
  
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 

 
Ata de Reunião - ATA 

 
1. Propósito 

Assunto da Reunião: 1ª RAE - Reunião de Análise da Estratégia 2020 

PROAD: 7186/2018 

Data da Reunião: 30/04/2020 - 14h 

Local da Reunião: Sala virtual de reuniões (Google Meet) 

 
2. Participantes 

Nome Entidade Unidade Função Presença 

Dr. Bento Herculano Presidência Des. Presidente Presente 

Dra. Simone Jalil Presidência Juíza Auxiliar da 
Presidência Presente 

Dr. Luciano Athayde Corregedoria Juiz Auxiliar da 
Corregedoria Presente 

Herman Guilhermo SGP Secretário Geral da 
Presidência Ausente 

Márcio Dantas DG Diretor Geral Presente 

Karla Motta CGEST Coordenadora da 
CGEST Presente 

Dirceu Hollanda DGI Diretor da DGI Presente 

 
Convidados 

Caio Azevedo CGEST Escritório de Projetos Presente 

Yoanna Guerra CGEST Resp. socioambiental Presente 

Augusto Fontes CGEST Escritório de 
Processos 

Presente 

José Adriano CGEST Setor de Estatística Presente 

Cynthia Freire DGI Diretora Substituta Presente 

Fabiana Faria DGI Diretora Substituta Presente 

Marcelo Pinto SETIC Secretário Presente 

 
A reunião foi aberta pelo Desembargador Bento Herculano, que passou          
imediatamente a palavra a Dirceu Hollanda para conduzir os trabalhos, de acordo            
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com a pauta da reunião. 
Dirceu iniciou a apresentação do conteúdo da reunião (Anexo I), fazendo uma breve             
introdução sobre a 1ª RAE 2020 e em seguida fizeram uso da palavra os              
responsáveis pelos conteúdos de cada área, conforme anotações a seguir. 
 

3. Pauta 

 
Apresentação do Relatório de Desempenho 2019. 

2. Apresentação e aprovação dos Planos de Recuperação de Desempenho. 

3. Aprovação das diretrizes básicas para o processo de elaboração do Plano Estratégico 
do TRT-RN para o ciclo 2021-2026. 

4. Definição do calendário de reuniões extraordinárias. 
 

 
4. Tópicos discutidos e proposições 

1. Apresentação do Relatório de Desempenho 2019.  
Conteúdo apresentado por Karla Motta (slides 4 a 15) 

Informações e discussões: 

1. Karla Informou que todas as Metas Nacionais (CNJ e CSJT) foram atingidas; 
2. Destacou que apesar das metas terem sido atingidas, nem todas as Varas do             

Trabalho alcançaram as metas na sua completude. A Meta 7, por exemplo, foi             
cumprida por  apenas 52% das Varas do Trabalho.  

3. Informou que a CGEST elaborou um Plano de Recuperação de Desempenho           
(PRD), para possibilitar o atingimento das Metas por todas as Varas ( slide 10 ); 

4. Acrescentou que os destaques para o prêmio CNJ de Qualidade 2019 são apenas             
dos 25% melhores Tribunais (primeiro quartil) e que o TRT21-RN recebeu a            
categoria Prata ( slide 13 ) na edição de 2019. 

5. Foram ainda apresentados os requisitos atendidos parcialmente e não atendidos,          
com suas respectivas pontuações ( slide 14 ); 

6. Na sequência, foi apresentado o desempenho do Tribunal em relação aos           
Objetivos Estratégicos Institucionais, no exercício de 2019, e os percentuais de           
cumprimento das metas correspondentes. 

7. Karla informou que, a partir das metas não atingidas, foram elaborados e serão             
apresentados os Planos de Recuperação de Desempenho (PRD); 

8. Por fim, foram apresentadas as novas Metas Nacionais para 2020, quais sejam: 
a. Meta 9 - Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário; 
b. Meta 10 - Promover a saúde de magistrados e servidores 
c. Meta 11 - Promover os direitos da criança  do adolescente 

 

Deliberações: 

1. Os magistrados do CGE se comprometeram em estimular os demais magistrados           
a fazerem os exames periódicos para que possa ser atingida a Meta 10; 

2. Dr. Bento reforçou a importância de se estabelecer parcerias para trabalho com            
menores aprendizes, iniciativa que pode ser contemplada no plano de ação para a             
Meta 11. 
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2. Apresentação e aprovação dos Planos de Recuperação de Desempenho. 
Conteúdo apresentado por Augusto (slides 16 a 25) 
Conteúdo apresentado por José Adriano (slides 26 a 34) 
Conteúdo apresentado por Caio (slides 35 a 44) 
Conteúdo apresentado por Yoanna (slides 45 a 47) 

Informações e discussões: 

1. Augusto apresentou o panorama da gestão de processos organizacionais para          
2020 e os desvios, referentes ao ano de 2019, dos indicadores integrantes do             
OE5 - “Racionalizar rotinas visando ganha de produtividade”; 

2. Continuou informando que os indicadores 1 (índices de processos caracterizados)          
e 2 (índice de processos em melhoria contínua) não foram atingidos ( slides 21 e              
22 ) em razão, dentre outras, da falta de maturidade da organização em gestão de              
processos, dependência do EGPO (exceto SETIC), que apresenta estrutura         
limitada e da falta de disponibilidade das equipes para atuarem nas iniciativas de             
melhoria dos processos organizacionais; 

3. Para correção dos desvios identificados em 2019 e cumprimento das metas em            
2020, apresentou o seguinte plano de recuperação:  

a. Indicador 2 (índice de processos em melhoria contínua) - Considerando          
que os processos organizacionais, ainda que não monitorados        
formalmente, apresentam novas sugestões de melhorias, advindas da        
percepção dos próprios executores e clientes, alterar o conceito de          
“processo em melhoria contínua” para:  

i. um processo encontra-se em melhoria contínua ao final da         
implantação de sua primeira versão modelada, o que implica,         
minimamente, a execução das três primeiras etapas da        
metodologia (diagnóstico, melhoria e implantação). O      
aperfeiçoamento contínuo do processo dar-se-á através de       
melhorias pontuais (de implementação simples) ou      
transformacionais (via ciclo de diagnóstico, melhoria e implantação) 

Todos aceitaram a proposição 
b. Indicador 1 (índice de processos caracterizados) - Apesar das         

regulamentações (Atos TR21-GP Nº 178/2019 e Nº 373/2019) atribuírem         
ao CGE a competência para aprovar as respectivas metodologias de          
gestão de processos organizacionais e de gestão de projetos, de forma a            
tornar mais ágil a implementação de pequenas alterações, designar a          
Coordenadora da CGEST como proprietária dos seguintes processos        
organizacionais: 

i. 2.2.4 - Gerir a arquitetura de processos 
ii. 2.2.5 - Gerir processos 
iii. 2.2.6 - Gerir o portfólio de projetos 
iv. 2.2.7 - Gerir projetos 

Condições: Delegando-lhe autoridade para aprovar mudanças pontuais,       
desde que não impactem em toda a instituição, sejam de fácil           
implementação e não afrontem outras competências explicitamente       
atribuídas ao CGE. 
Todos aceitaram a proposição. 

c. Por restrição de tempo, apenas citou que havia outras iniciativas para           
recuperação do desempenho (slide 24), mas que não dependiam de          
deliberação expressa do CGE naquele momento; 

4. Ainda com relação ao OE5, José Adriano apresentou os desvios com relação aos             
indicadores 12 (Índice de Processos Baixados por Magistrado no 1º grau) e 13             
(Índice de Processos Baixados por Magistrado no 2º grau) e sugeriu a            
manutenção dos índices registrados em 2019.  
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Todos aceitaram a proposição 
5. Dirceu observou que neste caso não haverá mudanças de metas, apenas           

adequação do referencial ao cenário atual.  
6. Destacou ainda ser importante que as alterações das metas, indicadores e           

métricas (glossário) ocorram no ano anterior, a exemplo do calendário de revisão            
da estratégia do Poder Judiciário, conduzido pelo CNJ. Com isso, o Tribunal inicia             
o exercício sabendo a “regra do jogo” e todas as unidades podem alinhar suas              
iniciativas e esforços para o cumprimento do objetivo a partir da nova realidade. 

7. Caio iniciou a sua fala, apresentando a evolução da Gestão por Projetos no             
TRT21-RN. 

8. Destacou a formalização em 2019 de muitos projetos, tendo sido inseridos no            
portfólio de projetos estratégicos. 

9. Na apresentação foram apontados os quantitativos de projetos em execução e           
evidenciado impacto nas rotinas das unidades, uma vez que são projetos de            
médio a grande porte e que este número segue de forma crescente. 

10. Ressaltou que neste caso é importante fazer uma adequada priorização dos           
projetos, para que as unidades possam organizar o seu trabalho. 

11. Um dado importante apresentado foi o total de projetos concluídos formalmente (6            
projetos estratégicos), desde a última RAE até a presente data. 

12. Em seguida foi apresentada a linha do tempo dos projetos, destacando a situação             
em dezembro/2019 e em abril/2020.  

13. Dirceu acrescentou que a DGI tem feito um esforço de reduzir o número de              
projetos em execução, mas com entregas mais rápidas, para que o fluxo do             
processo e o somatório do tempo dos projetos diminua, possibilitando sua           
conclusão o mais rápido possível. 

14. Comentou que a existência de um ponto de estrangulamento no processo, no            
caso na fase de execução, demanda um esforço adicional das equipes de controle             
e isso ocasiona o desperdício de recursos. 

15. Caio informou que a equipe do projeto Gestão de Projetos definiu uma            
metodologia de priorização destes projetos e que a intenção é apresentar ao CGE             
para aprovação, o mais rápido possível.  

16. Foi solicitado o agendamento de uma reunião específica para apresentar ao CGE            
o plano de priorização, sendo este um dos pontos da pauta; 

17. Na sequência foram apresentados os projetos estratégicos em execução,         
destacando os que registraram desvios e os respectivos PRDs visando à melhoria            
dos indicadores desviados; 

a. Proposta em relação ao projeto “Implantar o SIGEP”: verificar com a           
SETIC e CGE como pode ser feita a priorização de chamados técnicos            
relativos ao SIGEP. 

18. Neste ponto da reunião, abriu-se uma discussão acerca da dificuldade de           
implementação de algumas soluções de TIC, o que gerou uma série de            
comentários, incluindo a participação na reunião do secretário de TIC, Marcelo           
Pinto, como convidado. 

a. A questão da dificuldade de priorização de demandas na TIC foi discutida            
amplamente.  

b. Dr Luciano sugeriu a realização de avaliação da situação específica da           
SETIC com relação aos projetos que dependem da TIC, em função de sua             
demora. 

c. Dirceu opinou no sentido de que a priorização de projetos ajudará na            
solução apresentada, embora não contemple as demandas não        
relacionadas a projetos. O desafio é fazer com que os projetos prioritários            
também tenham sua prioridade consideranda frente às demais demandas,         
levando-se em conta essa situação quando da execução pelas áreas          
responsáveis .  

d. Dra Simone acrescentou que na área de TIC há insuficiente número de            
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servidores, especificamente para tratar os chamados de atualização do         
PJe. 

e. Comentou que ampliar quadro de terceirizados é uma sugestão, que o           
contrato atual é muito restrito e deveria ser ampliado para solucionar o            
problema.  

f. Hoje todos os projetos estão parados em virtude das urgências trazidas           
pela pandemia, alertou. 

g. Karla se posicionou falando que o grande problema é a “capacidade           
instalada” na área de TIC e que será preciso aumentar esta capacidade            
para eliminar os gargalos existentes em alguns processos. 

h. Dr. Bento se posicionou dizendo que esta é uma situação que deve ser             
rapidamente avaliada pela administração; 

i. Márcio adiantou que alguns serviços de TIC necessitam de uma melhoria           
na qualificação técnica (mão-de-obra) e que o mero aumento do contrato           
de terceirização não resolve situações mais complexas. 

j. Marcelo Pinto foi convidado a ingressar na reunião e corroborou com a fala             
de Márcio, acrescentando que não há Processo de Desenvolvimento de          
Software definido no âmbito do TRT-21, que direciona a metodologia para           
contratação de mão de obra especializada no desenvolvimento de         
software, de modo a executar todas as fases necessárias para as           
demandas, bem como possibilitar aferição dos serviços executados, além         
da falta de experiência da equipe nas contratações deste tipo de serviço. 

k. Karla questionou a possibilidade de terceirização de serviços mais simples. 
l. Marcelo respondeu que há déficit na área de infraestrutura de TIC e que a              

equipe da SETIC já está trabalhando em um projeto visando à contratação            
de diversos serviços, incluindo estes mencionados. 

m. Dr. Bento questionou sobre a possibilidade de contratar, por meio de um            
processo mais simples, o Instituto Metrópole Digital, unidade de excelência          
no RN. 

n. Dirceu sugeriu que a SETIC e a CGEST, com apoio da DG, elaborassem             
uma proposta objetiva para a solução desse entrave em 15 dias. 

o. Márcio opinou que o IFRN está funcionando e que o Convênio deverá ser             
efetivado. 

p. Marcelo lembrou que tem um projeto em andamento - Unidades de           
Serviços Técnicos (UST), aprovado pelo CGTIC, de contratações diversas         
que ajudarão no desempenho da SETIC, mas está com grande dificuldade           
de conseguir empresas que atendam aos acordos de nível de serviço           
(ANS) com o padrão existente no TRT21-RN. 

q. Augusto destacou que, pela sua experiência passada na área de TIC,           
entende não ser possível se utilizar do convênio com o IFRN, ou outra             
instituição acadêmica, para suporte/manutenção da infraestrutura de TIC        
do TRT21-RN, uma vez que são serviços críticos para o funcionamento da            
instituição, exigindo não só mão-de-obra extremamente qualificada e        
experiente, como contratos com rigorosas condições de qualidade de         
entrega (acordos de nível de serviço); 

19. Seguindo com a apresentação, Yoanna expôs os indicadores relativos à          
responsabilidade Socioambiental e Acessibilidade. 

20. Yoanna informou que houve uma reunião preparatória com o Gestor de Metas            
para discutir o PRD sobre os temas, tendo resultado nas seguintes sugestões de             
revisão do planejamento estratégico: 

a. Energia: 
i. atualização do Plano de Logística Sustentável, modificando a meta         

de gasto para descontar não somente a inflação do período, mas           
também o aumento tarifário da concessionária. 

ii. Implantação da energia solar fotovoltaica 
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b. Água: 
i. atualização do Plano de Logística Sustentável, modificando a meta         

de gasto para descontar não somente a inflação do período, mas           
também o aumento tarifário da concessionária. 

c. Vigilância: 
i. não alterar o Plano atual, mas deve ser revista a linha de base do              

indicador na elaboração do Plano de Logística Sustentável        
2021/2026. 

d. Combustível: 
i. O custo-benefício, no RN, do uso da gasolina ainda é maior, porém            

continuaremos incentivando o uso do etanol pelos motoristas da         
frota do Tribunal.  

ii. Rever a meta para o uso do diesel nos veículos da frota. 
21. Por ter havido um “hiato” na apresentação de José Adriano (tópico 3), este             

retomou a fala para apresentar duas propostas de revisão do planejamento           
estratégico, relacionadas à taxa de congestionamento. 

a. Para o primeiro grau: 
i. Nova meta proposta para 2020: 25,9% (redução de 2 p.p) 

b. Para o segundo grau: 
i. Nova meta proposta para 2020: 30,7% (redução de 2 p.p) 

Todos aceitaram a proposição 

Deliberações: 

1. Os membros do CGE aprovaram sem ressalvas a proposição do tópico 3 a. 
2. Os membros do CGE aprovaram sem ressalvas a proposição do tópico 3 b. 
3. Os membros do CGE aprovaram sem ressalvas a proposição do tópico 4. 
4. Os membros do CGE aprovaram sem ressalvas a proposição do tópico 21. 
5. A SETIC e a CGEST, com apoio da DG, deve elaborar uma proposta objetiva              

para a solução do acúmulo de demandas de TIC, apresentando-a ao CGE para             
conhecimento e eventual deliberação sobre o assunto. 
Responsável: Marcelo Pinto 
Data : Até 15/05/2020 

 
3. Aprovação das diretrizes básicas para o processo de elaboração do Plano 

Estratégico do TRT-RN para o ciclo 2021-2026. 
Conteúdo apresentado por Dirceu (slides 47 a 61) 

Informações e esclarecimentos: 

1. Dirceu iniciou apresentando brevemente o relatório de monitoramento do PAC          
2019, informando que o mesmo encontra-se disponível para consulta no site do            
TRT21-RN (Planos Anuais de Contratações); 

2. Em seguida foi apresentado o relatório do PAC 2020 ( Plano Anual de            
Contratações 2020 ), momento no qual foi colocado um ponto para que haja            
reflexão de todos do CGE: 

a. Cerca de 94% do orçamento do tribunal é composto por despesas           
obrigatórias e apenas 7% são discricionárias; 

b. Analisando o PAC 2020, apenas 3,3% deste, o que corresponde a 0,2% do             
orçamento geral, são de iniciativas estratégicas.  

c. O grande desafio é migrar as despesas obrigatórias e operacionais para a            
estratégias, que correspondem a iniciativas inovadoras e estruturantes        
para garantir a sustentabilidade da instituição. 

3. Na sequência, Dirceu informou que a CGP elaborou o primeiro relatório de            
monitoramento das iniciativas da área, focado no PEGP (Plano Estratégico de           
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Gestão de Pessoas), que mostra onde estão as dificuldades da Gestão de            
Pessoas. 

4. Informou que o relatório está disponível para consulta e anexado a esta Ata,             
sugerindo que a sua apresentação com detalhes e discussões ocorra numa           
reunião extraordinária  do CGE ou na próxima RAE. 

5. Destacou com bastante ênfase a importância dos Planos Táticos Temáticos para           
o planejamento do Tribunal, sendo o principal instrumento de planejamento e           
monitoramento para os próximos ciclos; 

6. Salientou, em seguida, a evolução dos processos de planejamento e Gestão           
Orçamentária, com a elaboração, de forma colaborativa e compartilhada, da          
Proposta Orçamentária 2021. 

7. Pontuou que neste exercício de 2020 há um grande desafio para a área de              
Gestão de Pessoas que é o de efetivamente gerir as dotações orçamentárias de             
Pessoal e Benefícios, que a partir de então será de inteira responsabilidade do             
Tribunal. 

8. Passando para outro assunto, informou que está em fase de iniciação o Projeto             
Institucional de Formulação da Estratégia para o próximo ciclo 2021-2026, sob a            
condução da DGI. 

9. Informou que a Resolução CSJT nº 259/2020, que trata do modelo de gestão             
estratégica da JT, tratará o planejamento estratégico da JT como sendo o mesmo             
a ser seguido pelos Regionais, podendo estes fazer alguns ajustes para           
compatibilizar com as realidades locais. 

10. Pontuou que a primeira fase do processo, definir Missão, Visão e Valores da             
Justiça do Trabalho,  deverá ocorrer até dia 15/05/2020. 

11. Em decorrência do prazo apresentado, Dirceu informou que inseriu uma seção na            
pesquisa de cenários, que será lançada nos próximos dias. O retorno dessas            
informações se dará com 10 dias, mostrando que o prazo será muito curto para              
conclusão desta primeira fase. 

12. Na sequência, colocou ser necessário compor uma comissão, normalmente         
denominada pela metodologia do BSC como “Equipe de Líderes”, para atuar na            
validação das propostas advindas do processo participativo de formulação da          
estratégia. 

13. Neste ponto Dr. Luciano sugeriu a realização, já no início do processo, de uma              
audiência pública.  

14. Há uma composição mínima exigida pela Resolução CSJT nº 259/2020, mas           
Dirceu sugeriu uma composição ampliada, a exemplo do que houve na           
elaboração do planejamento estratégico do atual ciclo 2015-2020: 

a. Desembargador(a) Presidente e Corregedor(a) 
b. Desembargador(a) Vice-Presidente 
c. Desembargador(a) (primeiro(a) na “linha sucessória”) 
d. Desembargador(a) (segundo(a) na “linha sucessória”) 
e. Desembargador(a) Diretor(a) da EJUD 
f. Representante da AMATRA21 
g. Juiz(a) Auxiliar da Presidência 
h. Juiz(a) Auxiliar da Corregedoria 
i. Representante da Astra21 
j. Diretor(a) Geral de Secretaria 
k. Secretário(a) Geral da Presidência 
l. Coordenador(a) de Planejamento e Gestão Estratégica 
m. Chefe da Divisão de Governança Institucional 

15. Yoanna fez uso da palavra para alertar a importância da participação da área de              
responsabilidade socioambiental e acessibilidade no processo de elaboração do         
planejamento estratégico, conforme apresenta o referencial produzido pela Rede         
de Acessibilidade: “ Como construir um ambiente acessível nas organizações         
públicas”, sugerindo a participação na equipe de líderes do Presidente da           
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Comissão de Acessibilidade na Comissão de Acessibilidade. 
16. Dirceu informou que é importante a participação da estrutura de apoio à            

governança (comitês) no processo de formulação da estratégia institucional, mas          
opinou que ainda não há maturidade para avaliar se essa participação seria na             
equipe de líderes. 

17. Sugeriu que houvesse a representação da estrutura de apoio à governança na            
equipe de líderes ampliada. 

18. Já a “Equipe de Líderes Ampliada”, denominação dada pela metodologia o BSC,            
seria composta pelos dirigentes (CJs) de todas as unidades do Tribunal, além de             
representantes dos comitês de apoio à governança. 

Discussões e Sugestões: 

1. Todos aceitaram a proposta de composição da “Equipe de Líderes” e “Equipe de             
Líderes Ampliada”, conforme tópicos 13 e 17. 

2. Realização de uma audiência pública para comunicar e coletar sugestões para o            
processo participativo de formulação da estratégia institucional. 
Responsável: Dirceu 
Data : a definir com a equipe do projeto 

 
 

4. Definição do calendário de reuniões extraordinárias. 

Informações e esclarecimentos: 

1. Foi solicitado por Karla, representando a CGEST, o agendamento de reuniões           
específicas com o CGE, para tratar dos seguintes assuntos: 

a. Deliberação sobre os Planos Táticos Temáticos e Institucional; 
b. Deliberação sobre a metodologia de priorização de projetos. 

Discussões e Sugestões: 

1. Foram aprovadas as seguintes datas para as reuniões: 
a. Deliberação sobre os Planos Táticos Temáticos e Institucional 

06/05/2020, às 14h; 
b. Deliberação sobre a metodologia de priorização de projetos  

13/05/2020, às 14h 
2. Agendamento das reuniões 

Responsável: Dirceu 
Data : Até 05/05/2020 

3. Preparação do material de referência e apresentação dos tópicos das reuniões 
Responsável: Karla 
Data : Até o dia anterior às reuniões 

 
Anexos: 

Anexo I. Apresentação dos slides 
Anexo II. Relatório final de monitoramento do PAC 2019 
Anexo III. Plano Anual de Contratações - PAC 2020 
Anexo IV. Relatório de Análise da Estratégia - 1ª RAE 2020 - Janeiro a Dezembro 2019 
Anexo V. Relatório da Gestão de Pessoas - 1ª RAE 2020 
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https://drive.google.com/open?id=1Y39yZ1uNM435L3fJgvNeR84e-R13kYow
https://cms.trt21.jus.br/sites/default/files/transparencia/gi/dci/1443-RELAT%C3%93RIO.pdf
https://cms.trt21.jus.br/sites/default/files/transparencia/gi/dci/1442-PLANO.pdf
https://drive.google.com/open?id=101uXi4AroBsuvxnqQtriVYed5RRUgydv
https://drive.google.com/open?id=1UPDHbkx15RAx-Nuh4hVSqx2xFj1ihKoW


 

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

Propósito: Deliberação sobre os Planos Táticos Temáticos e Institucional 

Data: 06/05/2020 

Horário: 14h 

Local: Sala virtual de reuniões (Google Meet) 

Participantes: Membros do CGE, Chefe do EGPO, Chefe do EPROJ, Gerente do Projeto de 
Desdobramento da Estratégia e Gerente do Projeto de Elaboração da Proposta 
Orçamentária 2021 

 

Propósito: Deliberação sobre a metodologia de priorização de projetos 

Data: 13/05/2020 

Horário: 14h 

Local: Sala virtual de reuniões (Google Meet) 

Participantes: Membros do CGE, Chefe do EGPO e Chefe do EPROJ 
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