
 

  
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região 

 

ATA DE REUNIÃO Nº 02/2022 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO COMITÊ/COMISSÃO/GRUPO 

Nome:  Grupo Gestor de Metas 

Coordenador: Desembargador Paulo José Ribeiro Mota 

 

2. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO 

Data: 29/03/2022 Hora: 13h 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. 

  

5. DISCUSSÕES 

 

O Des. Paulo Mota, Gestor de Metas Regional, iniciou a reunião agradecendo a presença do 

servidor e da servidora e passou a palavra para o Diretor Gustavo. 
 

O Diretor informou que houve troca de versão do extrator do sistema e-Gestão e que essa nova 

versão vem apresentando alguns problemas. Disse que por conta disso, estes dados informados a 

seguir podem ser revisados caso haja o lançamento de uma nova versão e de correções. 

 

A seguir apresentou o Relatório de Cumprimento de Metas, tendo como referência o mês de 

fevereiro de 2022: 
 

• Meta 1 (Julgar mais processos que os distribuídos) – 1º grau:  90,74% / 2º grau:  55,41% / 

Total: 79,05% 

 

Gustavo pontuou o aumento da meta entre os meses de janeiro de fevereiro, apesar do não 

cumprimento da meta.  

 

• Meta 2 (Julgar processos mais antigos) – 1º grau: 86,90% / 2º grau: 100,82% / Total: 

89,58% 

 

Gustavo informou que o 2º Grau vem cumprindo a meta e que, em relação ao 1º Grau, houve um 

aumento processos julgados entre os meses e janeiro e fevereiro. Ponderou ainda a respeito do 

período de férias dos magistrados, magistradas, servidores e servidoras. 
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• Meta 3 (Estimular a conciliação): 100,00% 

 

O Diretor Gustavo afirmou que o TRT-2 cumpriu a meta no 1º bimestre e que a conciliação é um 

ponto forte deste Regional.  

 

• Meta 5 (Reduzir a Taxa de Congestionamento) – 1º grau: 48,21% / 2º grau: 50,26% / Total: 

48,52% 

Gustavo esclareceu que a taxa de congestionamento mede o percentual de processos que ficaram 

parados sem solução, em relação ao total tramitado no período de um ano. Pontuou que houve 

um problema no sistema para extração das listagens de processos a serem encaminhadas aos 

gabinetes e ressaltou a atuação da Corregedoria Regional. 

 

• Meta 9 (Estimular a Inovação no Poder Judiciário)  
 

O Diretor Gustavo esclareceu que o objetivo da meta é realizar ações que visem à difusão da 

cultura da inovação em suas diversas dimensões e nas interações com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, no âmbito do Poder Judiciário. 

 

A Diretora Patrícia comunicou que o TRT-2 aderiu ao Plano de Ação Plano de Ação conjunto da 

Justiça do Trabalho para cumprimento da Meta 9 Nacional e que está aguardando direcionamento 

nacional para iniciar a elaboração do Plano de Ação local e sua execução. Destacou a necessidade 

da atuação de outras áreas, a exemplo da SETIC, para cumprimento da Meta 09. 

 

• Meta 10 (Promover a Transformação Digital - Justiça 4.0)  
 

Gustavo esclareceu que a meta visa implementar, durante o ano de 2022, as ações do Programa 

Justiça 4.0 nas unidades jurisdicionais do Tribunal.  Destacou que o Juízo 100% Digital e o Balcão 

Virtual já estão implantados e em pleno exercício neste Regional e pontuou que o Codex está em 

fase de implantação e estudo pelos Tribunais desenvolvedores.  

 

• Meta 11 (Promover os Direitos da Criança e do Adolescente) 

 

O Diretor Gustavo afirmou que a meta possui como objetivo a promoção de pelo menos uma ação 

visando o combate ao trabalho infantil. Informou que buscará as informações necessárias junto ao 

Comitê do Trabalho Decente e Seguro (Equipe de Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem) 

para a elaboração do Plano de Ação.   
 

Em seguida, a Diretora Patrícia informou que anexou o ofício GMM nº 01/2022 ao PROAD nº 

57096/2021, que trata das “Providências para cumprimento das recomendações correcionais”, e 
que o Pedido Complementar já foi aceito pela Presidência. Destacou, também, que encaminhou o 

ofício à Presidência e à Vice-Presidência Administrativa, conforme solicitado pelo Coordenador do 

Grupo.   

 

O Desembargador agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 
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6. ENCAMINHAMENTOS 

 

   

 

7. FECHAMENTO 

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

Nome Assinatura 

Des. Paulo José Ribeiro Mota 
 

 

PAULO JOSE RIBEIRO MOTA:01124751831
Assinado de forma digital por PAULO JOSE RIBEIRO MOTA:01124751831 

Dados: 2022.04.06 15:23:57 -03'00'


