
 
COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA E-GESTÃO 

 

  
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 13.10.2020 

Local: Videoconferência 

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

Servidor Adolfo Marques Pereira, Secretário-Geral da Presidência; 

Servidor Francisco José Fetter Furtado, Representante da área de 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 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 Flávio Cesar Girotto, representante da área de negócio judicial (1º Grau); 

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

Secretário: Lucas Gabriel de Andrade Correa (AGE) 

Horário: 14h00 –14h40 

__________________________________________________________________________ 

Aos treze dias do mês de outubro 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 Adriano solicitou que seja incluído na lista de e-mail do               

comitê o email do Secretário-Geral Judiciário, Geraldo Cruz Teixeira. O Comitê acatou a             
sugestão. Juiz Adriano relatou, em relação ao desdobramentos da reunião extraordinária de            

29.09, que foi realizada reunião com a SEEx e nesta ficou ajustado que o andamento               

“prejudicado” não seria mais utilizado quando for devolvido à origem para cumprimento de             

diligência. Ainda sobre este contexto, o comitê deliberou por requerer à corregedoria regional,             
como forma de reduzir o prazo médio de tramitação do processo, que inste as unidades               
judiciárias a examinar com periodicidade diária os processos com o chip “Recebido para             
diligência”. Reunião encerrada às 14h30 horas. 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.  

Apoio e Documentação: Assessoria de Gestão Estratégica, Dados Estatísticos e Apoio às Ações Institucionais 
age@trt4.jus.br – (51) 3255 2264 
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