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Paulo Roberto Vieira Rocha
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2

Lindinaldo da Silva Marinho
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3

Renan Cartaxo Marques Duarte

SEGEJUD

4

Rodrigo Cartaxo Marques Duarte

SETIC

5

Bruno Rafael de Araújo Sales

SETIC

6

Ronaldo de Araújo Costa Junior

AGE

7

Hildeberto Abreu Magalhães

SETIC

8

Agenor Costa Júnior

4.

SCR
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Discussão da Pauta
Assunto
Aberta a reunião, o Magistrado Paulo Roberto Vieira Rocha retomou o tema discutido na reunião anterior,
relativo ao tratamento das partes cadastradas sem documento.
Ronaldo Costa e Bruno Sales, após testes realizados no Validador em processos do 1º e 2º graus, no período
de 01.01.2020 a 30.04.2021, apontaram que, no 2º grau, o erro está em partes; já no 1º grau o erro está em
partes e movimento de autuação. Ronaldo costa e Bruno Sales apresentaram possíveis soluções para sanar
tais inconsistências.
Renan Cartaxo, voltando a tema debatido na reunião anterior, em relação ao encaminhamento dos dados, se
vai manter o que já foi anteriormente encaminhado ou se vai promover alteração, informou que tomou
conhecimento de que o CNJ só vai contabilizar, em termos de pontuação, os processos a partir de janeiro de
2020. Ao que o Juiz Lindinaldo Marinho questionou a respeito de qual item do Prêmio Qualidade CNJ.
Com a palavra, Hildeberto Magalhães esclareceu que em Webinário do qual participou, foi citado pelo pessoal
da DPJ, de forma ainda não oficial, que o corte dos dados seria no ano de 2020 e o primeiro semestre de
2021, tendo sido também mencionado na lista de discussão do CNJ Estatística. Naquela reunião,
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acrescentou Hildeberto, foi dito que a condição acima excetuava partes, cujos cortes serão relativos aos
processos baixados no ano de 2019.
Superadas as discussões, Bruno Sales, por meio de compartilhamento de tela e realização de simulações,
fez rápida demonstração de como se faz a unificação de processos visando o saneamento das
inconsistências em relação às partes.
Após intervenções de Dr. Lindinaldo Marinho e Talita Simões, Bruno Sales ficou responsável por promover
ajustes no processo de unificação, submetendo-os à Corregedoria.
Após debates, deliberou-se por regerar o relatório desde 2019, a fim de que a Corregedoria verifique qual a
melhor forma de unificação, se manual ou por script, com o envio dos dados em junho, com ou sem
saneamento.
Próxima reunião agendada para dia 22 de junho, às 10:00 horas.
A presente Ata foi digitada por mim, MARIA CARDOSO BORGES, Secretária das Comissões e Comitês do
TRT da 13ª Região, e segue assinada pelo Juiz PAULO ROBERTO VIEIRA ROCHA e por mim.
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