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ATA DE REUNIÃO Nº 3/2020 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO COMITÊ/COMISSÃO/GRUPO 

Nome: Grupo Gestor de Metas 
Coordenador: Desembargador Paulo José Ribeiro Mota 
 
2. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO 

Data: 19/05/2020 Hora: 15h Local: Reunião por videoconferência - Webex 
Tipo de reunião: Reunião de acompanhamento  
 
3. PARTICIPANTES 
 

Nome Lotação 
Des. Paulo José Ribeiro Mota 13a Turma 
Gustavo Miranda da Silva  Coordenadoria de Estatística e Gestão de 

Indicadores 
Patrícia Andrade Castro Carvalho Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos 

 
4. PAUTA 

• Acompanhamento das Metas  

 
5. DISCUSSÕES 

 

O Des. Paulo Mota, Gestor de Metas Regional, iniciou a reunião agradecendo a presença dos 
servidores e passou a palavra para o Diretor Gustavo. 
 
O Diretor Gustavo apresentou o Relatório de Cumprimento de Metas do exercício 2020, em 
relação ao 1º quadrimestre.  
  
Meta 1 (Processos julgados) – 1º grau: 79,70% / 2º grau: 51,71% / Total: 70,51. A expectativa é 
que a Meta seja cumprida.  
Meta 2 (Processos antigos) – 1º grau: 101,60% / 2º grau: 103,49% / Total: 102,07%. Meta já 
cumprida. 
Meta 3 (Conciliação) – 1º grau: 94,04%. O percentual a ser considerado para o cumprimento da 
Meta 3 de 2020 é de 45% ou mais de conciliações na fase de conhecimento (índice de conciliação). 
Com a forte queda de conciliações no mês de abril, ao final do 1º quadrimestre esse índice deixou 
de ser alcançado (42,3%) e a meta não foi cumprida. 
Meta 5 (Execução): 76,73%. O Desembargador Paulo Mota frisou novamente a necessidade de 
levar a Meta para discussão na próxima RAE, sinalizando a dificuldade de cumprimento.  
Meta 6 (Ações coletivas) – 1º grau: 102,77% / 2º grau: 73,10% - Decidiu-se que a Estatística 
enviará mensagem eletrônica encaminhando a listagem dos processos de ações coletivas aos 
gabinetes dos Desembargadores. O Grupo novamente mencionou a dificuldade para o 
cumprimento da Meta Nacional. O Desembargador Paulo ressaltou a necessidade de encaminhar 
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ofício para a Presidente e para a Vice-Presidente Administrativa informando a realidade atual da 
meta, para estudo da possibilidade de adoção de alguma medida, caso entendam necessário (no 
último ano a meta deixou de ser cumprida por menos de 10 processos).  
Meta 7 (Maiores litigantes) – 1º grau: 0,00% / 2º grau: 00,00% / Total: 00,00% - O Diretor Gustavo 
informou que normalmente a meta é cumprida, mas que a pandemia do Covid-19 e a necessidade 
do isolamento social prejudicaram o cumprimento da meta.  
Meta Específica – Redução do Tempo Médio de Duração de Processo no 1º Grau – Fase de 
Conhecimento – Tempo médio realizado: 210 dias. Cumprimento de 106,23% da meta. O Diretor 
Gustavo pontuou que será necessário esforço para retomar a tendência de queda e permanecer 
cumprindo a meta. 
Meta Específica – Redução do tempo Médio de Duração do Processo no 2º Grau – Tempo médio 
realizado: 172 dias. Cumprimento de 75,30% da meta. O Diretor Gustavo ponderou que acredita 
que a meta será prejudicada em razão da suspensão de prazos processuais decorrente da 
pandemia do Covid-19.  
Meta 9 – Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário: O grupo discutiu a sugestão de Plano de 
Ação para encaminhamento ao Conselho Nacional de Justiça. O tema escolhido por este Regional 
foi horas extras. O Desembargador Paulo Mota destacou a necessidade de certificar o convite 
enviado às empresas para participar das conciliações e/ou negociações coletivas, a fim de 
comprovar o contato. O grupo aprovou o Plano de Ação apresentado.   
Meta 10 – Saúde de magistrados e servidores: O Diretor Gustavo comunicou o percentual de 
magistrados e servidores que realizaram exame periódico de saúde, destacando que a apuração 
foi trimestral: Magistrados: 1,63; Servidores: 10,09%. O grupo ponderou que a meta 
provavelmente não será cumprida, em razão da pandemia do Covid-19 e da necessidade do 
isolamento social.  
Meta 11 – Promover os direitos da criança e do adolescente: Verificar a possibilidade de agendar 
uma reunião com o Comitê responsável. Rômulo se comprometeu a agendar com a 
Desembargadora Presidente.  
 
O Desembargador agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.  
 
 
6. ENCAMINHAMENTOS 

 
 

Ação/medida a ser tomada Responsável Data 

Encaminhar a listagem dos processos de ações 
coletivas aos gabinetes dos Desembargadores. 

Gustavo  

Encaminhar ofício para Presidente e Vice-
Presidente Administrativa informando o 
andamento atual da Meta 6 

Desembargador 
Paulo Mota 

 

Levar o tema da Meta 5 (Execução) para 
discussão na próxima RAE 

Desembargador 
Paulo Mota / 

Gustavo 

A definir 

Verificar a possibilidade de agendar uma Rômulo A definir 
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reunião com o Comitê responsável 

7. FECHAMENTO 

 
Data, hora e local da próxima reunião: 16/06/20, às 15h, por meio de videoconferência – 
ferramenta Webex. 
 
8. ASSINATURA 
 

Nome Assinatura 

Des. Paulo José Ribeiro Mota 
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