
 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO 

 
2. OBJETIVOS DA REUNIÃO 

● Apresentação dos resultados das metas nacionais referentes ao mês de outubro de            
2020 de 1º e 2º Graus; 

● Sugestão para a pauta do 2º grau considerar prazo limite de forma a não impactar               
negativamente na estatística de julgado; 

● Erro de movimento “Iniciada a liquidação” em processos da 4ª vara de Porto Velho              
e possíveis soluções; 

● Apresentação dos resultados da pesquisa Conte Conosco e sugestão de grupo           
para repensar o projeto para o ano de 2021. 

 
 
3. PARTICIPANTES 

 
4. DISCUSSÃO DA PAUTA 

Foram apresentados os resultados de outubro da meta 1 do CNJ e citada uma melhora no                
resultado do 1º grau e queda no resultado do 2º grau. Ressaltou-se que foi enviada nova                
carga dos dados do 2º grau no dia 16/11, fato que atualizou as estatísticas previamente               
disponibilizadas. Também foi citada a reunião ocorrida em 23/11 com representantes dos            
gabinetes, cuja Ata está no Proad 5929/2020, onde ficou definido o 5º dia útil como data                
para envio das cargas, o que leva à necessidade de acórdãos devidamente lavrados e os               
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Data Horário Local Coordenador da 
reunião 
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Nome Lotação 
1 Weslei Maycon Maltezo Subcoordenador, em substituição 
2 Dr. Fernando Sukeyosi Subcoordenador 
3 Dra. Soneane Raquel Dias Loura Juíza Auxiliar da Execução e da Corregedoria 
4 José Corsino Carvalho Baptista Júnior Membro 1º Grau 
5 Bruno Nunes Labre SCR 
6 Carlos Henrique dos Reis Membro SJ2ºG 

 7 Maria José Correia SACLE 
8 Frank Luz de Freitas Membro SGEP 
9 Robert Armando Rosa Membro SETIC 
10 Felypp de Assis Oliveira SçEstatística/SGE 
11 Cristiane Bastos Lopes SçEstatística/SGE 
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andamentos de identificação do julgamento registrados no sistema pela Secretaria do           
Tribunal Pleno e Turmas até essa data limite. 

Foi citada a possibilidade, também verificada nessa reunião com os gabinetes, de            
sugestão para que as pautas do 2º grau considerassem um período limite para as              
sessões, de forma que houvesse tempo hábil para lavratura dos acórdãos e registro dos              
julgamentos antes do 5º dia útil do mês subsequente. Os presentes concordaram com a              
sugestão e afirmaram a importância de tal medida para adequada fidedignidade dos            
dados estatísticos. 

Também foi citado pelo Sr. Carlos Henrique que poderia ser acrescentada nessa            
sugestão a avaliação de duas situações para que o passivo do ano atual não fosse para o                 
ano seguinte: os processos que devem ser remetidos ao TST e aqueles que devem ser               
devolvidos às varas. 

Em relação à meta de conciliação não cumprida, a Dra. Raquel e o Dr. Fernando               
sugeriram que fosse feito um ofício às unidades para incluírem em pauta processos para              
conciliação nos dias 16 e 17 de dezembro, uma vez que a semana do dia 30/11 a 04/12                  
terá o foco nos processos de execução. 

Outro assunto tratado foi relativo aos processos da 4ª vara de Porto Velho, em que               
iniciaram a liquidação por engano, uma vez que os processos estavam na fase de              
conhecimento e foram remetidos ao 2º grau. Foram citadas as possibilidades existentes e             
o impacto previsto no prazo médio da unidade, mas o Grupo Gestor optou por considerar               
inviável a exclusão do movimento de liquidação iniciada. Assim, será elaborada uma            
informação à unidade solicitante com as possibilidades existentes e a conclusão desse            
Grupo Gestor. 

Como último assunto da pauta, foram expostos os principais resultados da pesquisa            
relacionada ao Projeto Conte Conosco e sugerida uma equipe para repensar o projeto             
para a atuação em 2021. O Sr. José Corsino citou a importância de avaliar também a                
estrutura e as alterações necessárias no projeto, uma vez que estava vinculado ao antigo              
NPJe. 
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Compromissos Responsável pela 
implementação Data limite 

1 Realizar sugestão para a definição de pauta do 2º         
grau de forma a não impactar negativamente a        
estatística de julgados e sugestão de redução de        
passivo para o ano seguinte através de processos a         
serem remetidos ao TST e devolvidos para a vara. 

SçE 27/11 
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5. FECHAMENTO DA ATA 
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2 Enviar ofício às unidades para que incluam processos        
em pauta nos dias 16 e 17 de dezembro, para          
atendimento da Meta 3 do CNJ, relacionada à        
Conciliação. 

SCR 27/11 

3 Elaborar informação à 4ª vara de Porto Velho,        
informando oficialmente as possibilidade existentes     
para os processos em que iniciou-se a liquidação por         
equívoco, validadas pelo Grupo Gestor Regional de       
Estatística. 

SçE/ SACLE 27/11 

4 Elaborar grupo para reformulação do Projeto Conte       
Conosco e fazer os devidos ajustes para início em         
2021. 

SçE 17/12 

Data da ata Assinatura do relator 

25/11/2020 Weslei Maycon Maltezo 
(assinado digitalmente) 
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