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EVENTO REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA 
DATA, HORA E 

LOCAL 
Aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2018, às 10:20h, no Pleninho do 
Tribunal Regional do 	abalho da 19  Região. 

ORDEM DE 
CONVOCAÇÃO 

Exmo. Sr. Pre 	ente do Tribunal Regional do Trabalho da 	19' Região, 
Desembar 	r do Trabalho, Pedro Inácio da Silva 

RESPONSÁVEL PELA 
CONVOCAÇÃO Marc 	aul Veríssimo de Souza, Assessor da Presidência. 

CONVOCADOS 
PRESENTES 

D 	embarga
ff 	

Presii -n te do TRT 19a Região, Dr. Pedro Inácio da Silva 
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, 
us ni 	S ares 	de 	Lima 	Lisboa  

sessor da Presidência, Marcus Paulo Veríssimo 
de Souza 	 yíC 	, Secretário da Corregedoria Regional, 
Auricélio Ferreira Leite 	 , Servidor da Corregedoria 
Regional, José Humberto Cunha 'Vassalo 	 , Diretor 
Substituto 4a 	Secretaria Judiciária, 	Carlos 	Alexandre 	Rodrigues 	Ventura 

c 	 , Secretário de Gestão Estratégica, Victor Rezende Dorea 

1)1 /4'1\9\ A. akkeni 	, Servidor da SecretariateG stão Estratégica do 
TRT IT, Diego Chendes Dias Gomes 	(lepip 	 , Servidora 
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Secretaria d$,Gestão Estratégica do TRT 	T, Amanda 	it 	• o Lopes Alves 

CONVIDADOS 
PRESENTES 

Desembargador José M. 	-- • 	'eira de Araújo 
Juiz/P.- 	. 	- 	.. • 	A MATRA 	19, Dr. 	Sérgio Robe 	• 

, Presidente da ASSTRA, 	ilitt 
i z 	elo 	Querioz 
riston Chaves de 
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da(,Secretaria de 	Comunicação 
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Soc 	I, 

en 	• 	de S. t.' 	•an 
• 	Tenório 	Barros 
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Conciliação, Aída 	kd. ei 	T.es 

9,c44  41Q hatiS\ . 
alcanti 	Rossiter 

PAUTA 

1 - Apresentar o resultado das metas estratégicas •o TRTI9 de janeiro a 
dezembro de 2017; 
2 - Apresentar a evolução do resultado das metas estratégicas do TRT 19 nos 
anos dê 2015, 2016 e 2017; e 
3 - Apresentar as metas nacionais do Poder Judiciário para 2018. 

DOS DEBATES E 
DELIBERAÇÕES 

Aberta a reunião, o Desembargador Presidente fez esclarecimentos acerca da 
importância da Reunião de Avaliação da Estratégia para o planejamento e 
ditiecionamento da gestão, pontuando as dificuldades enfrentadas por todo o 
serviço 	público, 	especialmente, 	no 	que 	tange 	ao 	orçamento 	a 	ser 
disponibilizado para o funcionamento dos órgãos públicos. Seguiu-se, então, à 
apresentação, 	pelo servidor 	Diego Chendes 	Dias Gomes, 	dos 	números 
alcançados pelo Tribunal no cumprimento das metas do Plano Estratégico 
Institucional 2015-2020, pontuando os resultados individuais de algumas varas 
do trabalho e destacando alguns obstáculos encontrados para o sucesso ou 
insucesso no alcance das metas estipuladas no ano de 2017. Para cada meta 
nacional, foi exibido um ranking de cumprimento com os resultados de todos os 
TRT's, destacando-se a posição deste Regional. Ao final, constatou-se que, das 
vinte e duas metas estratégicas, apenas três não foram cumpridas, quais sejam: 
Meta 6 - Tempo médio de duração do processo na 2a  instância; Meta 7 - Tempo 
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médio de duração do processo na 	I' instância; e Meta 	li 	- índice de 
conciliação. Foram observados, ainda, os resultados da Primeira Instância, 
destacando-se que oito Varas do Trabalho cumpriram integralmente todas as 
metas nacionais. Sobre as metas específicas do Plano Estratégico, foram 
destacados os excelentes resultados do Regional quanto ao consumo de energia 
elétrica, água, material de expediente e custo por quilômetro rodado. Ao final, 
foi apresentado um comparativo dos resultados das metas estratégicas do 
TRT19 nos anos de 2015, 2016 e 2017. Passou-se, então, à apresentação das 
metas estratégicas fixadas para o ano de 2018, esclarecendo-se que podem ser 
modificadas no decorrer do exercício. Após, abriu-se espaço para perguntas e 
sugestões, momento em que, após as manifestações de alguns presentes, o 

, Secretário de Gestão Estratégica e o Desembargador Presidente prestaram 
esclarecimentos e comentaram sobre situações futuras que já devem ser 
consideradas pela gestão, tais como, a iminente aposentadoria de diversos 
servidores e as mudanças trazidas pela reforma trabalhista. 

DAS Nada mais havendo a tratar, foi ence 	a reunião, çua  presente ata foi por 
CONSIDERAÇÕES mim, Amanda Vitorino Lopes Alves, LJ4pnjn  lavrada e 

FINAIS segue em única via. 
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