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ATA DA 294a SESSÃO ORDINÁRIA (6 de agosto de 2019)

Às catorze horas e oito minutos do dia seis de agosto de dois mil e dezenove,

reuniu-se o plenário do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, em sua sede,

localizada na SEPN Quadra 514 norte, lote 9, bloco D, térreo, Brasília/DF.

Presentes o Presidente Conselheiro Dias Toffoli, Conselheiro Humberto

Eustáquio Soares Martins, Conselheiro Aloysio Corrêa da Veiga, Conselheira

Maria Iracema Martins do Vale, Conselheira Daldice Maria Santana de Almeida,

Conselheiro Valtércio Ronaldo de Oliveira, Conselheiro Márcio Schiefler Fontes,

Conselheiro Fernando César Baptista de Mattos, Conselheiro Francisco Luciano

de Azevedo Frota, Conselheira Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva,

Conselheiro Arnaldo Hossepian Salles Lima Júnior, Conselheiro André Godinho,

Conselheira Maria Tereza Uille Gomes e Conselheiro Henrique de Almeida Ávila.

Ausente, em razão da vacância do cargo, um dos representantes da Ordem dos

Advogados do Brasil. Presentes o Secretário-Geral do Conselho Nacional de

Justiça Desembargador Carlos Vieira von Adamek e a Secretária-Geral Adjunta

Camila Plentz Konrath. Presentes o Subprocurador-Geral da República José

Adonis Callou de Araújo Sá e o Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados

do Brasil Ary Raghiant Neto. Verificado o quorum regimental, o Presidente

Conselheiro Dias Toffoli declarou aberta a Sessão e submeteu a ata da 293a

Sessão Ordinária à aprovação, que foi aprovada à unanimidade. Desejou, neste

reinicio de semestre de sessões, um bom início de trabalho aos Conselheiros,

aos representantes do Ministério Público, aos representantes da Ordem dos

Advogados do Brasil, ao Secretário-Geral e Juizes Auxiliares e aos servidores.

Em seguida, submeteu ao Plenário a Proposta Orçamentária para exercício 2020

do Conselho Nacional de Justiça, que foi aprovada à unanimidade. Na seqüência
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dos trabalhos, foi dada a palavra ao Conselheiro Fernando Mattos para

apresentação de algumas questões relativas à Resolução CNJ 219. O

Conselheiro Fernando Mattos cumprimentou a todos e iniciou a apresentação do

painel de acompanhamento da política nacional de priorização de primeiro grau.

Ressaltou a importância da transparência e das políticas de priorização do 1o

grau de jurisdição, onde estão concentrados 80% dos processos em tramitação

no país. Informou que para estabelecer a política de acompanhamento, o painel,

que funciona no sistema Qlikview, foi pensado como forma de permitir a

visualização on Une dos dados referentes a todos os Tribunais brasileiros, de

maneira a possibilitar a identificação da necessidade de transferência de pessoal

de 1o para o 2o grau. Registrou que o trabalho foi desenvolvido pelo

Departamento de Pesquisas Judiciárias - DPJ - na pessoa da Dra. Gabriela

Soares e contou com a participação da Secretaria de Projetos e da Secretaria

Geral. Registrou, ainda, o trabalho dos senhores Conselheiros Luciano Frota e

Márcio Schiefler Fontes, que integram o Comitê de Acompanhamento do

Cumprimento da Resolução CNJ 219. Ainda, agradeceu a cooperação e

colaboração de todos os Tribunais, com essa política de longo prazo que visa

corrigir determinadas situações que pela própria dinâmica do Poder Judiciário, se

apresentam. Informou que já foram feitos vários acordos com os Tribunais para

implementação dessa política e que o painel, ora apresentado, também indica

esses acordos celebrados. Por fim, informa que esta é uma ferramenta

importante de transparência e agradeceu a todos que participaram do trabalho.

Em seguida, o Presidente agradeceu ao Conselheiro Fernando Mattos e deu

início ao julgamento dos processos pautados, cujos resultados foram registrados
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