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1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO
Data Horário Local Coordenador da

reunião

24/08/2021 Início 10h00 Término 11h11 Meet Lucas Barbosa
Brum

2. OBJETIVOS DA REUNIÃO
Apresentação e análise das metas e principais indicadores estatísticos, até julho/2021, bem como
orientação de casos específicos relacionados à migração dos processos físicos com recursos
remetidos para o 2º grau.

3. PARTICIPANTES
Nome Lotação
1 Soneane Raquel Dias Loura Juíza Auxiliar da Execução e da Corregedoria
2 Fernanda Antunes Marques Junqueira Juíza Auxiliar da Presidência e Vice-Diretora da

Ejud
3 Lucas Barbosa Brum Subcoordenador
4 Vinícius Vieira Marques SETIC
5 Cristiane Bastos Lopes Membro SçE
6 Romário Nunes Thaddeu Membro DG
7 Weslei Maycon Maltezo SGE
8 Felypp de Assis Oliveira SçE
9 Antônio Feitosa da Rocha Filho SJ1
10 Jaqueline da Silva Ramos SGE
11 Maria José Corrêia Membro SACLE
12 Saulo Rodrigues Leles Costa SGEP
13 Jean Carllo da Costa Barlatti Membro 1º Grau
14 João Paulo Pelles Membro SJ2ºG

4. DISCUSSÃO DA PAUTA

Inicialmente, o Subcoordenador do Grupo, Lucas Barbosa Brum, apresentou a pauta da
reunião aos presentes.

Na sequência, a chefe da Seção de Estatística, Cristiane Bastos Lopes, passou à
apresentação dos resultados das metas nacionais acumuladas até julho do presente ano,
ressaltando os resultados das unidades e pontuando aquelas com rendimentos
inferiores, considerando todas as regras para o cumprimento das metas, incluindo as
cláusulas de barreira. A meta 1 foi atingida por 23 unidades, apenas 1 unidade não
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atingiu a meta 2. A meta 3 foi atingida por 11 unidades, a meta 5 por 29 unidades e a
meta 11 por 12 unidades.

O Subcoordenador do Grupo, Lucas Barbosa Brum, ressaltou preocupação com o
cumprimento da meta 3, uma vez que ainda faltam cerca de 7 p.p para o alcance. Isso
significa necessidade de conciliar cerca de 545 processos, requerendo nesse caso
melhores resultados nas tentativas de conciliação, principalmente na XI Semana
Nacional da Execução Trabalhista, que será realizará no período de 20 a 24 de setembro
de 2021, e na Semana Nacional da Conciliação do CNJ, que será realizada em outubro
do presente ano.

Ademais, para fins de melhoria e alcance da meta 3, houve sugestão de expedição de
memorando circular para as varas do trabalho com recomendação de inclusão em pauta
de processos para tentativa de acordos pós-sentença, antes do envio dos recursos para
o 2º Grau, devendo ser realizado acompanhamento para apresentação na próxima
reunião do Grupo de Estatística para verificação das varas que adotaram a medida e se
houve incremento nas conciliações.

Visando o incremento da produtividade do 2º Grau, considerando a existência de cinco
lotações vagas nos Gabinetes de Desembargador, houve a sugestão de que sejam
identificados servidores Analistas Judiciários, Área Judiciária, que estejam atuando na
área administrativa em função não gerencial, para posterior indicação à Presidência,
visando avaliação de viabilidade da lotação dos referidos servidores, pelo menos até o
final do ano, nas vagas hoje existentes ou outra forma que viabilize o auxílio aos
gabinetes.

Além disso, os servidores da Seção de Estatística, Felypp de Assis e Cristiane Bastos,
corroborados pela Secretária da Sacle, Maria José Correia, sugeriram uma possível
orientação, pela Secretaria de Corregedoria Regional, às unidades de 1º Grau para que
sejam migrados os processos físicos que constam nas varas com recursos remetidos
para o 2º Grau, ressaltando que as unidades podem migrar esses processos com
movimento de remessa de recurso para o 2º Grau, exceto processos físicos com
execução provisória, que deverá ter uma análise mais acurada, para levantamento de
possíveis erros estatísticos.

Compromissos Responsável pela
implementação Data limite

1
Confeccionar memorando circular para as varas do trabalho com a
sugestão de tentativa de realização de acordos pós-sentença,
antes do envio dos recursos ao 2º Grau, contendo ainda passo a

SCR/SçE/Sacle imediato
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passo dos lançamentos que devem ser realizados no PJe, para
envio pela Presidência.

2
Acompanhar as unidades que aderiram à sugestão do memorando
do compromisso 1, para apresentação na próxima reunião do
Grupo de Estatística do incremento nas conciliações.

SçE oportuno

3
Realizar levantamento dos servidores Analistas Judiciários, Área
Judiciário, que estão atuando na área administrativa em funções
não gerenciais, com posterior sugestão à Presidência de que
servidores prestem auxílio aos gabinetes.

SGE imediato

4

Confeccionar e enviar memorando circular para as varas do
trabalho com orientação para migração dos processos físicos que
contenham remessa de recurso para o 2º Grau, contendo
orientações de como proceder e ajustes dos já migrados com
remessas de recursos.

SCR/SçE/Sacle imediato

5. FECHAMENTO DA ATA
Data da ata Assinatura do relator

24/08/2021 Lucas Barbosa Brum
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