
  
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 

 
Ata de Reunião - ATA 

 
1. Propósito 

Assunto da Reunião: 2ª RAE - Reunião de Análise da Estratégia 2020 

PROAD: 7186/2018 

Data da Reunião: 31/08/2020 - 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 Juízo Auxiliar da 
Presidência Juíza Auxiliar Ausente 

Dr. Luciano Athayde Juízo Auxiliar da 
Corregedoria Juiz Auxiliar 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 

Yoanna Guerra CGEST/SERSA Chefe Presente 

Augusto Fontes CGEST/EGPO Chefe Presente 

José Adriano CGEST/SEST Chefe Presente 

Cynthia Freire DGI Chefe Substituta Presente 

Fabiana Faria DGI Chefe Substituta Presente 

 
A reunião foi aberta pelo coordenador do CGE, Desembargador Bento Herculano,           
que passou imediatamente a palavra a Dirceu Hollanda para conduzir os trabalhos,            
de acordo com a pauta da reunião. 
Dirceu iniciou a apresentação do conteúdo da reunião (Anexo I), fazendo uma breve             
introdução sobre a 2ª RAE 2020 e em seguida fizeram uso da palavra os              
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responsáveis pelos conteúdos de cada área, conforme anotações a seguir. 
 

3. Pauta 

 
1. Apresentação do Relatório de Desempenho dos Indicadores Estratégicos 2019/2020. 

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

3. Apresentação dos resultados de desempenho dos indicadores externos 
 

 
4. Tópicos discutidos e proposições 

1. Apresentação do Relatório de Desempenho dos Indicadores Estratégicos 
2019/2020.  

Conteúdo apresentado por Karla Motta (slides 3 ao 6) 
Conteúdo apresentado por José Adriano (slides 6 ao 6) 

Informações e discussões: 

1. Karla apresentou um gráfico radar com o resultado do desempenho dos           
indicadores das Metas Nacionais em 2019, ressaltando que foram cumpridas          
100% das metas; 

2. Em seguida apresentou três novas metas nacionais que foram inseridas na           
estratégia do Poder Judiciário e que correspondem às Metas 9, 10 e 11, conforme              
slide 5; 

3. Na sequência, Karla informou que até julho de 2020 foram cumpridas 50% das             
metas nacionais (slide 6) e passou a palavra para Adriano fazer a apresentação e              
tecer alguns comentários sobre as metas desviadas; 

4. Adriano continuou a apresentação do resultado da Metas que estão a cumprir:            
50% cumpridas e 50% a cumprir  

a. Meta 1: atingimento de 81% da meta. Este desvio decorre da situação de             
pandemia, tendo havido redução significativa em abril e maio de 2020,           
tendo recuperado um pouco em junho e julho, mas insuficiente para atingir            
o cumprimento da meta; 

b. Meta 6: até julho se atingiu 88% do cumprimento da meta, mas pela             
evolução do indicador, a meta deve ser cumprida com a medição do mês             
de agosto de 2020, pois havia apenas um processo pendente de           
julgamento no segundo grau e o mesmo foi solucionado em 10/08/2020;  

c. Meta 7: atingimento de 76% da meta. Este desvio decorre da mesma            
situação apresentada sobre a meta 1 (alínea “a”); 

d. Meta 9: Informou que foi enviado um plano de ação relacionado à meta e              
que em setembro deve haver uma mudança da situação da meta para            
“cumprida”; 

e. Meta 10: Informou que o CNJ deliberou que devido à pandemia os exames             
periódicos não serão exigidos e por consequência a meta passará a           
constar, em setembro, como totalmente cumprida; 

f. Meta 11: Pela avaliação da CGEST, com a evolução das iniciativas           
relacionadas ao combate ao trabalho infantil, em setembro a meta deve           
atingir a situação de cumprida. 

5. Karla passou a apresentar a situação geral do cumprimento das metas em 2019             
do Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho, ressaltando o cumprimento          
de 100% das metas; 

6. Já para o período de janeiro a julho de 2020 houve o cumprimento de 55% das                
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metas; 
7. Na sequência Adriano discorreu sobre as metas que estão abaixo do previsto. 

a. IEOD: O percentual de cumprimento até julho foi de 80% e a COF, por              
meio do seu gestor, Enock, justificou que houve a necessidade de um            
grande número de remanejamento de iniciativas de contratação, em         
decorrência da pandemia, e que já houve o remanejamento dos itens e            
que em agosto houve uma “aceleração” da execução orçamentária. Com a           
execução do segundo ciclo de monitoramento do PAC (Plano Anual de           
Contratações), que será finalizado na primeira semana de setembro,         
deve-se confirmar a melhoria desse indicador e, principalmente, a         
expectativa de atingi-lo integralmente ao final do exercício; 

b. IPJ = Meta Nacional 1; 
c. IACJ = Meta Nacional 6; 
d. IRA = Meta Nacional 7; 
e. IAM: Média ponderada dos demais indicadores. 

8. Karla apresentou a evolução do alcance dos Objetivos Estratégicos do TRT ao            
longo do tempo (dez/2018, dez/2019 e jul/2020), principalmente os resultados da           
atual gestão. 

9. Na sequência foram apresentados os indicadores e metas dos Objetivos          
Estratégicos de forma mais detalhadas nas perspectivas SOCIEDADE,        
PROCESSOS INTERNOS e RECURSOS (slide 10). 

10. Acerca das metas relacionadas ao objetivo “Racionalizar rotinas visando ao ganho           
de produtividade”, D. Luciano acrescentou a dificuldade de cumprimento das          
metas em função da pandemia, destacando que foi tema debatido em reunião            
nacional ocorrida na semana anterior (II Reunião Preparatória para o Encontro           
Nacional do Poder Judiciário). 

11. José Adriano destacou que mesmo com toda a dificuldade relatada, há três            
indicadores positivos no tema “Eficiência Operacional”, relacionados ao objetivo         
“Priorizar a movimentação processual célere e transparente” (slide 11). 

12. Karla concluiu a apresentação dos desempenhos das metas; 
13. Márcio destacou que na presente semana estariam sendo realizadas reuniões de           

avaliação com todas as áreas responsáveis pela gestão de itens orçamentários e            
serão redirecionados eventuais recursos disponibilizados para ações prioritárias já         
relacionadas pela Alta Administração. 

Deliberações: 

1. Não houve deliberação sobre esse tópico. 

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

Conteúdo apresentado por Augusto (slides 14 a 19) 
Conteúdo apresentado por Caio (slides 20 a 23) 

Informações e discussões: 

1. Augusto iniciou a apresentação com um panorama da evolução da gestão por            
processos organizacionais. Houve uma nova abordagem do EGPO, formalizando         
os processos por meio de PROAD e com designação dos proprietários e gestores             
para o início da caracterização; 

2. Destacou-se o número de processos em melhoria contínua e processos em           
transformação (slide 15); 

3. Os resultados de gestão por processos foram apresentados no slide 17; 
4. Augusto acrescentou alguns fatores limitantes para o atingimento das metas: 

a. são os fatores culturais (falta de maturidade da organização em gestão de            
processos); e 
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b. priorização de atividades (Falta de disponibilidade das equipes para         
atuarem nas iniciativas de processos (não priorização e força de trabalho           
exaurida pela rotina. 

5. Foi destacado que no período de isolamento imposto pela pandemia houve uma            
pequena melhoria na evolução da gestão por processos. O avanço foi pequeno,            
mas perceptível; 

6. Augusto apresentou o PRD (slide 18) para esta área; 
7. Ainda há uma quantidade muito grande de processos sem proprietários. Haverá           

muitas ações concorrentes neste próximo semestre e há a dificuldade de           
conseguir cumprir a meta. Há muitas mudanças na arquitetura e será           
apresentado ao CGE essas mudanças para deliberação; 

8. Augusto apresentou a sugestão de uma iniciativa de criar uma semana presencial            
com oficinas para a melhoria dos processos. No referido evento os proprietários            
indicarão, de forma compulsória, os servidores e os processos que deveriam ser            
trabalhados.  Seria necessário o apoio da alta administração; 

9. Dirceu questionou se os processos seriam tratados (melhorados) de acordo com a            
priorização feita pelo CGE em 2019 e utilizada na definição da materialidade do             
Relatório de Gestão 2019. Fez ainda uma sugestão de realizar oficinas           
telepresenciais, independente e previamente às iniciativas presenciais; 

10. Augusto informou que está sendo orientado aos proprietários que verifiquem          
dentro dos seus processos os que estão na “fila” dos priorizados. Acredita que a              
sugestão de Dirceu com esta questão; 

11. Dr. Luciano ratificou as propostas apresentadas por Augusto e acrescentou que a            
gestão dos processos organizacionais deve ter mais visibilidade e que seria muito            
bom ter experiências e maturidade com a realização de eventos menores           
telepresenciais antes do evento proposto; 

12. Colocou que ações telepresenciais podem agregar valor e experiências para o           
evento maior, presencial, evitando que se trate num evento maior questões           
menores que já estariam discutidas e resolvidas; 

13. Dr. Bento ponderou que as atividades presenciais estão na iminência de serem            
retomadas, em função da situação da pandemia que vem sendo monitorada pelo            
Tribunal e a exemplo de outros Tribunais que estão em fases mais avançadas da              
retomada; 

14. Augusto sugeriu concentrar os esforços do EGPO/CGEST no acompanhamento e          
no apoio à conclusão das atividades necessárias à implantação daqueles          
processos organizacionais em estágio mais avançado de suas primeiras versões          
modeladas, tais como.: 2.2.6-Gerir o portfólio de projetos, 3.5.3-Gerir mudanças          
(de TIC), 3.5.4-Gerir liberação e implantação (de TIC), 3.5.5-Gerir configuração de           
ativos (de infraestrutura e telecomunicações), 4.4.1-Preparar folha de pagamento         
e 5.2.1-Programar despesa; e, após atingida a meta, é que daria início a             
implantação de novos processos; 

15. Concluída a apresentação do PRD relacionado à gestão por processos, Karla           
recebeu a palavra de Augusto e a repassou a Caio para apresentar o Plano de               
Recuperação de Desempenho relacionado à gestão de projetos; 

16. Caio iniciou a apresentação da evolução da Gestão de Projetos (slide 20 e 21),              
informando que há 24 projetos estratégicos sendo monitorados, dos quais 20           
estão em execução, 7 projetos já foram concluídos e há 2 projetos suspensos             
(que aguardam definições externas); 

17. Caio informou que há diversos projetos em execução que estão com um            
percentual bastante alto execução e que os mesmos devem ser concluídos até o             
final desta gestão; 

18. Foram ainda apresentados os projetos que podem contribuir de forma direta e            
indireta com o OE desviados (slide 23); 

19. Caio ressaltou a colaboração da SETIC, motivados pelas discussões e          
deliberações da 1ª RAE 2020, na execução prioritária do projeto SIGEP e gestão             
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por competências, tendo melhorado o seu nível de execução; 
20. Caio destacou a importância e solicitou apoio dos membros do CGE para            

sensibilizar e pautar o projeto de regulamentação da política de governança e            
implementação da política de gestão de riscos; 

21. Dirceu acrescentou que o trabalho está bastante avançado mas provocará uma           
uma reunião com a Alta Administração para verificar a viabilidade da política de             
governança ser aprovada ainda neste exercício; 

22. Dirceu destacou a evolução ocorrida na condução desses processos estratégicos          
a partir da implementação da metodologia de gestão de portfólio de projetos,            
dando oportunidade ao CGE de priorizar e acompanhar, com suporte do EGPT, a             
condução de todos os projetos elevados ao nível estratégico; 

23. Márcio questionou sobre a situação do projeto de regularização dos imóveis,           
tendo sido esclarecido por Caio que é um projeto que está em segunda posição              
na ordem de prioridade do portfólio e que tem sua conclusão prevista para 2021; 

24. Karla fez uso da palavra para ressaltar na satisfação de atuar na área da gestão               
estratégica com uma equipe tão competente e destacou a evolução em todos os             
setores que a compõe. 

Deliberações: 

1. Foi aprovada pelos membros do CGE a realização de oficinas telepresenciais e            
presenciais para a gestão dos processos organizacionais, a partir da Fase 2 do             
plano de retomada das atividades presenciais; 

2. Também foi aprovada a proposição do EGPO, apresentada no tópico 14 dos itens             
de discussões. 

 
3. Apresentação dos resultados de desempenho dos indicadores externos 
1. Conteúdo apresentado por Dirceu (slides 24 a 40) 

Informações e esclarecimentos: 

1. Dirceu iniciou informando que teve a iniciativa de apresentar os indicadores           
externos pois além dos mesmos já estarem sendo parcialmente acompanhados,          
os mesmos têm a perspectiva de comporem a estratégia nacional do PJ e JT              
como indicadores estratégicos; 

2. Foram apresentadas as evoluções nos últimos anos do Ranking da          
Transparência, Prêmio CNJ da Qualidade e iGG do TCU(índice integrado de           
governança e gestão públicas); 

3. Foi mostrada a relação da estrutura da cadeia de valor com os índices externos,              
detalhando a sua contribuição e os eventuais desvios ocorridos no último ano de             
avaliação (slide 27 a 40) 

4. Houve um destaque para a estimativa do TRT-RN para o Prêmio CNJ de             
Qualidade 2020 (slide 32); 

5. Ao final da apresentação dos indicadores externos Dirceu apresentou um gráfico           
cumulativo dos desvios com relação aos indicadores externos, onde se vê verifica            
a necessidade de maior atenção ao componente “Gestão de Pessoas” e           
“Governança e Estratégia Organizacional”; 

6. Dando seguimento à apresentação da área de governança, na dimensão          
orçamentária e de contratações, Dirceu mostrou duas telas do painel de           
monitoramento do SIGEO; 

7. Destacou que ainda há um percentual baixo de pagamento de valores do            
orçamento (40%) em decorrência da pandemia, que motivou o cancelamento de           
diversas contratações e o redirecionamento dos recursos para novas iniciativas,          
em especial aquelas para combater a COVID-19 e viabilizar a retomada aos            
trabalhos presenciais; 
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8. Karla questionou sobre as usinas fotovoltaicas, tendo sido esclarecido por Márcio           
que foram protocolizado dois PROADs sobre o tema estando os procesos na fase             
de análise da conformidade e em seguida seguirá para a execução contratual; 

9. Acrescentou que a ideia é que seja executada e paga ainda dentro deste ano a               
primeira fase do projeto, que tem valor estimado em aproximadamente R$           
1.300.000,00; 

10. Foi também mostrada uma evolução na gestão dos valores inscritos em Restos a             
Pagar (slide 43), que estão sendo bem administrados, havendo pendências de           
pagamento de aproximadamente 12% do valor total inscrito; 

11. Dr. Bento destacou a importância da priorização dada ao projeto de           
implementação das usinas fotovoltaicas, que mesmo não sendo possível concluir          
todo o projeto em 2020, será um grande avanço para o TRT21 implementá-las             
parcialmente e deixar planejado e priorizada a sua continuidade. Destacou que           
esse investimento está alinhado com a responsabilidade socioambiental, tanto no          
contexto da produção de energia limpa como pela economia de recursos           
orçamentários; 

12. Na dimensão da governança de pessoas, Dirceu destacou a evolução de ter sido             
realizada uma reunião preparatória do Comitê de Governança de Gestão de           
Pessoas, que avaliou a execução do seu plano de ação e plano tático temáticos,              
deliberando para encaminhamento ao CGP de alguns assuntos (Anexo III). 

13. Como Karla também compõe o referido Comitê, Dirceu solicitou que ela           
apresentasse os tópicos encaminhados pelo do CGpessoas para alteração dos          
indicadores estratégicos relativos à Gestão por Competências (slide 45); 

a. O Indicador 15 passe a ser “ìndice de mapeamento das competências dos            
postos de trabalho das unidades organizacionais”; 

b. O Indicador 16 passe a ser “ìndice de avaliação das competências dos            
servidores das unidades organizacionais”. 

14. Tais proposições são decorrentes da maturidade institucional relacionada ao tema          
e da evolução do projeto estratégico de gestão por competências. São alterações            
necessárias para corrigir os indicadores e tornar as metas mais adequadas e            
desafiadoras (Anexo IV). 

15. Dirceu apresentou o encaminhamento do CGTIC  
a. converter 5 cargos vagos para especialidade de TIC, para atingir o nível            

“Aprimorado” do iGovTIC-JUD do CNJ, porém com certo risco de          
inefetividade caso o simulador se mostre divergente do futuro         
preenchimento oficial 

b. Sugere-se converter 8 cargos vagos para especialidade de TIC para tentar           
garantir o atingimento do nível “Aprimorado” do iGovTIC-JUD do CNJ; 

16. Na sequência, já na dimensão da governança de TIC, Dirceu apresentou os            
encaminhamentos do CGTIC, decorrentes também de reunião preparatória do         
referido Comitê; 

17. A primeira demanda foi no sentido de converter pelo menos 8 cargos vagos para a               
especialidade de TIC, diminuindo a defasagem existente entre a determinação da           
Resolução CNJ 211 e o atual quadro de servidores de TIC; 

18. Houve uma discussão sobre a competência da Presidência ou do Tribunal Pleno            
para efetivar a transformação e também em relação aos cargos serem vinculados            
a algum concurso público vigente; 

19. Restou acordado que não haveria necessidade de encaminhamento do assunto          
ao Tribunal pleno e que os eventuais cargos a serem convertidos não poderiam             
estar vinculados a algum concurso. 

20. A segunda demanda apresentada foi no sentido de definir a área demandante do             
projeto de desenvolvimento de “Validador de dados do DATAJUD” entre a           
DIMON, CGEST ou outra área; 

21. Dr Luciano destacou que a DIMON só trabalha com dados do 1º grau, não sendo               
adequado ser a área demandante de projeto que tratará de dados também do 2º              
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Grau.  
22. Foi sugerida a Secretaria Administração da Presidência como área demandante; 
23. Encerrando a reunião, Dirceu informou que na retomada do projeto de           

regulamentação da política de governança institucional, faremos uma compilação         
do material já apresentado e que  

24. Karla afirmou que toda a equipe da CGEST estará focada para melhorar o             
desempenho do maior número de indicadores estratégicos possíveis, para que ao           
final da gestão o resultado seja positivo; 

25. Dr. Bento agradeceu a atenção de todos e deu por encerrada a reunião.  

Discussões e Sugestões: 

1. Foi aprovada a sugestão de alteração de indicadores estratégicos 2015-2020,          
conforme encaminhada pelo Comitê de Gestão de Pessoas e apresentado nos           
tópicos 13 e 14 acima; 

2. Foi aprovada a conversão de 8 cargos vagos para especialidade de TIC, sugestão             
encaminhada pelo CGTIC, como apresentado nos tópicos 16 a 19 acima; 

3. Foi deliberado a SGP como área demandante do projeto de desenvolvimento de            
“Validador de dados do DATAJUD”. 

 
 
Anexos: 

Anexo I. Apresentação dos slides 
Anexo II. Relatório de desempenho 2019-2020 
Anexo III. Ata da 3ª Reunião ordinária do CGGPessoas 
Anexo IV. Pedido de alteração de indicadores - Gestão por competências 

 

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

Propósito: Não houve deliberação sobre este 

Data:  

Horário:  

Local:  

Participantes:  
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Imagens: 
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