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1. Informações Gerais 
 
Data: 12/05/2020  

           

Horário: 1 4 às 17:00 h  Local: Plataforma Google Meet  

 
Participantes: 
Lista de Presença (anexa) 

2. Pauta 
 
  Adoção de Modelo de Gestão Participativa nas reuniões;  
 
  Apresentação de uma proposta de execução para o alcance das metas Nacionais e 
Específicas -CNJ/CSJT, e Internas do TRT 16ª Região; 
 
   Exposição do Setor Socioambiental, pelo chefe Wellington Bringel de Almeida, que  
apresentou os resultados alcançados pelo TRT em 2019 e o planejamento para 2020; 
 
  Exposição da Coordenadoria de Tecnologia da Informação, o chefe do Setor de 
Governança, Rafael Robinson de Sousa Neto, apresentou os indicadores estratégicos 
da TI no âmbito nacional e no planejamento estratégico regional; 
 
  Exposição Ouvidoria, pela chefe substituta, Gisélia Castro, apresentou os resultados 
do primeiro trimestre deste ano relativos a pesquisa de satisfação sobre os serviços da 
unidade; 
 
  Exposição do Setor de Saúde, pela chefa Marilda Amorim, apresentou os resultados 
das campanhas que foram realizadas em 2019; 
 
  Exposição do Setor de Comunicação Social, pela chefa Rosemary Rocha Araujo, 
apresentou os resultados da unidade no período da suspensão das atividades por conta 
da pandemia; 
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  Exposição do Setor de Engenharia, Manoel Ricardo Beckman de Jesus, explanou o 
cumprimento de 100% das demandas no ano de 2019, conforme o planejamento 
desenvolvido; 
 
   Exposição da Coordenadora do Controle Interno, Socorro de Maria Costa Bezerra, 
destacou a Portaria do TRT 1254/2014 e a Portaria da Presidência 668/2019, que 
instituiu a política de governança; falou, ainda, acerca da evolução e do fortalecimento 
dos controles internos das atividades e processos de trabalho; 
 

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 I Reunião de Análise da Estratégia de 2020. 

 

O Coordenador de Gestão Estratégica, Marcos Pires Costa, iniciou sua fala, 

destacando acerca do momento que estamos vivendo e que as reuniões estão sendo 

realizadas por videoconferências com o uso da plataforma Google Meet por conta das 

medidas preventivas de isolamento adotadas pela JT-MA, haja vista as unidades 

estarem desenvolvendo suas atividades em trabalho remoto. Destacou, ainda, a 

execução do planejamento estratégico para o alcance das metas nacionais do Poder 

Judiciário mensuradas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), metas específicas do 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e metas internas do TRT-MA.  

 

O Coordenador fez a apresentação do novo modelo de RAE, explicando que a 

nova metodologia adotada, permite a todas as unidades um momento de exposição, o 

que oportuniza as mesmas a apresentarem seus trabalhos desenvolvidos e  seus 
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resultados, com intuito de dar conhecimento aos demais setores, visando uma gestão 

mais participativa. 

O Núcleo de Estatística deu suporte nas informações produzidas pelas demais 

unidades, no que se refere a apresentação das  tabelas/resultados. 

Iniciou-se as apresentações com o chefe do Setor Socioambiental, Wellington 

Bringel de Almeida, demonstrando os resultados alcançados pelo TRT em 2019 e o 

planejamento para 2020, com foco na redução de custos. 

Após,  o chefe do Setor de Governança, Rafael Robinson de Sousa Neto, na área 

da Tecnologia da Informação, apresentou os indicadores estratégicos no âmbito 

nacional e no planejamento estratégico regional, com a proposta, para 2020, de 

impactar positivamente nos indicadores a partir da revisão dos processos de gestão de 

TIC e elaboração dos Planos Estratégicos e Táticos de TIC para os exercícios 

seguintes. Ele destacou os resultados positivos alcançados em 2019 com ações como 

o funcionamento efetivo do Comitê de Governança de TIC na tomada de decisão, 

atuação do Escritório de Projetos de TIC na priorização e acompanhamento dos 

projetos de TIC e implantação do PJe em todas as unidades judiciárias de primeiro e 

segundo grau do Tribunal. 

Em seguida, a chefe substituta da Ouvidoria, Gisélia Castro, apresentou os 

resultados do primeiro trimestre deste ano relativos a pesquisa de satisfação da 

unidade, com um índice de satisfação de 75%, a maioria dos pedidos está relacionado 

ao andamento processual. 

Posteriormente, foi a vez da chefe do Setor de Saúde, Marilda Amorim, com os 

resultados das campanhas de 2019 e para 2020 será dado seguimento das 

campanhas, como: a campanha Carnaval Seguro, e ainda, com foco, no cumprimento 

da meta relativa ao exame periódico. 
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Falou, também, a chefe do Setor de Comunicação Social, Rosemary Rocha 

Araujo, apresentando os resultados da unidade no período da suspensão das 

atividades por conta da pandemia, ressaltando uma produção equivalente ao mesmo 

período do ano passado. 

O chefe do setor de Engenharia, Manoel Ricardo Beckman de Jesus, destacou a 

aprovação do plano de obras no ano de 2019 e a execução de 100% das demandas, 

conforme o planejamento traçado no biênio anterior.  

Por fim, nas apresentações das unidades, tivemos a coordenadora de Controle 

Interno, Socorro de Maria Costa Bezerra, que iniciou sua apresentação enfatizando a 

Portaria do TRT 1254/2014, que estipulou como meta a implantação de sistemas de 

controle interno em 100% das unidades do TRT; destacando a evolução e o 

fortalecimento dos controles internos nas atividades e processos de trabalho. Falou da 

portaria da Presidência 668/2019, que instituiu a politica de governança da 16ª Região, 

como impacto positivo de mecanismos de controle interno.  

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 

compreender, e até cooperar para o melhor desempenho; ressaltando, assim, uma 

gestão mais participativa. 

 

 

4. Deliberações  
 
Adotação do novo modelo das RAEs  
 
Implementação de redução de custos no Socioambiental;  
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Manutenção das campanhas no setor de saúde para o ano 2020; 
 
Realização dos Exames Periódicos junto aos magistrados e servidores;  
 
Revisão dos processos de gestão de TIC e elaboração dos Planos Estratégicos e 

Táticos de TIC. 

Elevar o índice de satisfação da prestação das demandas da ouvidoria; 

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  
Coordenador da Gestão Estratégica 
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