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1. ĹIDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO
Data
22/06/2021

Horário
Início

13h30

Término

Local
14h58

Meet

Coordenadora da
reunião
Lucas Barbosa
Brum

2. OBJETIVOS DA REUNIÃO

Apresentação e análise das metas e principais indicadores estatísticos (relatórios estatísticos de
1º e de 2º Graus), bem como apresentação de proposta de reestruturação.

Nome
1
Soneane Raquel Dias Loura
2
Fernanda Antunes Marques Junqueira
Lucas Barbosa Brum
Eduardo Morais da Costa
Maria Aparecida Rodrigues Lopes
Weslei Maycon Maltezo
Felypp de Assis Oliveira
Maria Aparecida da Fonseca
Jaqueline da Silva Ramos
Maria José Corrêia
Frank Luz de Freitas
Alexandre Gonçalves Zimmermann
Jean Carllo da Costa Barlatti
João Paulo Pelles
Robert Armando Rosa

Lotação
Juíza Auxiliar da Execução e da Corregedoria
Juíza Auxiliar da Presidência e Vice-Diretora da
Ejud
Subcoordenador
Subcoordenador
Membro SGP
SGE
SçE
Membro 2º Grau
SGE
Membro SACLE
Membro SGEP
Membro STPT
Membro 1º Grau
Membro SJ2ºG
Membro Setic

4. DISCUSSÃO DA PAUTA
Inicialmente, o Subcoordenador do Grupo, Lucas Barbosa Brum, apresentou a pauta da
reunião aos presentes. Na sequência, passou ao primeiro item, apresentação do relatório
estatístico do 1º Grau, com o resultado das metas nacionais acumuladas até maio 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 atingiu a meta 2, a meta 3 foi atingida por 11 unidades, a meta 5 por 29
unidades e a meta 11 por 13 unidades. Foi ressaltado que as VTs com os resultados
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mais baixos na meta 1 são a VT de Plácido de Castro/AC com 55,35% de cumprimento,
a VT de Cruzeiro do Sul com 62,82% e a 2ª VT de Ji-Paraná com 63,58%.
A Juíza Auxiliar da Execução e da Corregedoria, coordenadora do Grupo, Soneane
Raquel Dias Loura, registrou que os juízes, recentemente empossados, entrarão em
exercício efetivo no dia 28/07/21, com protocolo de ingresso à jurisdição no dia 09/07/21,
o que certamente trará melhores resultados para o 1º Grau.
Em seguida, foi apresentado o relatório do 2º Grau com o monitoramento do
desempenho do Regional, com o intuito de obter resultados favoráveis nos principais
indicadores de desempenho da CGJT e do CNJ, ressaltando a taxa de
congestionamento do 2º Grau que se encontra em 54,42% acumulada até maio. Além
disso, destacaram-se os prazos médios, que estão superiores aos do mesmo período do
ano anterior. O Subcoordenador Lucas Brum ressaltou, ainda, que o 2º Grau está com
49,33% de cumprimento da Meta 1 (Julgar mais processos que os distribuídos) e que no
mesmo período do ano anterior alcançou 66,81%.
A servidora Maria Aparecida da Fonseca, membro do 2º Grau, registrou que estão
adotando algumas medidas para acelerar o julgamento dos processos, por exemplo, nos
processos com matéria conhecida realiza-se análise prévia para inclusão em pauta,
porém muitas vezes as matérias são complicadas. Além disso, em razão das gravações
das instruções do 1º Grau, as análises estão sendo um pouco mais demoradas.
Na sequência, Lucas Brum apresentou quadro preliminar com proposta de reestruturação
das unidades do 2º Grau, para que seja iniciada prévia discussão sobre o assunto, em
antecipação à reestruturação organizacional e de pessoal da Justiça do Trabalho que
está em pauta no CSJT para sexta-feira, dia 25/06/21, tomando por base também a Res.
CNJ 398/2021, que trata da atuação dos Núcleos da Justiça 4.0. A proposta inclui a
despersonificação dos gabinetes, com dois tipos de gabinetes: integrais, com
competência das turmas, e os diferenciados, integrados pelos gabinetes da
Vice-Presidência e da Presidência. Inclui também a expansão da Secretaria Judiciária
de 2º Grau, com a inclusão do Gabinete da Vice-Presidência e o Núcleo de Justiça 4.0. A
proposta para a STPT é manter 6 funções, com uma CJ e 5 FC-04.
Alexandre Gonçalves Zimmermann, membro STPT, discordou da proposta apresentada
para a STPT, uma vez que a STPT já perdeu, em reestruturações anteriores, servidores
e apesar disso tem conseguido manter o trabalho, porém se perder mais não terá
condições de permanecer com a mesma produtividade. Atualmente, os chefes de seções
têm FC-05, o ideal seria elevar as seções para núcleo com aumento das funções para
FC-06, o que condiz com o aumento do trabalho e das responsabilidades. Sugeriu que
seja realizada reestruturação com base na produtividade de cada setor.
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A coordenadora do Grupo, Soneane Raquel, sugeriu que para a reestruturação seja
realizado levantamento do índice de produtividade por servidor dos assistentes
responsáveis por confeccionar minutas de voto no 2º Grau, permitindo identificação de
discrepâncias e as soluções cabíveis; realizar orientação (seja por meio da ciranda de
prosa ou outra modalidade de reunião, em parceria com a Ejud), com os gabinetes
acerca de melhores práticas para gestão do acervo e das rotinas de trabalho,
consultando, inclusive, Tribunais de grande porte com alta demanda processual; realizar
estudos para racionalização dos votos, reduzindo-os, sempre que possível, permitindo,
com tais medidas, melhorar a gestão/método de trabalho nos gabinetes para incremento
na produtividade.
Maria Aparecida, membro da SGP, sugeriu que o debate quanto à essa reestruturação
seja postergada porque a matéria é controversa e precisa ser muito bem analisada.
O Subcoordenador Lucas Brum propôs a confecção de um “Relatório de Preocupação”,
com dados estatísticos, demonstrando a produtividade do 2º Grau, caso se mantivesse a
atual estrutura e desempenho médio até o final do presente ano, com posterior envio
para deliberação pela Presidência. Proposta acolhida pelos demais presentes.
Por fim, o servidor da Seção de Estatística Felypp de Assis solicitou aos representantes
do 2º Grau especial atenção quanto ao preenchimento da planilha com os processos
físicos, encaminhada pela Presidência, por meio do Memo Circular 020/2021/TRT14/GP,
no dia 14/05/21, para fins de cumprimento da Meta 11 do CNJ.
Compromissos

Responsável pela
implementação

Data limite

Confeccionar “Relatório de Preocupação” com a produtividade do
1 2º Grau, caso se mantivesse a atual estrutura e desempenho
médio até o final deste ano, e enviar para deliberação da
Presidência.

SGE

julho

5. FECHAMENTO DA ATA
Data da ata

Assinatura do relator

22/06/2021

Lucas Barbosa Brum
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