
  
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 

 
Ata de Reunião - ATA 

 
1. Propósito 

Assunto da Reunião: 2ª Reunião extraordinária 2020 

PROAD: 7186/2018 

Data da Reunião: 13/05/2020 - 14h 

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

Secretário(a): Dirceu Hollanda (DGI) 

 
2. Participantes 

Nome Entidade Unidade Função Presença 

Dr. Bento Herculano Presidência Des. Presidente Presente 

Dra. Simone Jalil Juízo Auxiliar da 
Presidência Juíza Presente 

Dr. Luciano Athayde Juízo Auxiliar da 
Corregedoria Juiz Presente 

Herman Guilhermo SGP Secretário Presente 

Márcio Dantas DG Diretor Presente 

Karla Motta CGEST Coordenadora Presente 

Dirceu Hollanda DGI Chefe Presente 

Convidados 
Caio Azevedo CGEST/EPROJ Chefe Presente 
Augusto Fontes CGEST/EGPO Chefe Presente 
Tarcísio Câmara SETIC/SEAGG Chefe Presente 

 
A reunião foi aberta pelo Desembargador Presidente, Dr. Bento Herculano, que           
passou de pronto a palavra a Karla Motta, Coordenadora da CGEST. 
Após breves comentários sobre a motivação da reunião, Karla passou a palavra            
para Caio Azevedo, chefe do Escritório de Projetos, que conduziu a apresentação            
dos assuntos, de acordo com a pauta da reunião. 
 

3. Pauta 

 
1. Apresentação pela CGEST da Metodologia de Gestão de Portfólio. 

2. Aprovação pelo CGE da Metodologia de Gestão de Portfólio. 
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https://proad.trt21.jus.br/proad/f/t/fichaprocessoman?nrProtocolo=7186&nrAno=2018&evento=y
https://meet.google.com/yct-mvbp-sqh


 

3. Apresentação do portfólio de projetos. 

4. Aprovação e priorização do portfólio de projetos. 
 

 
4. Tópicos discutidos e proposições 

1. Apresentação pela CGEST da Metodologia de Gestão de Portfólio. 
Conteúdo apresentado por Caio (slides 1 a 23) 

Informações e discussões: 

1. Caio iniciou a apresentação contextualizando o assunto da reunião com a           
estrutura da Cadeia de Valor do Tribunal. 

2. Utilizou a série de slides que constam no Anexo I, para demonstrar quais os              
problemas que a gestão de portfólio enfrentará: 

a. Fazer as áreas cumprirem a priorização definida pela Administração; 
b. Evitar priorizar projetos de maneira isolada sem observar o impacto nos           

demais projetos em execução; 
c. Alinhar os esforços das equipes para projetos que sejam prioritários para a            

Instituição;  
d. Coordenar os esforços entre as diversas unidades/setores do TRT21; 
e. Evitar interrupções frequentes de projetos em execução; 
f. Aumentar a capacidade de conclusão dos projetos no prazo definido. 

3. Continuou tratando do fluxo de análise, aprovação e priorização de demandas de            
projetos; 

4. Na sequência, apresentou considerações sobre a importância para os Comitês da           
formalização das demandas que eventualmente se convertam em projetos, por          
meio dos DOD - Documento de Oficialização da Demanda e DAD - Documento de              
Análise da Demanda; 

5. Evoluindo na apresentação, Caio iniciou a abordagem sobre a fase de priorização            
dos projeto, apresentando quais os problemas enfrentados com a aplicação da           
metodologia: 

a. Melhora a comunicação entre os níveis estratégicos, táticos e         
operacionais;  

b. Reduz o conflitos entre áreas demandantes, áreas responsáveis e as          
equipes;  

c. Promove execução de atividades e tarefas de forma organizada e          
sincronizada por parte dos setores; 

d. Evita desperdício de recursos com atividades não relevantes ou menos          
prioritárias; 

e. Diminui a frequência de interrupções do projeto, aumentando a capacidade          
de execução da equipe e a taxa de conclusão da entregas.  

6. Passou a apresentar o detalhamento da estrutura de critérios, pesos e pontuação            
da metodologia (slides 19 a 21). 

Deliberações: 

1. Não houve deliberação sobre este tópico. 
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2. Aprovação pelo CGE da Metodologia de Gestão de Portfólio. 
Conteúdo apresentado por Caio (slide 24) 

Informações e discussões: 

1. Houve uma discussão acerca dos critérios de gravidade, ficando definido que           
Herman coordenará a iniciativa de revisar a redação de cada célula e apresentar             
proposta ao CGE, por meio de Fluxo Rápido de Avaliação de Demanda (FRAD)             
ou propondo uma nova reunião telepresencial, a depender do grau de           
complexidade das alterações. 

Deliberações: 

1. A metodologia foi aprovada, restando pendente a revisão dos itens do critério de             
“Gravidade”, que será aprovado posteriormente pelo Comitê. 

 
3. Apresentação do portfólio de projetos. 

Informações e discussões: 

1. Diante do avançado da hora, este item não foi apresentado, ficando para compor             
a pauta de uma outra reunião, a ser agendada após a aprovação dos itens do               
critério “Gravidade”, conforme anotação no tópico 2 da ata. 

Deliberações: 

1. Não houve deliberação sobre este tópico.  

 
4. Aprovação e priorização do portfólio de projetos. 

Informações e discussões: 

1. Diante do avançado da hora, este item não foi apresentado, ficando para compor             
a pauta de uma outra reunião, a ser agendada após a aprovação dos itens do               
critério “Gravidade”, conforme anotação no tópico 2 da ata. 

Deliberações: 

1. Não houve deliberação sobre este tópico. 

 
Anexos: 

Anexo I. Apresentação da Proposta de metodologia para análise, aprovação e 
priorização de demandas de projetos 

Anexo II. Proposta de metodologia para análise, aprovação e priorização de demandas 
de projetos 

Anexo III. Níveis de Gravidade 
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https://drive.google.com/open?id=1tNPonp289orFqsE0Oiah6hWljmk6jBWy
https://drive.google.com/open?id=1tNPonp289orFqsE0Oiah6hWljmk6jBWy
https://drive.google.com/open?id=1ZXvT0P4VCMIQwevFdPNgSPr4XNeJx_qx
https://drive.google.com/open?id=1ZXvT0P4VCMIQwevFdPNgSPr4XNeJx_qx


 

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

Propósito: Não houve deliberação sobre este tópico. 

Data:  

Horário:  

Local:  

Participantes:  
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