
 

  
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região 
 

ATA DE REUNIÃO Nº 07/2021 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO COMITÊ/COMISSÃO/GRUPO 

Nome: Grupo Gestor de Metas 

Coordenador: Desembargador Paulo José Ribeiro Mota 

 
2. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO 

Data: 21/09/2021 Hora: 10h Local: Videoconferência  Tipo de reunião: Reunião de 
acompanhamento 

 
3. PARTICIPANTES 

 
Nome Lotação 

Des. Paulo José Ribeiro Mota 13a Turma 

Gustavo Miranda da Silva  Coordenadoria de Estatística e Gestão de 
Indicadores 

Patrícia Andrade Castro Carvalho Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos 

 

4. PAUTA 

• Acompanhamento das Metas Nacionais e apresentação de comparativo com os Tribunais 
de Grande Porte. 

  
5. DISCUSSÕES 

 

O Des. Paulo Mota, Gestor de Metas Regional, iniciou a reunião agradecendo a presença dos 
servidores e passou a palavra para o Diretor Gustavo. 
 

O Diretor Gustavo apresentou o Relatório de Cumprimento de Metas, tendo como referência o 2º 
Quadrimestre do exercício de 2021: 

 

• Meta 1 (Julgar mais processos que os distribuídos) – 1º grau:  92,92% / 2º grau:  81,26% / 
Total: 89,40% 

Gustavo afirmou que o TRT 2 fecha o 2º quadrimestre de 2021 com 89,4% de cumprimento da 
Meta 1, considerando o 1º e 2º graus de jurisdição. Apenas em abril os processos julgados 
superaram a quantidade de processos distribuídos, sendo que a meta é de julgamento de 
quantidade maior de processos do que os distribuídos. Assim, é esperado que esse percentual seja 
melhorado ao longo do restante do ano.  

 

• Meta 2 (Julgar processos mais antigos) – 1º grau: 92,84% / 2º grau: 102,05% / Total: 
95,39% 

Gustavo pontuou que a quantidade de processos antigos julgados nos primeiros 8 meses de 2021 
apresentou uma oscilação gradual, sendo ainda insuficiente para que o TRT-2 cumpra a meta ao 
final do período. 
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• Meta 3 (Estimular a conciliação): 106,46% 

O Diretor Gustavo afirmou que o percentual a ser considerado, para o TRT-2, de cumprimento da 
Meta 3 de 2021 é um Índice de Conciliação de 51,28% (ou seja, dos processos solucionados na fase 
de conhecimento 51,28% ou mais, devem ter sido por conciliações). Ao final do 2º quadrimestre 
esse índice foi alcançado (54,6%) e a meta cumprida. 
 

• Meta 5 (Reduzir a Taxa de Congestionamento): 78,13% 

Gustavo pontuou que, quanto maior o índice de congestionamento, mais difícil será para o 
tribunal lidar com seu estoque de processos. Entretanto, trata-se de uma meta com evolução 
gradual do cumprimento, e espera-se empenho para que a mesma seja atingida ao término do 
ano. 
 

• Meta 9 (Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário) – 0% 

O Diretor Gustavo informou que o Plano de Ação deste Regional foi elaborado e as ações estão em 
andamento. No entanto, o documento ainda não está oficializado, uma vez que estamos 
aguardando para apresentarmos a proposta na reunião do LIODS nacional. 
 

• Meta 10 (Saúde de magistrados e servidores) – 100%. 
Gustavo esclareceu que, em 22/06/2021, foi publicada a versão 4 do Glossário de Metas 
Nacionais, na qual consta a suspensão dos exames periódicos de saúde para aferição da Meta 10. 
Com isso, a meta está cumprida pois, o TRT-2 já promoveu, em 2021, pelo menos uma ação com 
vistas a reduzir a incidência de casos de uma das cinco doenças mais frequentes constatadas nos 
exames periódicos de saúde ou de uma das cinco maiores causas de absenteísmos do ano 
anterior, conforme dados da Secretaria de Saúde do TRT-2. 
 

• Meta 11 (Aumentar a tramitação dos processos de forma eletrônica) – 99,98%. 
O Diretor Gustavo pontuou que o nível de informatização dos tribunais, para a Meta 11, é 
mensurado considerando o total de casos pendentes eletrônicos em relação ao total de casos 
pendentes (físicos e eletrônicos). No 1º Grau, a tramitação já pode ser considerada 100% 
eletrônica, visto os processos físicos serem residuais. Já no 2º Grau, ainda existem processos 
físicos, porém, espera-se cumprir a meta até o final de 2021.  
 
Em seguida, o Diretor Gustavo apresentou o documento comparativo do cumprimento das metas, 
referente ao Tribunais de Grande Porte, tendo como período de referência 01/01/2021 a 
31/08/2021.  
 
Quanto à Meta 01 - Índice de Processos Julgados - 1º Grau - informou que o TRT2 ocupa o terceiro 
lugar com 92,92% de cumprimento. Destacou que à sua frente estão o TRT3 com 102,96% de 
cumprimento e o TRT15 com 96,17% de cumprimento. Ponderou que o cálculo da meta considera 
os processos que entraram e saíram da meta por suspensão. 
 
Quanto à Meta 01 - Índice de Processos Julgados - 2º Grau – comunicou que o TRT2 ocupa o 
quarto lugar com 81,26% de cumprimento. Pontuou que à sua frente estão o TRT4 com 117,30% 
de cumprimento, o TRT15 com 104,42% de cumprimento, o TRT3 com 94,09% de cumprimento. 
Ressaltou que o cálculo da meta considera os processos que entraram e saíram da meta por 
suspensão. 
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Quanto à Meta 02 - Índice de Processos Antigos: 1º Grau – destacou que o TRT2 ocupa o segundo 
lugar, em relação aos demais Regionais de Grande Porte, com 92,84% de cumprimento, estando à 
sua frente o TRT3 com 94,37% de cumprimento. Ponderou que o percentual de cumprimento leva 
em conta também os julgados em 2020. 
 
Quanto à Meta 02 - Índice de Processos Antigos: 2º Grau – destacou que o TRT2 ocupa o quarto 
lugar, em relação aos demais Regionais de Grande Porte, com 102,05% de cumprimento, estando 
à sua frente o TRT4 com 105,74% de cumprimento, o TRT15 com 104,41% de cumprimento, o 
TRT3 com 104,05% de cumprimento. Afirmou que o percentual de cumprimento leva em conta 
também os julgados em 2020. 
 
Quanto ao Índice de Conciliação - 1ª Instância - Fase de Conhecimento, o Diretor comunicou que o 
TRT2 está em primeiro lugar com 56,60% de cumprimento e que, em seguida, está o TRT4 com 
47,74% de cumprimento. O Diretor esclareceu que, para efeitos desta meta, nos solucionados são 
excluídas as decisões de arquivamento, desistência e declaração de incompetência. 
 
Quanto à Taxa de Congestionamento Líquida Não Fiscal, pontou que o TRT2 está em segundo 
lugar com 54% de cumprimento, estando à sua frente apenas o TRT3 com 44,69% de 
cumprimento.  
 
O Desembargador Paulo Mota solicitou ao Diretor Gustavo a elaboração dos comparativos das 
metas em relação à quantidade de magistrados e servidores de cada TRT. Acrescentou que esse 
comparativo não tem intenção de posicionamento entre tribunais, mas, de saber se as 
dificuldades enfrentadas por nosso Regional é o mesmo dos demais de grande porte, o que 
também poderá ajudar em ações para o cumprimento de metas. 
  
O Desembargador agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 
 
6. ENCAMINHAMENTOS 

 

Elaboração dos comparativos das metas em 
relação à quantidade de magistrados e 
servidores de cada TRT 

 
Gustavo 

 
Próxima reunião 

7. FECHAMENTO 

Data, hora e local da próxima reunião: a definir. 
8. ASSINATURA 

Nome Assinatura 

Des. Paulo José Ribeiro Mota 
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