
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

25/01/2022 Início 13h Término 13h45 Meet Weslei Maycon
Maltezo

2. OBJETIVOS DA REUNIÃO
1. Apresentação dos resultados de 2021;
2. Sugestão ao TST para divisão das estatísticas do e-gestão em ente público e

privado (doc. id. 315 do Proad 23673/2017);
3. Marcação do chip Juízo 100% Digital para os processos remetidos ao 2º grau;
4. Padronização dos processos como cumprimento de sentença e ações de

cumprimento  (doc. id. 7 do Proad 5412/2021).
3. PARTICIPANTES
Nome Lotação
1 Soneane Raquel Dias Loura Juíza Auxiliar da Corregedoria e de Execução
2 Weslei Maycon Maltezo Subcoordenador
3 Maria José Correia SACLE
4 Cristiane Bastos Lopes SçE
5 Eduardo Morais da Costa SCR
6 Robert Armando Rosa SETIC
7 Frank Luz de Freitas SGEP
8 João Paulo Pelles Membro SJ2
9 Lélio Lopes Ferreira Júnior Membro SJ1

4. DISCUSSÃO DA PAUTA
Inicialmente, a chefe da Seção de Estatística, Cristiane Bastos Lopes, apresentou aos
presentes os resultados das metas nacionais de 2021, que estão listados abaixo.
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O TRT da 14ª Região atingiu todas as metas, com exceção da meta 3,
referente ao índice de conciliação. Das 32 unidades, 9 atingiram todas as metas.

As metas judiciais 1, 2 , 3 e 5 serão metas mantidas para o ano de 2022.

Em relação ao item 2 da pauta (doc. id. 315 do Proad 23673/2017), foi
citado que em uma reunião com os CEJUSC’s, o Juiz Vicente Angelo Silveira Rego fez a
sugestão para que as estatísticas do e-gestão fossem divididas em ente público e
privado. Isso porque a única estatística atual que considera essa separação é o prazo
médio entre o início e a extinção da execução. Os presentes participantes concordaram
que fosse enviado ao TST, através do sistema JIRA, um chamado sobre tal demanda.
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Sobre o item 3 da pauta, foi citado que, em um levantamento para análise
do Juízo 100% Digital, verificou-se um baixo número de processos no 2º grau com o chip
de identificação “Juízo 100% Digital”. Isso porque um processo do 1º grau que possui o
chip e é remetido ao 2º grau perde essa identificação na nova instância. Assim,
deliberou-se por autorizar que o Núcleo de Apoio ao PJe fizesse essa inclusão do chip no
2º grau para os processos que já possuíam a identificação no 1º grau e implementasse
uma rotina de realizar essa checagem periodicamente. Também ficou definido de
repassar ao Comitê Regional do PJe para que fosse incluído em pauta essa questão,
como sugestão de melhoria, analisando uma possível correção do sistema quanto a essa
migração do chip quando o processo é remetido ao 2º grau no PJe. Além disso,
decidiu-se enviar um memorando circular aos gabinetes para que fiquem cientes dessa
inclusão dos chips que será realizada.

Em relação ao item 4 da pauta (doc. id. 7 do Proad 5412/2021),
deliberou-se por realizar uma consulta aos demais TRT’s para verificar se existe uma
padronização entre as varas quanto às ações de cumprimento e cumprimento de
sentença, nos casos de execução de títulos judiciais. Também foi citada sobre a
reivindicação do representante da OAB/RO, integrante do Comitê Regional do PJE, que
sugeriu a adoção de contabilização adicional quando o processo envolver liquidação por
artigos, dado o esforço extra despendido pelas Unidades Judiciárias nesses casos.
Como não existe uma identificação no PJe quando a liquidação é por artigos, sugeriu-se
inserir na pauta da reunião do Comitê de PJe, para que seja feita uma sugestão de
melhoria ao Comitê Nacional.

Por fim, foram definidos os seguintes compromissos:

Compromissos Responsável pela
implementação Data limite

1 Abrir um chamado no sistema JIRA/TST sobre a divisão das
estatísticas do e-gestão em ente público e privado. SçE 15/02/2022

2
Realizar a inclusão do chip “Juízo 100% Digital” nos processos no
2º grau que já possuíam a identificação no 1º grau e implementar
uma rotina de fazer essa checagem periodicamente.

Núcleo de Apoio
ao PJe 11/02/2022

3
Incluir na pauta de reunião do Comitê PJe sobre melhoria no
sistema, quanto à migração automática do chip “Juízo 100%
Digital” quando o processo é remetido ao 2º grau.

SACLE 11/02/2022

4
Enviar memorando circular aos gabinetes com a informação da
inclusão dos chips “Juízo 100% Digital” nos processos que
possuíam a identificação no 1º grau.

SJ2 11/02/2022

5 Realizar consulta às Corregedorias Regionais dos demais TRT’s
sobre a padronização entre as varas quanto às ações de SCR 11/02/2022

Secretaria de Gestão Estratégica – SGE
Escritório de Projetos – EP-TRT14

Rua Almirante Barroso, 600 – Mocambo
Porto Velho – RO – CEP 76.801-901

(69) 3218-6300/6363
sge@trt14.jus.br

AR – Ata de Reunião



ATA DE REUNIÃO
(Grupo Gestor Regional de Análise

Estatística e de Desempenho

PROAD
(N. 23.673/2017)

cumprimento e cumprimento de sentença, nos casos de execução
de títulos judiciais.

6 Incluir na pauta de reunião do Comitê PJe sobre a identificação no
PJe quando a liquidação é por artigos. SACLE 11/02/2022

5. FECHAMENTO DA ATA
Data da ata Assinatura do relator

25/01/2022 Cristiane Bastos Lopes
Seção de Estatística
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