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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
Data: 10.03.2020 

Local: Sala 307-A (Prédio-sede) 

Presenças:    Juiz Adriano Santos Wilhelms, Juiz Auxiliar da Presidência (Coordenador); 

Juiz Leandro Krebs Gonçalves, Juiz Auxiliar da Corregedoria; 

Servidor Adolfo Marques Pereira, Secretário-Geral da Presidência; 

Servidor Francisco José Fetter Furtado, Representante da área da estatística; 

Servidor Jéferson Daniel de Matos, Representante da área da estatística; 

Servidora Nora Helena Rothfuchs Albrecht, Representante da área de tecnologia          
da informação; 

Servidora Gisele Santos Sena; Representante da área de gestão de pessoas; 

Servidor Flávio Cesar Girotto, representante da área de negócio judicial (1º Grau); 

Servidor Onélio Luis Soares Santos, representante da área de negócio judicial (2º            
Grau). 

Convidada: Servidora Luisa Drews Kluck, representante da área de negócio judicial (2º grau).x 

Secretário: Lucas Gabriel de Andrade Correa (AGE) 

Horário: 17h00min –17h20min 

__________________________________________________________________________ 

Aos dez dias do mês de março do ano de 2020, às 17 horas, na sala de reuniões 307-A do                    

prédio-sede do Tribunal Regional do Trabalho 4ª Região, ocorreu reunião ordinária do Comitê             

Gestor Regional do Sistema e-Gestão, contando com as presenças acima nominadas. Ausente,            

justificadamente, o servidor Luiz Eduardo de Freitas. A reunião foi coordenada pelo            

Excelentíssimo Juiz Adriano Santos Wilhelms, que iniciou a reunião saudando os presentes.            

Questionou os presentes quanto a existência de alguma demanda. Nora informou que os dados              

do tribunal referentes ao ano de 2019 foram enviados dentro do prazo, já na nova versão 2.5.4                 

do extrator. Juiz Leandro reiterou que persiste o problema em que alguns processos julgados e               

lançados corretamente no sistema continuam constando como pendentes. Destacou que não são            

poucos os processos que apresentam essa inconsistências e que isso interfere estatisticamente            

no tribunal, notadamente no tempo médio de tramitação dos processos. Onélio informou que foi              

reiterado o pedido de criação de item estatísticos para o CEJUSC no PjE, notadamente para o 2                 

Grau. Acrescentou, ainda, que novas propostas de melhoria serão feitas via Jira, dado que              

existem alguns movimentos no PjE que não são lidos pelo e-gestão e vice-versa. Juiz Leandro               

relatou sobre o fato do sistema SIGEP captar dados do e-Gestão. Informou que no projeto SAT                
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remoto, alguns servidores são destacados para prestar serviços em unidades diferentes a de sua              

lotação e que, o fato de estarem lotado em uma unidade e prestarem serviço a outra, acaba                 

impactando no cálculo de força de trabalho das unidades. Gisele informou que já foi feito um                

chamado sugerindo a melhoria para o TRT da 2ª Região, órgão responsável pelo SIGEP. Próxima               

reunião agendada para 14/04, às 14h. Reunião encerrada às 17h20min. Ata redigida pelo servidor              

Lucas Gabriel de Andrade Correa, da Assessoria de Gestão Estratégica, Dados Estatísticos e             

Apoio às Ações Institucionais e encaminhada eletronicamente para validação dos presentes.  
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