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1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO 
Data Horário Local Coordenador da 

reunião 

16/09/20 Início 10h00 Término 12h30 Google Meet 
Alessandra 
Felizardo de 

Sousa 
 
2. OBJETIVOS DA REUNIÃO 
Apresentação dos relatórios estatísticos referentes ao mês de agosto de 2020 - metas             
nacionais e outros indicadores do 1º e 2º Graus; 
Apresentação da minuta de Resolução Administrativa visando alteração composição do          
Grupo Gestor Regional de Análise Estatística, bem como suas atribuições; 
Proposta de padronização dos registros de início e término do prazo de liquidação entre              
as varas. 
 
3. PARTICIPANTES 

Nome Lotação 
1 Alessandra Felizardo de Sousa Subcoordenadora 
2 Dr. Fernando Sukeyosi Subcoordenador 
3 Dra. Soneane Raquel Dias Loura Juíza Auxiliar da Execução 
4 Alexandre Gonçalves Zimmermann STPT 
5 Eduardo Alcenor de Azevedo Júnior Membro SCR 
6 Jaqueline da Silva Ramos SçEstatística/SGE 
7 João Paulo Pelles Membro SJ2ºG 
8 Weslei Maycon Maltezo Membro SGE 
9 Maria José Corrêia SACLE 
10 Frank Luz de Freitas Membro SGEP 
11 Robert Armando Rosa Membro SETIC 
12 Cristiane Castro de Araújo Membro 2º Grau 
13 Cristiane Bastos Lopes SçEstatística/SGE 
 

4. DISCUSSÃO DA PAUTA 
Foi deliberado pela aprovação dos relatórios estatísticos do mês de agosto (id. 9 Proad              
5929/2020 e id.6 Proad 7328/2020), estando aptos para encaminhamento às unidades. 
 
Com relação ao cumprimento das metas, o Grupo Gestor Regional de Estatística            
deliberou no sentido de sugerir ao Comitê de Gestão Participativa realização de reunião             
com os maiores litigantes para fins de cumprimento das Metas 3 e 7 do CNJ. 
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Foi deliberado, ainda, pela alteração da composição do Grupo Gestor Regional de            
Análise Estatística, tendo em vista a reestruturação realizada no mês de maio de 2020,              
com alteração do NPJe. Também deliberou-se por colocar como subcoordenador do           
Grupo Gestor Regional de Análise Estatística o Secretário de Gestão Estratégica, sendo a             
Seção de Estatística responsável por secretariar o Grupo Gestor. Assim, foi aprovada a             
minuta de resolução apresentada (RA 72/2018), a qual será encaminhada para análise da             
Presidência do Regional. 

Após a identificação de divergências de procedimentos entre as varas no registro de início              
e término da liquidação e, consequentemente, de desvios no prazo médio da fase de              
liquidação, conforme relatado no Proad 6676/2020, o Comitê optou por sugerir ao            
Corregedor Regional uma forma de padronização nos registros, de forma a possibilitar            
uma comparação justa entre os prazos médios das varas. O entendimento do Grupo foi o               
seguinte: 

Início da contagem do prazo de liquidação: a partir da determinação de liquidação do              
julgado, seja por meio de apresentação dos cálculos pelas partes, perito ou contador do              
juízo. 

Término da contagem do prazo da liquidação: com a homologação do cálculo e a              
indicação do valor a ser executado, após as decisões acerca de eventuais impugnações e              
com a definição de qual cálculo está correto.  

Compromissos Responsável pela 
implementação 

Data limite 

1 Verificar a possibilidade de reenviar as cargas do        
sistema e-Gestão de fevereiro a agosto do presente        
ano, para fins de cômputo dos processos julgados nos         
últimos dias do mês assinados somente no início do         
mês posterior. 

SçEstatística 30/09/20 

2 Após o reenvio das cargas, verificar as correções e         
levantar os processos pendentes de julgamento. STP 09/10/20 

3 Verificar possibilidade de um servidor ser      
redirecionado temporariamente para a Secretaria do      
Tribunal Pleno e Turmas para auxiliar nos       
lançamentos. 

SGEP 30/09/20 

4 Reforçar com os gestores a buscarem os próprios        
relatórios disponibilizados no e-Gestão. Apenas em      
caso de necessidade de uma análise mais detalhada,        
solicitar à Seção de Estatística.  

SçEstatística 30/09/20 

5 Enviar a presente ata para o Comitê de Gestão         
Participativa, com a sugestão de reunião com os        SçEstatística imediata 
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Maiores Litigantes para fins de cumprimento das       
Metas 3 e 7 do CNJ. 

6 Encaminhar à Secretaria do Tribunal Pleno a minuta        
de alteração da RA 72/2018 até o dia 17 para inclusão           
em pauta. 

SçEstatística 17/09/20 

7 Dar continuidade aos acompanhamentos mensais das      
metas e indicadores estatísticos. SçEstatística imediata 

8 Dar conhecimento às unidades de 2º Grau do resumo         
dos dados estatísticos do mês de agosto de 2020. SçEstatística imediata 

9 Dar conhecimento às unidades de 1º Grau do resumo         
dos dados estatísticos do mês de agosto de 2020. SçEstatística imediata 

10 Enviar a presente ata para Corregedor Regional e        
solicitar que seja realizada uma recomendação às       
varas quanto ao correto entendimento para o registro        
de início e término da liquidação, tendo em vista as          
distorções estatísticas identificadas decorrentes do     
procedimento adotado por cada unidade judiciária      
quanto ao que consideram início e fim da fase de          
liquidação de sentença. 

SçEstatística imediata 

 

5. FECHAMENTO DA ATA 
Data da ata Assinatura do relator 

16/09/2020 Alessandra Felizardo de Sousa 
(assinado digitalmente) 
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