
 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 
Comitê de Gestão Estratégica 

 
CERTIDÃO DE APROVAÇÃO DE DEMANDA 

FRAD CGE Nº 003/2020 
 
 

Certifico , em decorrência da realização do Fluxo Rápido de Aprovação de           
Demanda (FRAD), que o Comitê de Gestão Estratégica analisou e deliberou pela            
APROVAÇÃO  da demanda, conforme detalhado a seguir. 
 
Demanda: 
Considerando a elaboração do Documento de Análise da Demanda (DAD), vimos           
acionar o Fluxo Rápido de Aprovação de Demandas (FRAD), a fim de sugerir a              
aprovação do seguinte projeto e sua respectiva inclusão no Portfólio de Projetos            
Estratégicos Institucionais: 

 
● Formular a Estratégia Institucional do TRT21-RN para o ciclo 

2021-2026 
○ Descrição sucinta do produto: Estratégia Institucional do 

TRT21-RN para o ciclo 2021-2026, compreendendo a identidade 
organizacional (missão, visão e valores) e o planejamento 
estratégico, composto de objetivos, indicadores definidos em 
glossário e metas.  

○ Valor: R$ 29.300,00 
○ Para maiores detalhes sobre a demanda, podem ser consultados os 

documentos juntados ao respectivo  PROAD 2381/2020 , em especial 
DOD (doc 2) e DAD (doc. 5). 

Havendo deliberação no sentido da aprovação do projeto por parte dos           
membros, solicitamos que o CGE delibere sobre a priorização desse projeto em            
relação aos demais projetos constantes no Portfólio de Projetos Institucionais,          
conforme ranking aprovado em reunião extraordinária do CGE realizada no dia           
19/06/2020. 

Para isso, o EPROJ pré preencheu a planilha de Pontuação e Porte do             
Projeto - PPP, e seguindo a metodologia aprovada, o projeto obteve a pontuação             
técnica de 316 pontos. 
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https://drive.google.com/file/d/1kVCuEPaj988BH68XJCu4KUL9hRxQ7DOA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kVCuEPaj988BH68XJCu4KUL9hRxQ7DOA/view?usp=sharing
https://proad.trt21.jus.br/proad/f/t/fichaprocessoman?nrProtocolo=2381&nrAno=2020&evento=y&nmAba=mestre
https://proad.trt21.jus.br/proad/f/t/fichaprocessoman?nrProtocolo=2381&nrAno=2020&evento=y&nmAba=mestre
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pac6bIAiIzlkyiCwW5UZBPDRIuzhccfQs0G8o_xec8w/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pac6bIAiIzlkyiCwW5UZBPDRIuzhccfQs0G8o_xec8w/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pac6bIAiIzlkyiCwW5UZBPDRIuzhccfQs0G8o_xec8w/edit#gid=0


Caso o projeto seja aprovado como Estratégico Institucional este terá um           
incremento de 15%  em sua pontuação, perfazendo um total de 363 pontos. 

Com essa pontuação (363 pontos), o projeto ficará ranqueado na 14ª           
posição, conforme  Tabela de Priorização de Projetos . 

Vale ressaltar que a área responsável por esse projeto será a Divisão de             
Governança Institucional (DGI) que está gerenciando os seguintes projetos no          
contexto do Portfólio de Projetos Estratégicos Institucionais: 

● Implementar Gestão de Riscos (11ª posição); 
● Regulamentar a Política de Governança (12ª posição); 
● Elaborar a Proposta Orçamentária 2021 (16ª posição); 
● Melhorar Processos relacionados à Transparência do TRT21 (18ª posição); 

De acordo com a metodologia de gestão (priorização) de portfólio de projetos,            
caso entendam necessário, os membros podem sugerir uma pontuação adicional          
(até 57 pontos), reposicionando o projetos no ranking. 

Como a priorização se dará de forma individualizada e via e-mail por cada             
membro do CGE, é natural que surjam pontuações diferentes. Como tratativa a esse             
problema, podemos considerar a média aritmética de pontos atribuída pelos          
membros do CGE.  

Dessa forma, gostaríamos da manifestação dos membros do CGE acerca da           
inclusão desse projeto no Portfólio e sua respectiva priorização no contexto           
estratégico institucional. 
 
Propositor(a): 
José Adriano Guimarães 
Coordenador-Substituto de Planejamento e Gestão Estratégica. 
 
Data de início do FRAD: 
14/07/2020 
 
Data de término do FRAD: 
21/07/2020 
 
Deliberação: 
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Membro Cargo/Função Deliberação 

Bento Herculano Duarte Neto Desembargador Presidente e Corregedor Aprovação tácita 

Simone Medeiros Jalil Juíza Auxiliar da Presidência Aprovação tácita 

Luciano Athayde Chaves Juiz Auxiliar da Corregedoria Aprovação tácita 

Herman Guilhermo de Araújo    Secretário Geral da Presidência Aprovação tácita 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bj8NPwvy0aTQRgvPEs9eNzLhMVk4achjXRWochY5e0c/edit#gid=1962013427
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bj8NPwvy0aTQRgvPEs9eNzLhMVk4achjXRWochY5e0c/edit#gid=1962013427


 
Natal/RN, 20 de novembro de 2020. 

DIRCEU VICTOR MONTE DE HOLLANDA 
Chefe da Divisão de Governança Institucional 

Secretário do CGE 
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Souza 

Márcio de Medeiros Dantas Diretor Geral Aprovação tácita 

Karla Souza da Motta Coordenadora de Planejamento e Gestão     
Estratégica 

Aprovação tácita 
(Propositora) 

Dirceu Victor Monte de Hollanda Chefe da Divisão de Governança Institucional Aprovação tácita 

Assinado de forma digital por DIRCEU VICTOR MONTE DE 

HOLLANDA:308210502 

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora da Justica - AC-JUS, 

ou=Cert-JUS Institucional - A3, ou=09461647000195, ou=Tribunal Regional do 

Trabalho 21 Regiao - TRT21, ou=SERVIDOR, cn=DIRCEU VICTOR MONTE DE 

HOLLANDA:308210502 

Dados: 2020.11.20 17:00:29 -03'00'
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