
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

28/04/2022 Início 13h Término 14h55 Meet Weslei Maycon Maltezo

2. OBJETIVOS DA REUNIÃO
1. Apresentação do novo Glossário de Metas Nacionais e os resultados até mar/22;
2. Prêmio IGEST14 para 2022;
3. Estratégia com as Unidades fora do 1º Quartil do IGEST Nacional;
4. Peso diferenciado para processos com entes públicos no polo passivo;
5. Resposta do CNJ sobre processos físicos a serem considerados;
6. Contabilização indevida de prazo de relatoria do 2º Grau.

3. PARTICIPANTES
Nome Lotação
1 Soneane Raquel Dias Loura Juíza Coordenadora
2 Fernanda Antunes Marques Junqueira Juíza Auxiliar da Presidência
3 Weslei Maycon Maltezo Subcoordenador
4 Romário Nunes Thaddeu Membro DG
5 Maria José Corrêia Membro SACLE
6 Cristiane Bastos Lopes Membro SçE
7 Eduardo Morais da Costa Subcoordenador
8 Vinícius Vieira Marques Setic
9 Frank Luz de Freitas Membro SGEP
10 João Paulo Pelles Membro SJ2
11 Marcele Souza de Oliveira SGEP
12 Maria Aparecida da Fonseca Membro 2ºG
13 Felypp de Assis Oliveira SçE
14 Jaqueline da Silva Ramos SGE
15 Lélio Lopes Ferreira Júnior Membro SJ1
16 Maria Eleide Batista de Sales Mendes NPREC
17 Robert Armando Rosa Membro Setic

4. DISCUSSÃO DA PAUTA
Inicialmente, devido à solicitação da servidora Maria Aparecida da Fonseca,
representante do 2º Grau, os demais membros acordaram que quando a pauta de
reunião envolver questões específicas de gabinetes deverão ser convidados
representantes de cada gabinete para participar das reuniões do Grupo.
A chefe da Seção de Estatística, Cristiane Bastos Lopes, apresentou as alterações
contidas no novo Glossário das Metas Nacionais para o ano de 2022 (Meta 1: novo
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percentual da cláusula de barreira (de 25% para 35%) e Meta 5: novo percentual de
redução do congestionamento (de 2% para 1%)). Além disso, foram apresentados os
resultados das metas nacionais até mar/22, a partir do painel de metas
(https://portal.trt14.jus.br/portal/metas-cnj).

Quanto ao Prêmio IGEST14, os membros concordaram com a sua manutenção para o
presente ano de 2022, nos termos da portaria do prêmio do ano anterior, devidamente
atualizada, com os certificados de Qualidade e de Melhoria. Com relação ao Certificado
de Cooperação deverá ser verificada a viabilidade e discutido melhor a partir de uma
minuta de Portaria a ser apresentada na próxima Reunião.

Em relação ao item 3 da pauta (Estratégia com as Unidades fora do 1º Quartil do IGEST
Nacional), foi acatada a sugestão de confecção de plano de ação, baseado no estudo de
caso das unidades que encontram-se fora do 1º quartil, contendo indicação de
atividades/ações a serem realizadas, inclusive com inclusão no projeto Conte Conosco,
objetivando colaborar para melhoria contínua.

Já quanto ao item 4 (Peso diferenciado para processos com entes públicos no polo
passivo - Processo PJeCor 0000113-56.2021.2.00.0514), foi citada a demanda da vara
de Plácido de Castro a partir da correição ocorrida na unidade, em que solicitaram incluir
o tema em pauta para avaliação da possibilidade de se considerar a diferenciação
estatística de processos com entes públicos no polo passivo. Foi mostrado que foi
aberto, em 01/02/2022, o chamado EG-4978 no JIRA do TST, com o pedido de avaliação
de separação das estatísticas contidas no e-gestão em ente público e ente privado.
Assim, não é possível ainda propor qualquer diferenciação de peso nos processos, pois o
e-Gestão não é adaptado atualmente para que seja possível diferenciar nas estatísticas
os dados que se refiram a entes públicos ou privados. Portanto, será necessário
aguardar a resposta do TST, para avaliar ações futuras, inclusive de proposta de
alteração no glossário da meta 3 do CNJ, referente ao índice de conciliação, em que
poderia ser sugerida a exclusão dos entes públicos.

Com relação ao item 5 (Resposta do CNJ sobre processos físicos a serem considerados
(PROAD 5360/2021)), foi deliberado por realizar levantamento do quantitativo e do
número dos processos físicos que se enquadram na excepcionalidade contida na
resposta do CNJ, com a inclusão na pauta da próxima reunião para deliberação. Os
servidores João Paulo Pelles e Maria Eleide informarão o quantitativo dos processos nas
respectivas unidades.
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Por fim, foram definidos os seguintes compromissos:

Compromissos Responsável pela
implementação

Data
limite

1
Convidar representantes dos gabinetes quando a pauta envolver
temas específicos relacionados a essas unidades, considerados
individualmente.

SçE oportuna

2 Minutar Portaria para instituição do Prêmio IGEST14 2022 e
apresentar na próxima reunião. SGE/SçE imediato

3
Confeccionar plano de ação com as unidades que estão fora do 1º
quartil, contendo indicação de atividades/ações, inclusive de
inclusão no projeto Conte Conosco, objetivando colaborar para
melhoria.

SGE/SçE/Sacle/SCR imediato

4
Responder ao processo PJeCor 0000113-56.2021.2.00.0514,
citando as discussões e definições em relação às estatísticas de
entes públicos e privados.

SçE imediato

5
Levantar o quantitativo e o número dos processos físicos que se
enquadram na excepcionalidade contida na resposta do CNJ, com
a inclusão na pauta da próxima reunião para as deliberações.

SçE/SJ2/NPREC imediato

6 Enviar questionamento quanto ao prazo de relatoria ao CJST via
sistema JIRA. SçE imediato

7 Realizar consulta extraoficial ao TRT22 sobre contabilização do
prazo de relatoria.

Alexandre Gonçalves
Zirmmermann imediato

5. FECHAMENTO DA ATA
Data da ata Assinatura do relator

28/04/2022 Cristiane Bastos Lopes
Seção de Estatística
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