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Temas estratégicos debatidos

 EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
 Repercussão geral, recursos repetitivos e incidente de resolução de
demandas repetitivas
 Desjudiscialização e justiça restaurativa
 REFLEXÕES SOBRE O NOVO CPC
 SISTEMA PENITENCIÁRIO E SOCIOEDUCATIVO
 Concretização e a efetividade de direitos e o combate à cultura de
encarceramento desnecessário
 PJE E O USO DE MEIOS ELETRÔNICOS PARA A TOMADA DE
DECISÕES

 OUTROS TEMAS: II ENCONTRO DA JUSTIÇA ESTADUAL

 Tema Estratégico: EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
- Repercussão geral, recursos repetitivos e incidente de resolução
de demandas repetitivas

Questões relevantes para a Justiça Estadual
Centro de Inteligência e Monitoramento das Demandas de Massa e
Repetitivas dos Tribunais Brasileiros no CNJ.
Cadastro nacional para monitoramento das demandas de massa e repetitivas
nos tribunais brasileiros.
Separação das ações relativas ao 1º e 2º grau (tratamento específico).

Identificação das ações de massa, realização de reuniões e definição das
formas de atuação.
Publicação mensal dos 30 maiores litigantes.
Designação de grupo de trabalho para identificação dos grandes litigantes e
demandas de massa, por meio das Escolas Judiciárias.

Revisão da Meta 7 (na redação), e respectivo glossário.
Revisão da Resolução 160, com definição de novas competências, para
alinhar ao planejamento estratégico; além da inserção relativas as Turmas

 Tema Estratégico: EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
- Desjudiscialização e Justiça Restaurativa

Questões relevantes para a Justiça Estadual
Execução fiscal eficiente:
Ações coordenadas por magistrados;
Disseminação dos conceitos de efetividade, e cooperação técnica para as
prefeituras;

Análise do custo do processo para definição de teto para extinção;
Aproximação com o Tribunal de Contas do Estado;
Atuação com setor pré-processual;
Criação de câmara pré-processual;

Parceria com grandes litigantes;
Aprimoramento da estrutura dos Cejusc;

Estudo para propor mudanças na legislação referente às execuções fiscais
Avaliação dos casos de sucesso quanto a iniciativas de Justiça Restaurativa
Justiça restaurativa diz respeito a aprendizado/educação, necessário a atuação de

 Tema Estratégico: REFLEXÕES SOBRE O NOVO CPC

Questões relevantes para a Justiça Estadual

Adequação dos processos eletrônicos (PJe) quanto aos procedimentos
Aprimoramento dos Cejusc (Incremento do art. 165 do CPC)
Alinhamento da implantação do Cejusc ao Plano de Obras
Fortalecimento da capacitação de magistrados em mediação e conciliação
Ampliação das campanhas de conciliação
Priorização das demandas provenientes de conciliações pré-processuais

Tema Estratégico: PJE E OS MEIOS ELETRÔNICOS

Questões relevantes para a Justiça Estadual
Viabilização de melhorias para os meios de comunicação de dados (demanda
para CNJ)

Inserção de funcionalidades, como calculadora de pena, relatórios
estatísticos, dentre outras.
Participação de técnicos da área de tecnologia da informação e comunicação
dos tribunais e de usuários na 2ª Reunião Preparatória, para que apontem as
principais dificuldades encontradas e propostas de melhoria
Adaptação do sistema PJe para que trabalhe com Secretaria Única

Criar interface única para os sistemas de processo eletrônico
Apresentação de cronograma do CNJ para conclusão do PJe (Cível, criminal,
outros) e revisão e/ou flexibilização da resolução 185/CNJ

Tema Estratégico: PJE E OS MEIOS ELETRÔNICOS

Questões relevantes para a Justiça Estadual
Viabilização de melhorias para os meios de comunicação de dados (demanda
para CNJ)

Inserção de funcionalidades, como calculadora de pena, relatórios
estatísticos, dentre outras.
Participação de técnicos da área de tecnologia da informação e comunicação
dos tribunais e de usuários na 2ª Reunião Preparatória, para que apontem as
principais dificuldades encontradas e propostas de melhoria
Adaptação do sistema PJe para que trabalhe com Secretaria Única

Interface única para os sistemas de processo eletrônico
Apresentação de cronograma do CNJ para conclusão do PJe (Cível, criminal,
outros) e revisão e/ou flexibilização da resolução 185/CNJ

Tema Estratégico: SISTEMA PENITENCIÁRIO E SOCIOEDUCATIVO

Questões relevantes para a Justiça Estadual

Desconstituição da cultura do encarceramento;
Viabilização de audiências de custodia ;
Fortalecimento dos GMFs;
Desenvolvimento do Projeto Cidadania nos Presídios;
Desenvolvimento de Sistema Eletrônico de execução com cadastro nacional
de presos (modulo no PJe);
Implementação de ações de humanização do cárcere;

Implantação de Central de Flagrante e Central de Inquérito, em convênio com
MP, Secretaria de Justiça, entre outras entidades.

Tema Estratégico: II ENCONTRO DA JUSTIÇA ESTADUAL

Questões relevantes para a Justiça Estadual
Até 15 de Agosto,
Natal/RN

no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte em

Pauta será definida pela Rede de Governança Colaborativa da Justiça
Estadual

Na pauta: eleição da nova coordenação da Justiça Estadual
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