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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 14.04.2020 

Local: Videoconferência 

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; 

Servidor Luciana Tirelli Lopes Pulvirenti da Silveira, representante da área de           
negócio judicial (2º Grau).  

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

Servidor Luiz Eduardo de Freitas, representante da área de negócio judicial (1º             
Grau) 

Secretário: Lucas Gabriel de Andrade Correa (AGE) 

Horário: 14h00min –14h20min 

__________________________________________________________________________ 

Aos quatorze dias do mês de abril do ano de 2020, às 14 horas, através de videoconferência,                 

ocorreu reunião ordinária do Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão, contando com as             

presenças acima nominadas. 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. Juiz Leandro informou sobre a migração dos processos físicos             

para a plataforma eletrônica. Relatou que alguns destes processos no primeiro grau não             

aparecem nos relatórios do e-gestão e também, quando concluídos, não constam com tal             

movimento. Onélio explicou que no segundo grau alguns processos migrados apresentaram           

algumas inconsistências e a solução foi retornar à origem para posterior redirecionamento para o              

segundo grau. Luciana relatou sobre a ausência de ítem estatístico referente a liberação de              

valores em processos do segundo grau. Após aprovação em reunião, o Comitê Regional             
solicita a implementação da seguinte melhoria ao Comitê Nacional: criação de item            
estatístico relativo aos valores pagos ou liberados aos demandantes, nas ações recursais e             
originárias da 2ª instância, de forma análoga ao item existente no 1º Grau - código pai                
251/90251. 
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Reunião encerrada às 14h20min. Ata redigida pelo servidor Lucas Gabriel de Andrade Correa,             

Assistente da Assessoria de Gestão Estratégica, Dados Estatísticos e Apoio às Ações            

Institucionais e encaminhada eletronicamente para validação dos presentes.  
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