
  
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 

 
Ata de Reunião - ATA 

 
1. Propósito 

Assunto da Reunião: 3ª 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 

 
1. A reunião foi aberta pelo Desembargador Presidente, Dr. Bento Herculano,          

que passou de pronto a palavra a Karla Motta, Coordenadora da CGEST. 
2. Dirceu pediu a palavra para registrar que foram convidados para a reunião,            

além dos membros titulares do CGE, os servidores Caio Azevedo, chefe do            
EPROJ/CGEST, e Augusto Fontes, chefe do EGPO/CGEST. Aproveitou para         
registrar a solicitação da CGEST para que o servidor Tarcísio Câmara, do            
SEAGG/SETIC, participasse da reunião como convidado, por ter participado         
ativamente da elaboração da metodologia de priorização de projetos. Todos          
os membros do CGE anuíram com a propositura da CGEST. 

3. Após breves comentários sobre a motivação da reunião, Karla passou a           
palavra para Caio Azevedo, chefe do Escritório de Projetos, que conduziu a            
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apresentação dos assuntos, de acordo com a pauta da reunião. 
 

3. Pauta 

 
1. Validação dos "Níveis de Gravidade" dos projetos; 

2. Priorização do portfólio de projetos institucionais estratégicos. 
 

 
4. Tópicos discutidos e proposições 

1. Validação dos "Níveis de Gravidade" dos projetos; 
Conteúdo apresentado por Caio 

Informações e discussões: 

1. Márcio pediu para constar em ata a necessidade de atuação do CGE para fazer              
constar como iniciativas priorizadas as relacionadas à manutenção das estruturas          
físicas do Tribunal (ex. lajão do CJTMFF e cobertura da Praça Azul). O projeto da               
regularização dos imóveis, que abrange uma grande quantidade de entregas, não           
contempla os itens que garantirão a sua regularidade; 

2. Dirceu ratificou a preocupação colocada por Márcio, mas ressaltou entender que           
tais iniciativas devem ser classificadas na categoria operacional e ser tratada pelo            
comitê temático; 

3. Karla complementou informando que há uma possibilidade de colaboração com          
alunos do curso de Engenharia de Produção da UFRN, que tem uma área que              
trata da manutenção prediais; 

4. Caio iniciou a apresentação, projetando a planilha de “Níveis de Gravidade”, com            
as alterações apresentadas por Herman. 

Deliberações: 

1. Restou aprovada pelo CGE a planilha de “Níveis de Gravidade”, conforme           
apresentado. 

 

2. Priorização do portfólio de projetos institucionais estratégicos. 
Conteúdo apresentado por Caio 

Informações e discussões: 

1. Dr. Bento usou de preliminar para ressaltar a necessidade de se ponderar a             
situação do distanciamento social em decorrência da pandemia; 

2. Caio iniciou com a discussão apresentando duas propostas de reclassificação do           
nível de gravidade de dois projetos: “Regularizar Imóveis do TRT21” e “Implantar            
Programa de Gerenciamento de estresse no ambiente de trabalho”; 

3. Márcio questionou sobre a conveniência de elevar a pontuação da regularização           
dos imóveis para que supere o restaurante. 

Deliberações: 

1. Reclassificação do projeto “Regularizar Imóveis do TRT21” para Extremamente         
Grave, considerando o risco à vida das pessoas; 

2. Reclassificação do projeto “Implantar Programa de Gerenciamento de estresse no          
ambiente de trabalho” como “Muito Grave”; 

2 



 

3. Dr. Luciano sugeriu que fosse corrigido eventual equívoco na construção dos           
artefatos que pontuaram o BI como “Sem Urgência”. Sugere que esse ponto fosse             
corrigido no momento; 

4. Dirceu sugeriu que não houvesse alteração do critério de urgência, mas sim um             
patrocínio institucional para elevar a sua pontuação (prioridade); 

5. Restou acordada uma pontuação de “Patrocínio Institucional” de 175 pontos; 
6. Avaliando as considerações apresentadas pelos membros do CGE na “Planilha de           

Priorização de Projetos”, dois outros projetos tiveram uma pontuação adicional de           
“Patrocínio Institucional”: 

a. “Implantar o SIGEP” - 5 pontos; 
b. “Regulamentar a Política de Governança” - 49 pontos 

7. Caio colocou ao final que observou que 10 dos 23 projetos estratégicos estão com              
o Desembargador Presidente como Patrocinador; 

8. Colocou como uma oportunidade de melhoria da metodologia, a ser trabalhada           
pela CGEST/EPROJ e apresentada ao CGE; 

9. Foram solicitadas os seguintes ajustes na planilha: 
a. Incluir na planilha o nome do patrocinador e da área executora; 
b. Criar uma critério de Interdependência dos projetos; 
c. Incluir a justificativa para o patrocínio institucional do projeto de BI. 

 
 
Anexos: 

Anexo I. Apresentação Metodologia de Análise, Aprovação e Priorização de 
Demandas 

Anexo II. Metodologia para análise, aprovação e priorização de demandas de projetos 
Anexo III. Planilha de Priorização de Projetos - Versão 3.0 
Anexo IV. Tabela de Níveis de Gravidade para avaliação de Projetos 

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

Propósito: Não houve deliberação sobre este tópico. 

Data:  

Horário:  

Local:  

Participantes:  

 
Imagens: 
 
Discussão sobre a planilha de “Nível de Gravidade” dos projetos. 
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Discussão sobre o nível de gravidade de alguns projetos: 
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