Reunião da Comissão de Planejamento Estratégico
1 – Identificação da Reunião
Descrição

Data e Hora

Local

Coordenador

Reunião da Comissão
de Planejamento
Estratégico

11/5/2021, das 16h
às 17h

Plataforma Google
Meet

Desembargador José
Evandro de Souza

2 ‐ Pauta
Plano Estratégico do TRT16 (ciclo 2021‐2026).

3 – Participantes
Nome

Cargo

José Evandro de Souza

Desembargador Presidente

Gerson de Oliveira Costa Filho

Desembargador Vice‐Presidente e Corregedor

Mário Lúcio Batigniani

Juiz Auxiliar da Presidência

Marcos Pires Costa

Coordenador da Gestão Estratégica

4 – Discussão dos itens da pauta
O desembargador José Evandro de Souza iniciou a reunião saudando a todos e
prestando informações sobre o objetivo do evento. Realizou, também, considerações
acerca do papel fundamental do Planejamento Estratégico em todas as atividades do
Regional, registrando ainda que continuará realizando reunião setoriais, com as
Unidades, a fim de que seja feito um diagnóstico da real situação do TRT.
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Após, concedeu a palavra ao servidor Marcos Pires Costa, que apresentou a nova minuta
do Plano Estratégico, com as alterações sugeridas na última reunião, quais sejam:
‐ inclusão de um novo indicador, vinculado a duas metas internas, as de nºs 9 (Reduzir
o prazo do despacho do Recurso de Revista para, no máximo, 87 dias ) e 10 (Manter o
índice de pagamento de precatórios acima de 30%, até 2026);
‐ a Meta 9 (Meta Nacional 10 CNJ ‐ Promover a saúde de magistrados e servidores) teve
seus percentuais aumentados para 30%.
Registrou, ainda, a ausência justificada na reunião dos servidores Manoel Pedro Castro
e Aline Cristina Sales Lobato, os quais solicitaram a averbação dos seus votos pela
aprovação do Plano.
A seguir, os participantes da reunião se manifestaram favoráveis à proposta
apresentada pela Coordenadoria de Gestão Estratégica, sendo, dessa forma, o Plano
aprovado por unanimidade, por se encontrar nos moldes do determinado pela
Resolução CSJT nº 259/2020.
O servidor Marcos Pires esclareceu que a Coordenadoria de Gestão Estratégica
providenciará a elaboração de uma minuta de Resolução, em cumprimento ao disposto
no art. 19, IV, da referida Resolução CSJT nº 259/2020, devendo esta ser encaminhada
para o Tribunal Pleno para apreciação.
O desembargador Corregedor registrou que apresentará um plano de ação interno,
direcionado a algumas Unidades judiciais, visando ao alcance de melhores resultados na
prestação jurisdicional, que poderá ser reunido às ações da Presidência, ligadas às ações
da área administrativa.
O Desembargador José Evandro agradeceu novamente a participação de todos e deu
por encerrada a reunião.
Eu, Marcos Pires Costa, redigi e assino a presente ata.

(assinado digitalmente)
Marcos Pires Costa
Servidor
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