ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA
Local: SALA DE CAPACITAÇÃO DA EJUD8

Pauta: Desempenho das iniciativas estratégicas

Número: 3/2017
Hora: 10h
Data: 12/09/2017

ATA DA III REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA COM OS INTEGRANTES DO
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
(Portaria GP nº 520/2014, alterada pela Portaria GP nº 367/2015)
Presidente: Desembargadora SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY
Membros do Sistema de Gestão presentes: Desembargadora SULAMIR
PALMEIRA MONASSA DE ALMEIDA, Vice-Presidente, WALTER ROBERTO PARO,
Corregedor Regional, Juiz RAIMUNDO ITAMAR LEMOS FERNANDES JÚNIOR,
Diretor do Foro Trabalhista de Belém, Juiz PEDRO TOURINHO TUPINAMBÁ,
Presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas da 8ª Região
(AMATRA VIII), servidores ALBERTO STEVEN SKELDING PINHEIRO, ÁLVARO
JOSÉ DA SILVA RÔLO, BENEDITO SOCORRO DE MORAES VILA REAL, EDNEY JOSÉ
MARTINS PEREIRA, ÉDME DOS SANTOS TAVARES JUNIOR, GILMARA SANTOS DA
SILVA, LIA MARTINS COSTA E SILVA CRUZ, MÔNICA MORAES RÊGO GUIMARÃES,
PATRÍCIA MARIA PEREIRA GUERREIRO DA SILVA, RODOPIANO ROCHA DA SILVA
NETO, SIMONE PÍPOLOS COSTA.
Demais
participantes:
BÁRBARA
CONCEIÇÃO
DE
OLIVEIRA
BARBOSA
(Assistente-COGES), FLÁVIO MARCÍLIO PAIVA RAMOS (Assistente de
Governança de TIC-SETIN), IZANEIDE SALIM DE LIMA LHEIS PINHEIRO
(Coordenadora da COAUD), LUIZ CARLOS DAMASCENA (Assistente de Apoio ao
Sistema e-Gestão-COGES), PAULO FERNANDO RODRIGUES (Chefe da SeESTCOGES), RODRIGO BEZERRA RODRIGUES (Coordenador da COFIN), THIAGO
RODRIGUES REIS (Chefe da SePRO-COGES).
Membros do Sistema de Gestão com ausências justificadas: Juíza ÉRIKA
MOREIRA BECHARA (participando em curso da ENAMAT, em Brasília), ALACID
CORRÊA GUERREIRO (atuando como instrutor do Curso de PJe-Calc para
Magistrados).

1º ITEM

INFORMAÇÃO

REGISTROS
OBJETIVOS DA REUNIÃO
A Excelentíssima Desembargadora Presidente, Suzy Elizabeth
Cavalcante
Koury,
procedeu
à
abertura
da
reunião,
apresentando novamente, em nome da Administração do TRT8,
parabéns a todos magistrados e servidores pelo excelente
desempenho alcançado, referindo-se ao relatório Justiça em
Números, que apontou o E. TRT-8ª Região como um dos mais
eficientes do país em 2016, com 100% de eficiência.
Ressaltou a importância do acompanhamento periódico dos
resultados institucionais. Lembrou que todos juntos formam
uma cadeia importante e espera que para o próximo ano possa
se manter o empenho de todos para bons resultados.
Em seguida, passou a palavra ao servidor Rodopiano Neto,
que também destacou o expressivo índice de eficiência
alcançado pelo TRT8, congratulando também a todos. Lembrou

ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA
Local: SALA DE CAPACITAÇÃO DA EJUD8

Pauta: Desempenho das iniciativas estratégicas

Número: 3/2017
Hora: 10h
Data: 12/09/2017

ATA DA III REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA COM OS INTEGRANTES DO
SISTEMA DE GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
(Portaria GP nº 520/2014, alterada pela Portaria GP nº 367/2015)
que o índice do IPC-Jus é composto pelo desempenho das
unidades, pela questão orçamentária e pelo quantitativo de
pessoal e demostrou que todas as informações relativas ao
Poder Judiciário encontram-se disponíveis no portal do
Conselho
nacional
de
Justiça
(CNJ),
no
link
<http://paineis.cnj.jus.br>, estando aberto para consulta
de toda a sociedade.
O servidor lembrou, ainda, que o TRT8 alcançou também a
categoria Ouro do Selo Justiça em Números, relativo ao ano
de 2016. Lembrou que o índice do IPC-Jus já é importante
requisito para se alcançar pontuação para o Selo Diamante.
O Excelentíssimo Corregedor Regional, Desembargador Walter
Roberto Paro, questionou quanto à vantagem de obtenção do
Selo Justiça em Números e do alcance do IPC-Jus.
Rodopiano esclareceu que, no contexto atual, em que se
imbricam questões de orçamento, de distribuição de cargos e
disputa por recursos, estes índices de eficiência podem vir
a ser preponderantes como, por exemplo, no caso de projetos
de criação de cargos nos Regionais.
O Corregedor Regional questionou, ainda, se houve alguma
ação pontual que tenha contribuído para que o TRT8
alcançasse este salto qualitativo ocorrido.
Rodopiano apontou como ações pontuais: a) o empenho de
capacitações sobre sistema e-Gestão, ministrados pelo
Coordenador do Grupo de Trabalho do Sistema e-Gestão, o
servidor Edilberto Cardoso de Oliveira; b) o maior controle
estatístico no 2º Grau, por meio de reuniões com os
Presidentes das Turmas para acompanhamento do desempenho;
c) o projeto de Correição Integrada, coordenado pela
Corregedoria Regional, que contou com a participação de
servidores da COGES e da psicóloga do Tribunal para
auxiliar as Varas do Trabalho na elaboração de planos de
contribuição para o alcance de metas; e d) o empenho e a
dedicação de magistrados e servidores para a melhoria da
entrega da prestação jurisdicional.
Em seguida, Rodopiano passou a discorrer sobre a situação
atual dos indicadores e metas estratégicas institucionais e
nacionais, bem como as metas específicas do CSJT.
2º ITEM
TEMA

METAS INSTITUCIONAIS
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
OBJETIVO - APERFEIÇOAR OS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS DE MODO A
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IMPULSIONAR A EXECUÇÃO
META 1 - Aumentar para 50% os municípios atendidos pela
Justiça do Trabalho da 8ª Região, até dezembro de 2020.
Meta alcançada (índice de acesso à justiça): previsão da
meta para julho/2017 de 35%; índice realizado de 84,38%.
META 2 – Reduzir para 40% a taxa de congestionamento na
fase de execução no 1º Grau, até dezembro de 2020.
Meta não alcançada: previsão da meta para julho/2017 de
55,35%; índice realizado de 62,98%.
META 03 - Atingir, até dezembro de 2020, 10 ações anuais
voltadas a estimular a celebração do acordo trabalhista
nas fases de conhecimento e execução.
Meta alcançada: previsão da meta para
ações; índice realizado de 11 ações.

julho/2017

de

7

OBS.: Houve melhora no índice de conciliação com a criação
do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de
Disputas (CEJUSC-JT) de 1º Grau de Belém (Quintal da
Conciliação), em funcionamento desde julho/2017.
Rodopiano informou que a COGES já realizou um estudo entre
as Varas do Trabalho que estão no CEJUSC e aquelas que não
estão, mostrando que houve melhora nos índices.
A Desembargadora Presidente pediu ao Corregedor Regional
uma reunião com todas as Varas do Trabalho para divulgar
esses resultados.
META 4 - Reduzir para 15% a taxa de congestionamento na
fase de conhecimento, em 1º e 2º grau, até dezembro de
2020.
Meta não alcançada: previsão da meta para julho/2017 de
33,4%; índice realizado de 38,9%.
Meta não alcançada no 1º Grau: previsão da meta
julho/2017 de 33,47%; índice realizado de 39,87%.

para

Meta cumprida no 2º Grau: previsão da meta para julho/2017
de 33,22%; índice realizado de 33,69%.
META 5 - Reduzir para 150 dias o prazo médio de tramitação
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das ações submetidas ao rito ordinário na fase
conhecimento, em 1º e 2º Grau, até dezembro de 2020.

de

Meta não alcançada: previsão da meta para julho/2017 de
165 dias; índice realizado de 323 dias.
Meta não alcançada no 1º Grau: previsão da meta
julho/2017 de 90 dias; índice realizado de 162 dias.

para

Meta não alcançada no 2º Grau: previsão da meta
julho/2017 de 75 dias; índice realizado de 161 dias.

para

META 06 - Prolatar 100% das decisões judiciais na forma
líquida, até dezembro de 2020.
Meta não alcançada: previsão da meta para julho/2017 de
82,5%; índice realizado de 35,06%.
Meta não alcançada no 1º Grau: previsão da
julho/2017 de 100%; índice realizado de 35,63%.

meta

para

Meta não alcançada no 2º Grau: previsão da
julho/2017 de 65%; índice realizado de 20,58%.

meta

para

OBS: Os dados referentes a essa meta são possivelmente
impactados por sub-registros no sistema PJe-JT.
TEMA

GOVERNANÇA
META 07 - Alcançar índice de ao menos 70% em governança
judiciária até 2020.
Meta alcançada: previsão da meta para dezembro/2016 de
55%; índice realizado de 57%.
OBS.: Dados já divulgados pelo TCU. As áreas afins já estão
trabalhando com estes resultados.
META 08 - Alcançar um índice de 80% de cumprimento das
recomendações do PRONAME até 2020.
Meta não alcançada: previsão da meta para julho/2017 de
40%; índice realizado de 22,22%.
OBS.: A Desembargadora Sulamir Monassa, curadora do
Memorial do TRT8, informou que há a alguns projetos em
andamento.
Quanto
à
gestão
documental,
está
sendo
realizado projeto em parceria com a Universidade Federal
do Pará (UFPa). O servidor Edney Martins informou que já
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foi feito contato com o Centro de História da UFPa, dando
andamento aos projetos relacionados à Memória.
META 09 - Alcançar um índice
governança de pessoas até 2020.

de

pelo

menos

70%

em

Meta alcançada: previsão da meta para dezembro/2016 de
55%; índice realizado de 78,87%.
META 10 - Alcançar um índice
governança de TI até 2020.

de

pelo

menos

70%

em

Meta alcançada: previsão da meta para dezembro/2016 de
55%; índice realizado de 61%.
OBS.: O Índice de Governança de TI superou a meta com
alcance do nível Intermediário.
TEMA

ORÇAMENTO
OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
SUSTENTÁVEL ALINHADA À ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL
META 11 - Alcançar um índice
sustentabilidade até 2020.

de

pelo

menos

70%

em

Meta cumprida em 2015: meta anual de 80,36%. Mantida a
tendência atual (índice em dezembro/2016 de 50%), a meta
será alcançada.
META 12 - Alcançar 95% de aplicação dos recursos
orçamentários estratégicos ao final de cada exercício.
Meta cumprida: previsão da meta para julho/2017 de 51,85%;
índice realizado de 54,33%.
OBS.: O aumento do índice pode ser resultado das várias
licitações em andamento, pois houve um salto qualitativo
desde maio deste ano. A desembargadora Suzy frisou que
está
havendo
acompanhamento
mensal
desses
índices
orçamentários, por meio de reuniões com as áreas afins.
3º ITEM

METAS NACIONAIS
META 1 – Julgar mais processos que os distribuídos (90% da
quantidade de processos de conhecimento distribuídos no
ano corrente).
Meta cumprida (índice de processos julgados): previsão da
meta para julho/2017 de 90%; índice realizado de 103,31%.
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OBS.: Destacou-se o trabalho realizado pela Desembargadora
Vice-Presidente
Sulamir
Monassa,
durante
a
Reunião
Preparatória para o XI Encontro Nacional do Poder
Judiciário, em Brasília, pelo qual foi possível manter em
90% o percentual referente a esta Meta. A votação final
das metas ocorrerá no XI Encontro Nacional do Poder
Judiciário, a realizar-se no mês de novembro, em Brasília.
META 2 – Julgar processos mais antigos (90% dos processos
distribuídos até 31/12/2015 no 1º e no 2º graus).
Meta alcançada (índice de processos antigos): previsão da
meta para julho/2017 de 90%; índice realizado de 96,19%.
META 3 - Aumentar em 2% o índice de conciliação na fase de
conhecimento, em relação à média do biênio 2013/2014
(correspondente ao Indicador ICONc do CSJT).
Meta não cumprida: previsão da meta para julho/2017 de
56,77%; índice realizado de 47,67%.
OBS.:
Aguarda-se
melhora
no
índice,
em
razão
do
funcionamento do CEJUSC-JT de Belém (1º grau), a partir de
julho de 2017 no TRT8. Foram enviados para o CEJUSC-JT os
dados sobre os 10 maiores executados, o que permite grande
chance de melhorar esse índice.
META 5 – Impulsionar processos à execução (baixar 90% do
total de casos novos de execução do ano corrente).
Meta não cumprida (índice de execução): previsão da meta
para julho/2017 de 90%; índice realizado de 81,83%;
META 6 – Priorizar o julgamento das ações coletivas (98%
das ações coletivas distribuídas até 31/12/2014, no 1º
grau, e até 31/12/2015, no 2° grau).
Meta alcançada no 1º Grau (índice de ações coletivas
julgadas): previsão da meta para julho/2017 de 96,97%;
índice realizado de 97,16%;
Meta alcançada no 2º Grau (índice de ações coletivas
julgadas): previsão da meta para julho/2017 de 81,07%;
índice realizado de 83,60%.
META 7 - Priorizar o julgamento dos processos dos maiores
litigantes e dos recursos repetitivos (identificar e
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reduzir em 2% o acervo dos
relação ao ano anterior).

dez

maiores

litigantes

em

Meta cumprida (índice de redução do acervo dos maiores
litigantes): previsão da meta para julho/2017 de 99,15%;
índice realizado de 118,69%.
OBS.: Destacou-se, em relação a esse índice, o uso da
ferramenta Horus e o trabalho realizado pelo servidor Luiz
Carlos Damascena, bem como a importante evolução no
gerenciamento desses processos por meio dessa ferramenta.
4º ITEM

INDICADORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO - CSJT
META 2 - Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado
(IEOD)
Meta não cumprida: previsão da meta para julho/2017 de
34,7%; índice realizado de 24,36%.
OBS.: O coordenador da COFIN, Rodrigo Rodrigues, perguntou
se essa Meta considera como execução do orçamento o
liquidado ou o empenhado, ao que Rodopiano respondeu que é
considerado o liquidado. A meta institucional do TRT8 é que
considera o empenhado.
META 5 - Tempo Médio de Duração do Processo - 1ª Instância
- Fase de Conhecimento (TMDP1c)
Meta não cumprida: previsão da meta para julho/2017 de 145
dias; índice realizado de 162 dias.
META 4 - Tempo Médio de Duração do Processo - 2ª Instância
(TMDP2)
Meta não cumprida: previsão da meta para julho/2017 de 192
dias; índice realizado de 195 dias.
OBS.: Durante a Reunião Preparatória para o XI Encontro
Nacional do Poder Judiciário, em Brasília, a Desembargadora
Vice-Presidente Sulamir Monassa propôs que a baixa de
processos fosse considerada até o Acórdão, para o 2º Grau,
assim como no 1º Grau é considerada a Baixa até a Sentença.
A proposta contou com o apoio do TRT da 10ª Região, para
manutenção desse parâmetro. A Vice-Presidente destacou que
haverá, ainda, outra reunião para tratar do referido tema.
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5º ITEM

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante
a
apresentação
dos
indicadores
de
Metas,
Rodopiano destacou a questão para resolução do prazo de
disponibilização de dados no sistema e-Gestão. Esclareceu
que o ideal é que as remessas mensais sejam realizadas
semanalmente.
A Desembargadora Presidente sugeriu que seja agendada
reunião com a equipe da SETIN para verificação desta
questão. Rodopiano sugeriu a participação dos servidores
Paulo Rodrigues e Luiz Damascena, da Seção de Estatística
e Pesquisa. O Corregedor Regional sugeriu a participação
de servidores da Corregedoria também.
A servidora Mônica Guimarães, Chefe da COSIS-SETIN,
esclareceu que, no dia anterior, houve um problema na
geração de dados do sistema PJe, que influenciou no
sistema e-Gestão. Porém, ainda não se sabe o que
ocasionou o problema. No momento, está sendo realizado o
reprocessamento dos dados.
O Corregedor questionou a SETIN acerca do que havia sido
ajustado nesse sentido, de que a atualização levaria em
conta os dados mensais.
Durante a
realizada
contextos
nas ações
cenários.

reunião, o Corregedor propôs, ainda, que seja
revisão dessas metas mensalmente, analisando
externos, para se pensar o que pode ser mudado
das Varas do Trabalho em função da mudança de

Após a demonstração dos indicadores das metas nacionais e
institucionais, Rodopiano apresentou consulta de índices
de conciliação no sistema Horus.
A
Desembargadora
Presidente
questionou
acerca
da
disponibilização de acompanhamento semelhante para as
Turmas. O servidor Rodopiano esclareceu que, para isso,
há necessidade de incluir os códigos do órgão julgador e
do gabinete nos respectivos itens do e-Gestão 2º Grau.
Questionada sobre a viabilidade da implementação, a
servidora Mônica informou que seria possível, no que a
Presidente fixou o prazo de 10 (dez) dias para a
realização desse trabalho. O servidor Rodopiano informou
que o servidor Luiz Carlos Damascena poderia auxiliar a
SETIN nesse trabalho, caso necessário.
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O Corregedor sugeriu a possibilidade de aumentar mais a
tela do Horus, para que o layout fique mais amigável aos
usuários.
Concluindo a reunião, Rodopiano frisou que já houve
significativa melhora nos indicadores do 1º grau, embora
haja, ainda, muito sub-registro de dados. Também o 2º
grau continua melhorando o desempenho. Caso se mantenha
esse desempenho, é provável que sejam alcançadas todas as
metas neste ano.
Rodopiano passou a palavra à Desembargadora Presidente, a
qual congratulou novamente a todos pelo ótimo desempenho
alcançado e afirmou ser muito gratificante reconhecer o
trabalho de qualidade que todos realizam no TRT8.
A Presidente do TRT8 passou a palavra ao Presidente da
AMATRA VIII, o Juiz do Trabalho Pedro Tourinho, que
ratificou os cumprimentos da Desembargadora Presidente a
todos os que fazem a 8ª Região, lembrando que, mesmo com
os déficits de magistrados e servidores, foram alcançados
esses excelentes índices, com o sacrifício de todos.
Ressaltou que, apesar de todas as críticas que a Justiça
do Trabalho recebe há anos, continua-se a buscar o
alcance desses índices. Entretanto, lembrou que se deve
buscar cuidar também da saúde de magistrados e servidores
nesse contexto.
Demonstrando
também
preocupação
com
o
índice
de
adoecimentos, a Presidente frisou que está em andamento,
neste segundo semestre, o “Programa Saúde Em Dia”, e
afirma que continuará atuando no sentido da prevenção da
saúde. Sugeriu, também, que os gestores devem buscar se
aproximar mais das pessoas com quem se está trabalhando
no dia a dia.
O coordenador da CODSA, Steven Pinheiro, informou que os
índices de absenteísmo vêm decrescendo, assim como os
índices de doenças osteomusculares. Durante o primeiro
semestre,
houve
mais
ocorrências
de
doenças
respiratórias, em função de viroses típicas da região.
Frisou, ainda, que os índices de absenteísmo estão sendo
mais impactados pela situação dos servidores que são
oriundos da outras regiões do país e que apresentam
problemas de saúde.
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Foi passada a palavra à Desembargadora Vice-Presidente,
que demonstrou preocupação também pelos pedidos de
aposentadoria que continuam a acontecer, sem que as vagas
possam ser supridas. Na oportunidade, parabenizou as
gestões anteriores, pois mesmo com essas lacunas, têm-se
conseguido
esses
ótimos
resultados.
Frisou
que
é
importante os servidores introjetarem que são parte de um
todo e estão todos de parabéns pelo crescimento em torno
das metas. Lembrou que o acompanhamento desses índices é
bom pra sabermos onde estamos errando e onde podemos
melhorar.
Concluídas as colocações e sem mais a tratar, procedeu-se
ao encerramento da reunião.

Agradecendo a presença de todos, deu-se por encerrada a
reunião, da qual, para fins de direito, foi lavrada a presente Ata,
assinada por mim, Bárbara C. de O. Barbosa, que a secretariei, e pelo
Coordenador de Gestão Estratégica, Rodopiano Neto, que a conduziu. Belém,
12 de setembro de 2017.
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