 1) 16/06 a 28/06/2017: participação das servidoras Andrea 
Araújo de Melo Ribeiro e Lorena Lopes Freire Mendes no curso promovido 
pelo CSJT de retenções tributárias, Brasília/DF; 2) 03/07/2017: realização 
de vídeo-conferência com membros do Comitê SIGEO e da equipe técnica 
de desenvolvimento para estudo das informações necessárias para o EFD-
Reinf e da forma de inserção desses dados no Sistema SIGEO; 3) 
20/07/2017: levantamento de todos os tipos de pagamentos realizados pela 
SELPD por meio da apuração dos contratos vigentes (sistema de 
Contratos) e subdivisão em grupos, identificando os eventos EFD-Reinf 
afetados pelos pagamentos; 4) 24/07 a 15/08/2017: levantamento e estudo 
de legislação acerca de retenções tributárias (Decreto nº 3.000/1999, Lei 
9.430/96, IN RFB 971/2009, IN RFB 1234/2012, IN RFB 1436/2013, LC 
116/2003, LC 123/2006 e soluções de consulta expedidas pela COSIT-
Coordenação-Geral de Tributação) e estudo das retenções tributárias que 
incidem sobre todas contratações do Tribunal, determinando a incidência 
ou não do imposto, casos específicos de redução de base de cálculo e 
quais alíquotas se aplicam; 5) 28/08 a 06/09/2017: Elaboração de planilha 
especificando todos os tipos de pagamentos realizados pela SELPD, 
incidência de retenções tributárias, fundamentação legal e alíquotas 
(Imposto de Renda – IR, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – 
CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS 
e Programa de Integração Social - PIS/PASEP); 6) 27/09/2017: 
encaminhado para o Comitê Nacional a planilha dos tipos de pagamento e 
retenções adaptada para contribuição na implementação do EFD-Reinf no 
sistema SIGEO; 7) 22/02/2018: Programa Receita Informa - eSocial, EFD-
Reinf e DCTFweb, Belo Horizonte/MG com a participação da servidora 
Lorena Lopes Freire Mendes; 8) 12/03 a 16/03/2018: reunião do Comitê 
SIGEO, Aracaju-SE - apresentação dos POPS da Diretoria de Orçamento e 
Finanças para a implementação dos módulos de liquidação, pagamento 
que atenderão ao EFD-REINF; 9) 20/03/2018: reunião Conjunta do Comitê 



SIGEO e Comitê SIGEP, TST, Brasília; 10) 22/03/2018: disponibilização 
dos POPs em ambiente virtual para a equipe técnica SIGEO;  05/04/2018: 
vídeo-conferência para avaliação do módulo do SIGEO de cadastro das 
empresas já elaborado; 11) 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13/04/2018: reuniões 
dos servidores da DOF para estudo dos requisitos listados pelo Comitê 
SIGEO, estudo sobre imunidade e isenção tributária e documentação para 
comprovação e identificação dos dados de cadastro das empresas; 12) 11 
a 15/06/2018: reunião de trabalho do Comitê Gestor do SIGEO-JT em 
Aracaju/SE, para acompanhamento e eventuais deliberações sobre os 
projetos de Diárias, da Assistência Jurídica Gratuita — AJG e da 
Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais 
(EFD-Reinf); 13) previsto para agosto de 2018: início de utilização do 
sistema, credenciados da saúde – cadastramento; 

3. Em relação as unidades que poderão ser impactadas, os presentes 
deliberaram que, inicialmente, faz-se necessário agendar reunião com o 
Assessor de Ordenação de Despesas, José Nascip Coelho. Patrícia Reis 
tomar aa providências necessárias. Verificou-se, ainda, a necessidade de 
inteirar sobre a matéria as seguintes áreas: Diretoria de Administração, 
Secretaria de Engenharia, Núcleo de Gestão Predial, Secretaria de Apoio 
Administrativo, Secretaria de Segurança e Secretaria de Comunicação 
Social e Gabinete de Apoio da Diretoria Geral (passagens). Entretanto, é 
preciso aguardar a consolidação de algumas matérias e Marília Alves irá 
solicitar o agendamento de reuniões assim que se atinja um maior grau de 
maturidade nas definições; 

4. Marília Alves reiterou a importância da atuação mais direta da 
Administração do TRT3 na tratativa em âmbito nacional como forma de 
tentar agilizar o andamento dos trabalhos; 

5. Considerando a exposição realizada, observa-se que há impactos em 
algumas atividades que são tratadas no âmbito do SIGEP, entretanto o 
nível de correlação não justifica que tal matéria seja acompanhada como 
sendo entrega do projeto estratégico Implantação do SIGEP. 
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