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ATA DE REUNIÃO Nº 05/2020 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO COMITÊ/COMISSÃO/GRUPO 

Nome: Grupo Gestor de Metas 
Coordenador: Desembargador Paulo José Ribeiro Mota 
 

2. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO 
Data: 15/07/2020 Hora: 10h 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 
Gabriela Madalena Milagres Coleti Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos 

 
4. PAUTA 

• Acompanhamento das Metas – 1º semestre de 2020 

 
5. DISCUSSÕES 

 

O Des. Paulo Mota, Gestor de Metas Regional, iniciou a reunião agradecendo a presença dos 
servidores e passou a palavra ao Diretor Gustavo. 
 
O Diretor Gustavo apresentou o Relatório de Cumprimento de Metas referente ao 1º semestre de 
2020 e pontuou que, nesse primeiro semestre, as metas foram afetadas pelo contexto da pandemia 
de COVID-19 e seus desdobramentos. 
  
Meta 1 (Processos julgados) – 1º grau: 72,59% / 2º grau: 52,61% / Total: 65,15. A meta normalmente 
é cumprida, porém, não foi atingida nesse primeiro semestre devido ao cenário atípico de 
pandemia, que envolveu a suspensão de atos processuais. 
Meta 2 (Processos antigos) – 1º grau: 103,01% / 2º grau: 104,59% / Total: 103,41%. Meta já 
cumprida. 
Meta 3 (Conciliação) – 1º grau: 101,93%. Em abril e maio, o percentual caiu para 94,04% e 94,77%, 
respectivamente, e voltou a subir em junho. A tendência é que o cumprimento se mantenha nos 
próximos meses, devido à adesão à ferramenta online de conciliação. 
Meta 5 (Execução): 82,06%. O diretor Gustavo frisou que a meta normalmente não é cumprida e 
era esperado que, no cenário atual de pandemia, não fosse atingida. 
Meta 6 (Ações coletivas) – 1º grau: 103,33% / 2º grau: 78,70%. Decidiu-se que a Estatística enviará 
no início de agosto mensagem eletrônica aos Gabinetes dos Desembargadores encaminhando a 
listagem dos 27 processos faltantes para cumprimento da meta no 2º Grau. 
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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. Decidiu-se, então, pela realização de um estudo 
para identificar as causas do não atingimento da meta e proposta de uma ação para o cumprimento. 
Meta 9 (Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário) – 20% do Plano de Ação foi executado, o que 
corresponde a 60% do cumprimento da meta. O Diretor Gustavo sinalizou que foi elaborado Plano 
de Ação referente a horas extras. O Plano foi apresentado ao CNJ e aprovado. Na reunião, da qual 
também participaram os diretores da SECOM, Aline Rossi, e dos CEJUSCs, Luiz Travain, foi explanado 
como são realizadas as divulgações e as campanhas de comunicação no CNJ. O Diretor Luiz ficou de 
realizar “Semanas” específicas com empresas que têm demandas de horas extras. 
Meta 10 (Saúde de magistrados e servidores) – A meta não foi cumprida, pois não estão sendo 
realizados exames periódicos devido à suspensão do atendimento presencial. O Desembargador 
Paulo Mota questionou sobre a possibilidade de os exames serem realizados à distância, por meio 
de videochamada. O Diretor Gustavo se prontificou a pesquisar que medidas estão sendo adotadas 
nesse sentido em outros Regionais e informar ao Dr. Paulo, para que este entre em contato com a 
chefia médica da área da saúde, para estudo das possibilidades. 
Meta 11 (Promover os direitos da criança e do adolescente) – Foi cumprido 66,66% do Plano de 
Ação, o que corresponde a 91,65% da meta. O Diretor Gustavo informou que foi elaborado Plano 
de Ação, aprovado pelo Comitê responsável pelo tema, e que a meta já deve ser cumprida em sua 
totalidade após a realização da próxima ação do referido Plano. 
Meta Específica (Redução do Tempo Médio de Duração de Processo no 1º Grau – Fase de 
Conhecimento) – Tempo médio realizado: 204 dias. Cumprimento de 108,90% da meta. A meta está 
sendo cumprida. 
Meta Específica (Redução do tempo Médio de Duração do Processo no 2º Grau) – Tempo médio 
realizado: 178 dias. Cumprimento de 71,73% da meta. A meta não está sendo cumprida. 
 
O Desembargador agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.  
 
 
 

6. ENCAMINHAMENTOS 
 
 

Ação/medida a ser tomada Responsável Data 

Encaminhar a listagem dos 27 processos faltantes 
aos Gabinetes dos Desembargadores (Meta 6). 

Gustavo Início de agosto 

Realizar estudo de identificação das causas de não 
cumprimento da Meta 7. 

Gustavo Próxima reunião 

Pesquisar em outros Regionais o que está sendo 
feito em relação aos exames periódicos diante da 
suspensão do atendimento presencial (Meta 10). 

Gustavo Próxima reunião 

Contatar, se cabível, a chefia médica da área de 
Saúde para conversar sobre o que pode ser feito 
(Meta 10). 

Dr. Paulo A definir 

7. FECHAMENTO 
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 Data, hora e local da próxima reunião: 12/08/20, às 10h, por meio de videoconferência – 
ferramenta Webex. 
 

8. ASSINATURA 
 

Nome Assinatura 

Des. Paulo José Ribeiro Mota 
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