
ATA DE REUNIÃO
(Grupo Gestor Regional de Análise

Estatística e de Desempenho

PROAD
(N. 23.673/2017)

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO
Data Horário Local Coordenador da

reunião

15/10/2021 Início 13h00 Término 14h00 Meet Weslei Maycon
Maltezo

2. OBJETIVOS DA REUNIÃO
Apresentação e análise das metas e principais indicadores estatísticos, até
setembro/2021, bem como critérios para confecção de Plano de Trabalho para conversão
dos processos físicos ainda existentes no Regional (PROAD 5360/2021), em
atendimento à Res. CNJ 420/2021.

3. PARTICIPANTES
Nome Lotação
1 Fernanda Antunes Marques Junqueira Juíza Auxiliar da Presidência e Vice-Diretora da

Ejud
2 Weslei Maycon Maltezo Subcoordenador
3 Robert Armando Rosa Membro SETIC
4 Cristiane Bastos Lopes Membro SçE
5 Eder Jorge Machado Santana DG
6 Ana Cleide Sabino da Costa STPT
7 Felypp de Assis Oliveira SçE
8 Antônio Feitosa da Rocha Filho SJ1
9 Jaqueline da Silva Ramos SGE
10 Andressa Pacifico Portel SACLE
11 Jean Carllo da Costa Barlatti Membro 1ºG
12 João Paulo Pelles Membro SJ2
13 Ernesto Cláudio Teixeira Leite SJ1
14 Maria Aparecida da Fonseca Membro 2ºG

4. DISCUSSÃO DA PAUTA

Inicialmente, o Subcoordenador do Grupo, Weslei Maycon Maltezo, apresentou a pauta
da reunião aos presentes.

Na sequência, a Chefe da Seção de Estatística, Cristiane Bastos, passou à apresentação
dos resultados das metas nacionais acumuladas até setembro do presente ano, a partir
do painel https://portal.trt14.jus.br/portal/metas-cnj, ressaltando que o Tribunal está
atingindo todas as metas, com exceção das metas 3 e 11, sendo o cumprimento da meta
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1 pela cláusula de barreira. Apontou ainda os resultados das unidades, considerando
todas as regras para o cumprimento das metas, incluindo as cláusulas de barreira. A
meta 1 foi atingida por 27 unidades e apenas 1 unidade (VT de Cacoal) não atingiu a
meta 2. A meta 3, por sua vez, foi atingida somente por 12 unidades, a meta 5 por 30
unidades e a meta 11 por 14 unidades. Com relação ao cumprimento da meta 11 pelo 2º
grau, houve uma retificação após a divulgação do relatório, devido a uma alteração no
processo 0090025-15.2021.5.14.0000, que era um físico autuado e distribuído em 2021.
Foi feita a migração desse processo no PJe e corrigido em 14/10/21. Com isso, o 2º grau
atingiu 100% na meta 11, visto que os poucos processos físicos que ainda existem não
podem ser convertidos por não existir CLEC de 2º grau, e porque estes já se encontram
baixados, condição essa suficiente para desconsideração dos processos na meta.

Posteriormente, Weslei Maycon passou à apresentação do desempenho do 2º grau, a
partir das informações constantes no Portal
https://portal.trt14.jus.br/portal/desempenho-2-grau, ressaltando que houve aumento do
número de pendentes de julgamento, aumento do número de processos baixados e,
consequente, redução dos pendentes de baixa. Ressaltou que se os solucionados
mantiverem a média mensal, será menor que no ano passado (9.808 processos até
dez/21). Além disso, o prazo médio da distribuição até a restituição pelo relator está
maior em quase todos os meses que 2020. Em 30/09/21, havia 687 processos pendentes
com o relator, com prazo vencido, sendo 360 no Gabinete da Dra. Vânia (prazo médio de
pendência de 70,3 dias) e 297 no Gabinete do Dr. Francisco (prazo médio de 72,3 dias).

Além disso, foi discutido pelo Grupo acerca da existência de um curso com técnicas
revolucionárias do Desembargador Claudinei Zapata Marques do TRT da 15ª Região que
pode contribuir para diminuir as demandas dos gabinetes devido à metodologia de
trabalho aplicada e que poderia ser realizado neste Tribunal. Além disso, ressaltou a
Juíza Auxiliar da Presidência que fez proposta de alteração do Regimento Interno do
Tribunal a fim de pacificar o entendimento das turmas em relação a determinadas
matérias, tendo em vista que, a depender da turma, hoje, o resultado dos recursos
podem ser diferentes, e que essa propositura, atualmente, encontra-se na Comissão de
Jurisprudência.

Na oportunidade, após as discussões, o Grupo Gestor sugeriu consulta, pela
Presidência, via memorando, aos Desembargadores quanto à possibilidade de
participação dos assessores e assistentes de gabinete na realização de curso com o
Desembargador Claudinei Zapata Marques do TRT da 15ª Região. Sugeriu, ainda, a
emissão de memorando à Comissão de Jurisprudência para consulta quanto ao
acolhimento da proposta da Dra. Fernanda Antunes de pacificação de entendimento das
turmas.
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Com a finalidade de contribuir para o cumprimento da meta de conciliação (meta 3 do
CNJ) do 1º Grau e melhorar a celeridade da tramitação dos processos, houve sugestão
de que todos os novos servidores que ingressarem no Tribunal realizem curso de
Conciliador e de Calculista, com a inclusão desses cursos no Plano de Capacitação
Anual pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Além disso, em atendimento aos despachos ids. 2 e 5 constantes do PROAD 5360/2021,
para confecção do Plano de Trabalho a que se refere a Res. CNJ 420/2021, a Chefe da
Seção de Estatística salientou que essa norma não é clara quanto aos reais critérios a
serem levados a efeito para esse Plano de Trabalho, por isso levantou a questão se
deverão ser considerados os mesmos critérios utilizados para a meta 11, a saber:
1. não inclusão dos processos do 2º grau que estão aguardando apreciação da

instância superior, visto que não existe CLEC de 2º grau;
2. os precatórios do 2º grau foram considerados já convertidos para o GPREC;
3. não inclusão dos processos em execução provisória no 1º grau, que não foram

convertidos devido à vedação na consolidação dos provimentos do TST.

Para maiores esclarecimentos quanto aos critérios para confecção do Plano de Trabalho,
ficou acordado que será enviado e-mail ao CNJ com o intuito de realizar consulta acerca
dos critérios para migração dos processos físicos, principalmente no tocante às
particularidades acima elencadas. Com a vinda da resposta do CNJ, deverá ser
confeccionado o aludido Plano de Trabalho, que deverá ser apresentado ao Grupo para
aprovação na próxima reunião.

Compromissos Responsável pela
implementação Data limite

1
Minutar memorando, com envio pela Presidência aos
desembargadores, para consulta quanto à participação em curso a
ser realizado pelo Desembargador Claudinei Zapata Marques do
TRT da 15ª Região.

SGE/SJ2/Juíza
Auxiliar da
Presidência

imediato

2
Minutar memorando, com envio pela Presidência à Comissão de
Jurisprudência, para consulta quanto ao acolhimento da proposta
da Dra. Fernanda Antunes de pacificação de entendimento das
turmas.

SGE/SJ2/Juíza
Auxiliar da
Presidência

imediato

3
Encaminhar a presente ata de reunião à Secretaria de Gestão de
Pessoas, contendo sugestão de inclusão compulsória no Plano de
Capacitação Anual dos cursos de Conciliação e Calculista para os
novos servidores.

SGE imediato

4
Enviar e-mail ao CNJ para consulta quanto aos critérios para
migração dos processos físicos para confecção do Plano de
Trabalho.

SçE imediato
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5
Confeccionar Plano de Trabalho, contendo os critérios apontados
pelo CNJ, para apresentação na próxima reunião do Grupo
(PROAD 5360/2021).

SçE/SGE/SCR/SA
CLE oportuno

5. FECHAMENTO DA ATA
Data da ata Assinatura do relator

15/10/2021 Weslei Maycon Maltezo
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