TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO
ESCRITÓRIO DE RISCOS CORPORATIVO
ATA DE REUNIÃO PRESENCIAL
1. Identificação da Reunião
Data e Local: segunda-feira, 3 de setembro de 2018 de forma presencial na sala de reunião da Presidência, na sede do TRT 13ª
Região.
Objetivos: Reunião inicial de apoio ao gestor de riscos, Vladimir e sua equipe no processo de Elaboração de Pauta.

2. Participantes
Nome

Matrícula

E-mail

Lotação

Telefones

SETIC
AGE

6055 / 9 9983 0022
6107 6033 / 9 9914 0321

Breno Moreno Luna
Edgard Saeger Neto

201.350.063 bluna@trt13.jus.br
245.135.828 esneto@trt13.jus.br

Miracir Coelho de Melo Pereira
Rômulo Araújo Carvalho

250.010.172 mcpereira@trt13.jus.br NGJUD
250.160.741 racarvalho@trt13.jus.br NUPI

6134/6003/6153/9 8890 1114
6155 / 9 8842 0045

José Caetano Leite
Vladimir Azevedo

245.049.031 jcleite@trt13.jus.br
vamello@trt13.jus.br

6139

SPF
STPCJ

3. Desenvolvimento
•

Foi explicado de forma superficial como é realizado o processo de gestão de riscos;

•

Foi explicado como preencher os formulários de gestão de riscos;

•

Foi analisado o diagrama do Processo de Elaboração de Pauta;

•

Como forma de exemplo, foi identificado um risco real e este passou por todas as fases da gestão: identificação, análise,
avaliação, e tratamento;

•

Foi identificado pelo escritório que as categorias dos riscos não estavam atendendo a todos os casos, assim, orientamos
Vladimir a não categorizar os riscos neste momento;

•

O gestor de riscos, Vladimir, considerou que já é possível iniciar a identificação dos riscos com as informações que lhe
foram repassadas;

•

Vladimir informa que tem a intenção de, no dia 10/09, realizar reunião interna em seu setor para delegar a tarefa de
identificar os riscos no processo “Elaboração de Pauta”;

•

A próxima reunião ficou marcada para o dia 18/09, na tentativa de respeitar o desejo do escritório em manter encontros
presenciais a cada 15 dias;

•

Os formulários de gestão foram compartilhados com o gestor;

•

Concluídos os objetivos da reunião, Vladimir ausentou-se e, aproveitando a disponibilidade da sala, foi convocado José
Caetano, membro do escritório, para discutir a cerca das alterações nas categorias dos riscos;

•

Foi decido que as categorias deverão ser mais simples, apenas com elemento principal, mas deverá ser disponibilizado um
glossário com explicação sobre cada categoria.

4. Ações
Ação

Responsável

Estimativa

Iniciar a identificação e análise dos riscos no formulário.
Reservar local e enviar convite para a próxima reunião presencial.

Vladimir
Breno

18/09/2018
06/09/2018

Enviar ata para aprovação e publicar no portal de Gestão de Riscos.

Breno

06/09/2018

5. Aprovação da Ata
A aprovação desta ata será dada pelos participantes por e-mail, sendo sujeita à aprovação tácita em 2 dias após envio, salvo
impossibilidade de resposta.
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