
 PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 
DIVISÃO DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - DGI 

 

Ata de Reunião - ATA 

 
1. Propósito 

Assunto da Reunião: 1ª Reunião de Análise da Estratégia - RAE  2019 

Data da Reunião: 20/06/2019, às 15h 

Local da Reunião: Sala de reuniões da EJUD 

 

2. Participantes 

Nome Entidade Unidade Função Presença 

Dr. Bento Herculano Presidência Des.Presidente Presente 

Dra. Maria Perpétuo GDPW Des.Vice-Presidente Ausente 

Dra. Simone Jalil Presidência 
Juíza Auxiliar da 

Presidência 
Presente 

Dr. Luciano Athayde Presidência 
Juiz Auxiliar da 
Corregedoria 

Presente 

Herman Guilhermo SGP 
Secretário Geral da 

Presidência 
Presente 

Márcio Dantas DG Diretor Geral Presente 

Karla Motta CGEST 
Coordenadora da 

CGEST 
Presente 

Dirceu Hollanda DGI Diretor da DGI Presente 

 

Convidados 

Antônio Augusto Fontes CGEST Escritório de Processos Presente 

Caio Azevedo CGEST Escritório de Projetos Presente 

José Adriano CGEST Setor de Estatística Presente 

Cynthia Freire DGI Diretora Substituta Presente 

Fabiana Faria DGI Diretora Substituta Presente 

 
1. Secretariado por Dirceu. 
 

3. Pauta 

 

1. Apresentação 

2. Deliberações. 
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4. Tópicos discutidos e proposições 

1. Apresentação 

A apresentação foi conduzida de acordo com a estrutura abaixo: 
1. Estrutura, sistema e ações de governança - Realizada por Dirceu; 
2. Desempenho estratégico - PEP 2015/2020  - Realizada por Karla; 

a. Gestão estatística do desempenho 
b. Gestão de projetos estratégicos 
c. Gestão por processos institucionais 
d. Riscos estratégicos institucionais 

Discussões e Deliberações: 

1. No momento da apresentação do Índice Integrado de Governança e Gestão           
Públicas (IGG), o qual ilustra que o índice de governança em gestão de pessoas              
(iGovPessoas) está em fase inicial e abaixo da maioria dos tribunais, houve            
debate sobre o assunto. Dr. Bento Herculano questionou se alguma mudança foi            
percebida na “nova” Gestão de Pessoas. Augusto colocou que ainda é muito cedo             
para este diagnóstico e muito ainda precisa ser investido nesta área. Dra Simone             
colocou que ainda haverá a 1ª reunião do Comitê de Gestão de Pessoas, e              
assuntos como “Gestão por Competências” e “Qualidade de vida” de magistrados           
e servidores serão tratados. 

2. Dirceu Hollanda destacou que o projeto para a próxima reunião terá um formato             
diferente, e o modelo deverá possibilitar uma melhor avaliação da estratégia,           
deliberando sobre ações específicas. 

3. Dra. Simone Jalil questionou sobre o indicador 16 (Índice de desenvolvimento           
individual dos gestores do TRT21), que aparentemente nunca havia sido medido.           
Foi esclarecido que o mesmo está sendo medido, porém, em função do projeto de              
implantação da Gestão de Pessoas por Competências ainda não ter feito a            
entrega relacionada às lacunas (“gaps”) entre as competências desejadas e as           
avaliações dos ocupantes dos cargos, o que inviabiliza a elaboração dos planos            
de desenvolvimento individual, nos moldes do plano do projeto integrante da           
Resolução CSJT nº 92/2012. 

4. Com relação à meta do indicador 14 (Índice de processos mapeados nos setores             
de apoio administrativo), foi verificado que durante a construção dos índices o            
Tribunal ainda não tinha uma “maturidade” suficiente e este foi muito majorado. A             
CGEST está com uma proposta nova para alteração deste indicador, devendo ser            
apresentada na próxima RAE; 

5. Gestão estatística do desempenho - Karla Motta apresentou os resultados dos           
objetivos estratégicos referentes ao exercício 2018, de acordo com os faróis de            
desempenho estabelecidos pelo Sistema de Gestão Estratégica da Justiça do          
Trabalho (SIGEST). José Adriano (setor de Estatística da CGEST) apresentou os           
resultados obtidos pelo TRT21-RN relacionados com o cumprimento das Metas          
Nacionais do Poder Judiciário de 2018; 

6. Gestão por projetos - Dra Simone questionou sobre a “qualidade” do Apoema,            
pois verifica-se que este recebe muitas críticas, principalmente devido ao excesso           
de informações disponíveis e à restrição do acesso, que é feito por licenças             
vinculadas diretamente ao usuário. Dr. Luciano Athayde ressaltou que este          
assunto já está em pauta para ser tratado com o Presidente, que é muito              
importante o fortalecimento do uso da ferramenta de BI no TRT e deverá ser              
decidido pela Alta Administração. Dra Simone lembrou da possibilidade do          
Tribunal fazer um Convênio de colaboração com o Instituto Metrópole Digital, para            
o desenvolvimento de novas aplicações.  
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2. Deliberações. 

Informações e esclarecimentos: 

1. Calendário anual de reuniões - Dirceu colocou que seriam necessárias pelo           
menos três Reuniões de Análise da Estratégia (RAE), mas seria importante ouvir            
o que o Comitê espera da DGI e da CGEST.  

2. Dr Luciano colocou a importância receber o material com antecedência para que            
todos possam analisar previamente e que as RAEs sejam mais objetivas no            
sentido de tratar os “gargalos” e as dificuldades existentes.  

3. Dr Bento colocou que a apresentação de dados da parte orçamentária é essencial             
na próxima reunião e sugeriu também que o Comitê receba o relatório com no              
mínimo 3 dias de antecedência, podendo fazer a próxima reunião num dia de             
sábado como sugerido anteriormente por Dr. Luciano. Dr. Bento colocou ainda           
que o TRT precisa olhar para frente, buscar melhorias e mostrar as coisas boas              
que faz. É fundamental que seja melhorada a comunicação com o público interno             
e externo. 

4. Herman Guilhermo sugeriu que na próxima reunião os gestores das áreas cujos            
indicadores estão ruins sejam demandados para prestar informações. 

a. Primeira quinzena de agosto/2019 - 2ª RAE 
b. Segunda quinzena de novembro/2019 - 3ª RAE 

5. Pauta mínima da próxima reunião 
a. Pontos fracos e proposições de melhorias, 
b. Gestão orçamentária, 
c. Priorização de projetos estratégicos (na RAE ou em reunião específica). 

 

Discussões e Deliberações: 

1. Agendar junto ao Gabinete da Presidência as próximas RAEs, conforme item 5 do             
tópico 2 acima. 
Responsável : Dirceu 
Data : Até 15/07/19. 

 

 

 

5. Data(s) da(s) próxima(s) reunião(ões) 

Propósito: 2ª RAE 2019 

Data: Agosto/2019 

Horário: A definir 

Local: A definir 

Participantes: Membros do CGE, servidores da CGEST e da DGI 
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