Coordenadoria de Gestão Estratégica
Ata de Reunião

ANEXO DA ATIVIDADE: IV REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA – 2020
ÁREA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL

1. Informações Gerais
Data: 10 e 11/12/2020

Horário: 10h

Local: Plataforma Google Meet
link- meet.google.com/tav-yurg-jeb.

Participantes:
Lista de Presença (anexa)

2. Pauta
1º Dia da Reunião 10.12.2020
 Exposição da Vara de Estreito pelo diretor Kerson Silva Castro destacou a
importância das ferramentas de controle estatísticos das unidades.
 Exposição da Vara de Açailândia
 Secretaria da Corregedoria
 Coordenadoria de Recursos, Jurisprudência e Acórdãos
2º Dia da Reunião 11.12.2020
 Apresentação Inicial com o Coordenador da Gestão Estratégica, Marcos Pires,
explanou acerca do objetivo da RAE , novo formado adotado pelo Regional, Relatórios
das Metas Nacionais e Específicas e TCU, prêmio de qualidade 2020 ;
 Exposição do Setor Socioambiental, pelo chefe Daniel Guimarães, que apresentou a
análise do balanço socioambiental do Poder Judiciário 2019;
 Exposição da Coordenadoria de Material e Logística, Luciana Cristina Ghlen, 2020 e
o desafio do trabalho remoto;
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 Exposição do Setor de Saúde, pela chefa Marilda Amorim, apresentou as ações
realizadas com vistas à redução de incidência das principais doenças detectadas pelo
Programa de Exames Periódico e pelas causas de absenteísmo de servidores e
magistrados do TRT16;
 Exposição da Secretaria de Orçamento e Finanças, Flávia Cordeiro, destacou o
desafio executar o orçamento de 2020 durante essa Pandemia considerando todas as
dificuldades geradas pelo distanciamento.
 Exposição da CTIC, Rafael Robinson de Sousa Neto, falou do Índice de Governança
da TI no ano de 2020.

3. Discussão da Pauta
Em cumprimento à Portaria GP nº 1254/2014, que aprovou o Plano Estratégico do
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, e à Resolução Administrativa nº
187/2015 iniciou-se a IV Reunião de Análise da Estratégia de 2020.
O Coordenador de Gestão Estratégica, Marcos Pires Costa, iniciou sua fala, nos
dias 10 e 11.12.2020, destacando a importância da realização das RAEs e sua
finalidade com base no artigo 9º da Resolução 198, de 1º de Julho de 2014.
Em seguida, falou acerca do modelo adotado nas reuniões de forma separadas,
com as áreas administrativa e judicial, possibilitando a troca de experiências, facilitando
a comunicação entre as unidades, tornando as reuniões mais produtivas, atrativas e
menos cansativas. Informou que vários setores já realizaram suas apresentações nas
reuniões anteriores e que espera que em 2021 todas as Unidades tenham essa
oportunidade.
O Coordenador de Gestão Estratégica citou a pesquisa realizada com o público
externo, bem como análise de ambiente, tendo como próximo passo a realização das
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oficinas temáticas, que serão realizadas em janeiro 2021, assim como a elaboração da
proposta para ser submetida ao Pleno. O coordenador conta com a colaboração de
todos nas oficinas temáticas.
Registrou que foi enviado às unidades o OFÍCIO CIRCULAR CGEEP Nº
17/2020, solicitando a manifestação das Unidades quanto aos Objetivos Estratégicos e
Indicadores da Justiça do Trabalho (Alinhamento aos Macrodesafios do Poder
Judiciário) das metas nacionais e específicas, aprovadas no XIV Encontro Nacional do
Poder Judiciário. Além, de informar a disponibilidade do painel de metas no site da
Gestão Estratégica, no que se refere a baixa de processos.
Informou, ainda, da conquistou o Selo Prata no Prêmio CNJ de Qualidade 2020,
promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. O resultado é referente aos dados
relacionados aos quatro eixos temáticos e seus respectivos requisitos avaliados pelo
CNJ, que são governança, produtividade, transparência e dados de tecnologia,
conforme instituído pela Portaria CNJ nº 88/2020. Este é o segundo ano consecutivo

.

em que o TRT-MA conquista o Selo Prata

Por fim, falou do Relatório de Gestão que deverá ser preparado e apresentado na
forma de Relatório Integrado, conforme determinação do Tribunal de Contas da União.
1º Dia da Reunião 10.12.2020
No dia 10.12.2020, fez apresentação dos setores da área judicial que iriam fazer
explanação: Vara do Trabalho de Estreito; Vara do Trabalho de Açailândia;
Coordenadoria de Recursos, Jurisprudência e Acórdãos e Secretaria da Corregedoria.
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O Diretor da Vara de Estreito, Kerson Silva, falou acerca da importância das
ferramentas de controle estatísticos das unidades, destacando o PowerBI, instrumentos
que permite o acompanhamento dos processos pendentes, o que ajuda no
gerenciamento do trâmite processual, gerando mais efetividade e celeridade na
prestação jurisdicional.
A Diretora da Vara de Açailândia, Luiza Helena Braga Soares, apresentou as
seguintes sugestões: 1- Alinhamento das Metas do Regional às Metas do CNJ e do
TST de modo que houvesse uma redução nas metas, com vistas a concentrarmos os
esforços para atingimento das metas nacionais propostas; 2- - Divulgação perante os
servidores do Tribunal da existência do Grupo Nacional do Telegram acerca da
efetividade da execução de modo a uma adesão às boas práticas adotadas nos demais
Regionais.
O Secretário da Corregedoria, Antônio José, colocou-se à disposição de todos os
Diretores de Secretaria e demais servidores da 1ª Instância, manifestando, ainda, sua
satisfação em realizar um trabalho de tamanha relevância, em busca da melhoria da
prestação jurisdicional. Fez uma breve apresentação das atividades a serem
desenvolvidas pela Corregedoria.
O Coordenador substituto, João Nonato dos Santos Dias Filho, abordou as
atividades desenvolvidas pela unidade, linkando-as

às metas ambicionadas pelo

Tribunal. Pontuou que a referida Coordenadoria está ligada à Presidência do Regional,
constituindo-se por dois núcleos/setores: o de Recurso de Revista e o Núcleo de
Gerenciamento de Precedentes – Nugep. Em seguida, detalhou as atividades desses
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dois setores, ressaltando que, dentre outras, encontra-se entres as suas os
procedimentos finais relativos à baixa de processos judiciais.
2º Dia da Reunião 11.12.2020
No dia 11.12.2020, fez apresentação dos setores da área administrativa que iriam
fazer explanação: Setor de Saúde; Coordenadoria de Material e Logística;
socioambiental e Secretaria de Orçamentos e Finanças.
O chefe do Setor Socioambiental, Daniel Guimarães, fez uma breve explanação
da legislação relacionada ao respectivo setor e suas atribuições; apresentou o Plano de
logística Sustentável e seus índices de desempenho sustentável, demonstrando os
resultados alcançados pelo TRT em 2019 e o planejamento para 2020, com foco na
redução de custos.
A chefa do Setor de Saúde, Marilda Amorim, apresentou as ações realizadas pelo
setor, fazendo ressalva das limitações devido à pandemia do COVID19. Falou da
Portaria n. 88/2010 que veio modificar a exigência das ações realizadas pelo setor de
saúde com vistas à redução de incidência das principais doenças detectadas pelo
Programa de Exames Periódico e pelas causas de absenteísmo de servidores e
magistrados do TRT16 podendo ser relatadas as ações realizadas para o
enfrentamento à pandemia causada pela COVID19. Destacou também a Meta 10 para
o ano de 2021, a orientação permanece a mesma e temos como indicativo atingir em
15% da participação de magistrados e servidores no exame periódico. A novidade é
que agora através da Resolução 388 de 07 de outubro de 2020 que altera a resolução
207/2015 e determina em seu art. 7º que os membros e servidores do poder público em
atividade serão submetidos a exames periódicos. A chefa do Setor espera que com a
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alteração no ano de 2021, o TRT16 atinja a meta, e possamos, consequentemente,
cuidar melhor da saúde de magistrados e servidores do TRT16.
A Coordenadoria de Material e Logística, Luciana Cristina Ghlen, destacou no
ano de 2020 - o desafio do trabalho remoto, falando de como atuar remotamente se a
função principal do setor é o atendimento das demandas de material: substituição;
Distribuição; movimentação e processo (controle, aquisições....), citando como solução:
conectividade e integração – gabinete virtual, reuniões remotas, colaboração e
planejamento das ações, atuando em rodízio dos servidores os setores: Gráfica e
Almoxarifado. Por fim, tratou do inventário 2020, gestão descentralizada com maior
autonomia.
A Secretária de Orçamento e Finanças, Flávia Cordeiro, destacou o desafio de
executar o orçamento de 2020 durante essa Pandemia considerando todas as
dificuldades geradas pelo distanciamento. Falou da Meta estabelecida através do IEOD
- Índice de execução do orçamento disponibilizado. No mês de outubro alcançamos o
resultado de 125% mensal (meta 6,47% / resultado alcançado 8,09%). Já no mês de
novembro conseguimos alcançar 96,18% da meta mensal (meta 6,47% / resultado
alcançado 6,22%). Ressaltou que esse nível de execução abaixo do estimado é
vivenciado pela grande maioria dos Regionais.
A CTIC destacou em sua apresentação o IGovTIC-Jud 2020 como aprimorado
no percentual de 0,72%, apresentando uma evolução do setor desde 2016, tratando da
pontuação de alguns requisitos, tais como: raking da transparência (60), implantação do
PJe(25), índice de processos eletrônicos(25) , DataJud(188) e IGovTIC-Jud(30).
Encerrando a Reunião de Análise, o Coordenador de Gestão falou da importância
na apresentação da participação de todas as unidades, a fim de que as demais possam
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compreender, e até cooperar para o melhor desempenho; ressaltando, assim, uma
gestão mais participativa.

4. Deliberações
Continuidade do Novo formato de Reunião
Implementação de redução de custos no Socioambiental;
Manutenção das campanhas no setor de saúde para o ano 2020;
Realização dos Exames Periódicos junto aos magistrados e servidores e cumprimento
da Meta de 2021;
Cumprimento do IEOD - Índice de execução do orçamento disponibilizado;
Adoção de novas ferramentas e alcance das ferramentas do SCPM pelos usuários;
Evolução para nível de excelência do IGovTIC-Jud;
Recomendação aos gestores da observação das metas internas às suas respectivas
unidades.
Adoção do modelo de Gestão Participativa
A próxima RAE será oportunamente agendada.
Eu, Suzana Regina Pontes de Castro Moreira redigi a presente ata que vai assinada
pelo Coordenador da Unidade de Gestão Estratégica.
Marcos Pires Costa
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Coordenador da Gestão Estratégica
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