
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

Ata de Reunião - ATA

1. Propósito

Colegiado Comitê de Governança e Gestão Estratégica e Participativa
(CGGEP)

Assunto da Reunião: 1ª RAE 2022

PROAD: 7186/2018

Data da Reunião: 25/04/2022 - 10h

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

Secretário(a): Dirceu Hollanda (DGI)

2. Participantes

Nome Entidade/Unidade Função Presença

Dra. Perpétuo Wanderley Presidência Des. Presidente e
Corregedora Presente

Dr. Eridson Medeiros Vice-Presidência e
Ouvidoria

Des. Vice-Presidente
e Ouvidor Presente

Dra. Joseane Dantas GDJD Desembargadora Ausente

Dr. Hermann Hackradt VTCN Juiz Ausente

Sílvio Santiago SGP Secretário Presente

Márcio Dantas DG Diretor Presente

Karla Motta CGEST Coordenadora Presente

Dirceu Hollanda DGI Chefe Presente

Convidados:

Cynthia Freire DGI Chefe Substituta Presente

Fabiana Faria DGI Chefe Substituta Presente

José Adriano CGEST Chefe do SEST Presente

Antônio Augusto CGEST Chefe do EGPO Presente

Caio Azevedo CGEST Chefe do EPROJ Presente

Yoanna Guerra CGEST Chefe da SERSA Presente
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1. A reunião foi aberta pela Des. Presidente e Coordenadora do Comitê, Dra.
Perpétuo, que passou a palavra ao Chefe da DGI, Dirceu Hollanda, para a
apresentação dos assuntos previstos na pauta, conforme anotações a seguir.

3. Pauta

1. Relatório de Desempenho Estratégico do TRT21-RN em 2021

2. Revisão dos Cenários Prospectivos 2022-2023

3. Proposta de Metas Regionais para o biênio 2022-2023

4. Proposta de nomeação de responsáveis por cada Objetivo Estratégico

5. Deliberações e próximas atividades do CGGEP

4. Tópicos discutidos e proposições

1. Relatório de Desempenho Estratégico do TRT21-RN em 2021

Informações e discussões:

1. Karla fez uma breve apresentação dos pontos mais importantes do Relatório de
Desempenho 2021.

2. Foram destacadas apenas as Metas 03 e 05, metas estas não alcançadas em
2021. Foram apresentados os motivos que impediram esse atingimento e ao final
Karla indagou aos membros do comitê sobre o que fazer para mudar este cenário
(slides 5-8).

3. A Dra. Perpétuo questionou sobre os valores apresentados para o índice de
conciliação na fase de conhecimento do 1º grau do TRT21-RN (36,75%, abaixo da
média da Justiça do Trabalho, que foi de 46,52%) e a taxa de congestionamento
líquida, exceto execuções fiscais (TCL), que foi de 50,96%, embora a taxa de
congestionamento líquida na fase de conhecimento tenha sido de 37,44% (inferior
à cláusula de barreira estabelecida pelo CNJ, de 40%), enquanto que a taxa de
congestionamento líquida na fase de execução do 1º grau foi de 66,88% (superior
ao 65% da cláusula de barreira);

4. Adriano respondeu que a taxa de congestionamento considera as fases de
conhecimento e execução do 1º grau e do 2º grau. Como a taxa é líquida, os
processos suspensos ou sobrestados (cuja baixa não depende de ação da Vara
do Trabalho ou Gabinete de Desembargador) são excluídos. E ressaltou que a
cláusula de barreira da meta 5 estabelece que se os valores obtidos para a taxa
de congestionamento líquida nas fases de conhecimento e de execução forem
menores ou iguais aos valores estabelecidos a meta pode ser considerada
cumprida.

5. A Dra. Perpétuo destacou que o esclarecimento é importante para poder decidir o
que fazer. E, diante da explicação, o esforço deve ser tanto do 1º grau quanto do
2º grau.

6. Dirceu perguntou qual foi o valor da taxa de congestionamento líquida,
considerando apenas o 2º grau. Adriano informou que o valor registrado em
dezembro de 2021 foi de 36,98%, e que a evolução da TCL2º por gabinete de
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desembargador é monitorada pela CGEST, uma vez que compõe as
recomendações da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho - CGJT.

7. Adriano destacou que nenhum TRT conseguiu atingir a Meta 5 em 2021.

8. Foram ainda apresentados os projetos estratégicos por componente da cadeia de
valor, que totalizam 19 (dezenove) projetos em execução, 3 (três) concluídos e 4
(quatro) suspensos. Karla fez uma reflexão sobre o pequeno número de projetos
em execução que tem recursos orçamentários alocados (slide 9 -10).

9. Karla apresentou ainda algumas ações voltadas para a elevação da produtividade
na Prestação Jurisdicional com vistas à recuperação do desempenho e
cumprimento das metas (slide 13).

10. Dirceu acrescentou ser fundamental a promoção do autoconhecimento
institucional para permitir uma melhor tomada de decisão e que precisam ser
reconhecidos os desafios da instituição para que seja elaborado um plano de
enfrentamento.

11. Complementou informando que há um esforço neste sentido de gerar informações
a partir de dados produzidos pelo TRT21 nos diversos processos organizacionais,
visando à melhoria do processo de tomada de decisão e exemplificou com alguns
painéis de BI que estão sendo elaborados.

Deliberações:

1. Não houve deliberações.

2. Revisão dos Cenários Prospectivos 2022-2023

Informações e discussões:

1. Dirceu apresentou a necessidade de revisão dos Cenários Prospectivos para
2022-2023 (página 15 da Apresentação).

2. A sugestão apresentada foi no sentido de que permaneçam inalterados, tendo em
vistas que na conjuntura atual não se permite, mesmo no estágio avançado do
Plano de Retomada aos Trabalho Presenciais, afirmações de mudanças dos
cenários anteriormente avaliados.

3. Ressaltou que os Cenários Prospectivos são importantes para melhorar e facilitar
a tomada de decisão pelos gestores, direcionando os esforços para a execução
da estratégia, com atenção aos desafios apresentados.

4. Dirceu acrescentou que no momento foi realizada apenas uma revisão dos
cenários e que durante o período de transição da gestão deverá ser executado um
novo ciclo do processo de diagnóstico institucional, com consequente atualização
dos cenários prospectivos.

5. O Dr. Eridson perguntou sobre o percentual de servidores aposentados e o
prognóstico para os próximos 5 anos.

6. Foi informado este dado a partir das informações contidas no Relatório de Gestão
2021, no qual há em torno de 8 (oito) magistrados e 100 (cem) servidores com
abono de permanência.
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Deliberações:

1. A revisão dos Cenários Prospectivos 2022-2023 foi aprovada conforme
apresentados.

3. Proposta de Metas Regionais para o biênio 2022-2023

Informações e discussões:

1. Dirceu apresentou uma proposta de definição de Metas Regionais, para cada
objetivo estratégico priorizado, acrescendo-se estas às metas nacionais já
definidas pelo CNJ e pelo CSJT (páginas 16 e 33 da Apresentação).

2. Foram também apresentados os indicadores das cestas do CNJ e do CSJT, que
serviram de referência para a proposta de Metas Regionais.

3. Os indicadores foram escolhidos considerando aqueles que têm maiores impactos
nos indicadores externos aos quais o Tribunal é monitorado (IGEST, Prêmio CNJ
de Qualidade, IGG, IGovTI-Jud, Ranking da Transparência).

4. Foi apresentada uma proposta com 12 (doze) Metas Regionais, conforme segue:

i. OE: Garantir a continuidade e a sustentabilidade institucional da JT
1. Realizar Plano de Ação contendo ao menos uma

ação/evento interno e outro externo que vise a
conscientização da necessidade da continuidade e
sustentabilidade da Justiça do Trabalho.

a. Meta TRT 21 01
i. 2022 - 100% do plano de ação;
ii. 2023 - 100% do plano de ação;

ii. OE: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais
1. Indicador: Índice de transparência

a. Meta TR21 02
i. 2022 - 93%;
ii. 2023 - 95%

iii. OE: Promover o trabalho decente e a sustentabilidade
1. Indicador: Índice de desempenho de sustentabilidade - IDS

a. Meta TR21 03
i. 2022 - 70%;
ii. 2023 - 73%

iv. OE: Garantir a duração razoável do processo
1. Indicador: Tempo de tramitação dos processos pendentes,

considerando as fases dentro do judiciário
a. Meta TR21 04

i. 2022 - 579,50 (esta meta não mais será
impactada pelas ações de 2022);

ii. 2023 - 550
v. OE: Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas

1. Indicador: Índice de realização de audiências nos CEJUSCs
a. Meta TR21 05

i. 2022 - 135%;
ii. 2023 - 140%

4PROAD 7186/2018. DOC 90. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2022.ZQQL.NLGQ:
https://proad.trt21.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

PROAD 7186/2018. DOC 90.
(Juntado por dirceu - DIRCEU VICTOR MONTE DE HOLLANDA em 21/06/2022)



vi. OE: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
1. Indicador: Índice de desempenho dos órgãos no prêmio

CNJ de Qualidade nos eixos “Governança” e “Qualidade da
Informação”

a. Meta TR21 06
i. 2022 - Eixo Governança -163,5; Eixo Dados

e Tecnologia - 525
ii. 2023 - Eixo Governança -188,25; Eixo Dados

e Tecnologia - 545
2. Indicador: Índice Integrado de Governança e Gestão

a. Meta TR21 07
i. 2022 - 62%
ii. 2023 - 70%

vii. OE: Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira
1. Indicador: IEDD - Índice de execução das dotações para

despesas discricionárias
a. Meta TR21 08
b. 2022 - 93%
c. 2023 - 95%

2. Indicador: Impacto de Restos a Pagar inscritos no limite de
gastos para o exercício

a. Meta TR21 09
i. 2022 - 0,0136 (1,36%)
ii. 2023 - 0,0109 (1,09%)

viii. OE: Incrementar o modelo de gestão de pessoas em âmbito
nacional

1. Indicador: Índice de capacitação de magistrados
a. Meta TR21 10
b. 2022 - 208
c. 2023 - 239

2. Indicador: Índice de capacitação de servidores
a. Meta TR21 11

i. 2022 - 324
ii. 2023 - 340

ix. OE: Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados
1. Indicador: IGovTIC-JUD (indicador da TI) - Avalia

governança, gestão e infraestrutura de tic
a. Meta TR21 11

i. 2022 - 70%
ii. 2023 - 80%

Deliberações:

1. Aprovada a proposta de Metas Regionais para o biênio 2022-2023, conforme
descrito no subtópico 4, do campo anterior.

4. Proposta de nomeação de responsáveis por cada Objetivo Estratégico
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Informações e discussões:

1. Dirceu apresentou a proposta de designação de responsáveis por Objetivo
Estratégico (páginas 34 e 35 da Apresentação da reunião).

2. Dirceu esclareceu que a ideia é ter um Magistrado ou Servidor, que tenha mais
afinidade com cada Objetivo, de modo que possa acompanhar a evolução do
desempenho e atuar junto aos colegiados temáticos (Comitês) e unidades
organizacionais que atuam na área.

3. Ressaltou que esta iniciativa está alinhada com um dos itens do IGG do TCU,
contribuindo também com a melhoria do nosso indicador de maturidade em
governança institucional.

4. A proposta apresentada para os responsáveis por cada Objetivo Estratégico foi a
seguinte:

i. OE: Garantir a continuidade e a sustentabilidade institucional da JT:
Dr. Hermann Hackradt

ii. OE: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais:
Coordenador do CCI - Comitê de Comunicação Institucional - Dr.
Hermann Hackradt

iii. OE: Promover o trabalho decente e a sustentabilidade:
Coordenadora da CGEST - Karla Motta

iv. OE: Garantir a duração razoável do processo:
Magistrada Gestora de Metas Nacionais - Dra. Joseane Dantas

v. OE: Promover a Integridade e a transparência em relação aos atos
de gestão praticados:
Chefe da DGI - Dirceu Hollanda

vi. OE: Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas:
Magistrada Gestora de Metas Nacionais - Dra. Joseane Dantas

vii. OE: Garantir a efetividade do tratamento da demanda repetitiva:
Secretário-Geral da Presidência - Silvio Santiago

viii. OE: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica:
Chefe da DGI - Dirceu Hollanda

ix. OE: Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira:
Coordenador ou Coordenadora do Comitê Gestor Regional e
Atenção Prioritária do 1º Grau e Orçamentária de 1º Grau

x. OE: Incrementar o modelo de gestão de pessoas em âmbito
nacional:
Coordenadora do Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas -
Dra. Isaura Simonetti

xi. OE: Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados:
Coordenador do Comitê de Governança de TIC - Des. Ricardo
Espíndola

Deliberações:

1. Aprovada a proposta com os responsáveis pelos Objetivos Estratégicos, conforme
apresentado.
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5. Deliberações e próximas atividades do CGGEP

Informações e discussões:

1. Conhecimento do Glossário das Metas Nacionais para 2022;

2. Validação dos cenários prospectivos para 2022 e 2023;

3. Aprovação da revisão do Plano Estratégico 2021-2026:

○ Metas Regionais e atualização do Plano Estratégico (art. 15 e seguintes, da
Resolução Administrativa 015/2021);

○ nomeação dos responsáveis pelos Objetivos Estratégicos;

4. Agendamento de reuniões extraordinárias do CGGEP para:

○ conhecimento do resultado do Plano Tático Institucional 2021-2022 e
conhecimento do Plano Tático Institucional 2022-2023;

○ classificação e priorização dos projetos estratégicos;

○ priorização dos processos organizacionais críticos alinhados aos objetivos
estratégicos do ciclo 2021-2026.

i. Definido que será elaborado um vídeo a ser disponibilizado aos
membros e posteriormente realizada uma reunião onde os
membros do comitê farão a votação individualmente.

○ Definido que as próximas reuniões deverão ser agendadas no período da tarde, às
quartas, quintas ou sextas-feiras.

Deliberações:

1. Ficou definido que as reuniões extraordinárias deverão ser agendadas
posteriormente, no período da tarde, às quartas, quintas ou sextas-feiras, a
depender da agenda da Presidente e do Vice-presidente.

Anexos:

ANEXO I- Apresentação da reunião
ANEXO II- Apresentação do Relatório dos resultados de desempenho dos indicadores

estratégicos
ANEXO III- Glossário das Metas Nacionais para 2022

Data(s) da(s) próxima(s) reunião(ões)

Propósito: 2ª RAE 2022

Data: 18/07/2022

Horário: 14h

Local: Sala virtual de reuniões no Google Meet
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Participantes: Membros do CGGEP

5. Imagem(ns) da reunião

6. Cópia do “chat” da reunião
SILVIO DA SILVA SANTIAGO10:01

Bom dia.

FABIANA FERREIRA DE FARIA10:01

Bom dia a todos!

DIRCEU VICTOR MONTE DE HOLLANDA10:10

Segue o link para acesso à apresentação do slides:

https://docs.google.com/presentation/d/1rdNXZ5FPb5EpGp-DqinC_jpu2QHwzvD69dUiYfwKAEk/edit

?usp=sharing

CAIO LIMA DE AZEVEDO10:10

bom dia!

Você10:11

Bom dia

SILVIO DA SILVA SANTIAGO10:11

Bom dia

YOANNA FERNANDES GUERRA10:11

Bom dia!

CYNTHIA DO CARMO A FREIRE 10:14

Link da apresentação:

https://docs.google.com/presentation/d/1rdNXZ5FPb5EpGp-DqinC_jpu2QHwzvD69dUiYfwKAEk/edit

#slide=id.gf3d9da53b7_0_18

Link do Relatório de desempenho:

https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/transparencia/ge/pdfs/Relat%C3%B3rio%202021%20de%

20Resultados%20do%20Plano%20Estrat%C3%A9gico%20final.pdf

CYNTHIA DO CARMO A FREIRE 10:53

Informação do Relatório de Gestão 2021

JOSE ADRIANO S. A. GUIMARAES11:47

TRT11 (AM/RR) e TRT14 (RO/AC) são de pequeno porte.

eridson joão f medeiros11:50

Não sabia que o TRT11 era de pequeno porte...

8PROAD 7186/2018. DOC 90. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2022.ZQQL.NLGQ:
https://proad.trt21.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

PROAD 7186/2018. DOC 90.
(Juntado por dirceu - DIRCEU VICTOR MONTE DE HOLLANDA em 21/06/2022)



eridson joão f medeiros11:52

O TRT11 tem 15 desembargadores e 3 turmas.

JOSE ADRIANO S. A. GUIMARAES11:52

Desde 2020 o CNJ classificou o TRT11 entre os TRTs de pequeno porte, dr. Eridson.

JOSE ADRIANO S. A. GUIMARAES11:57

A classificação dos TRTs quanto ao porte pode ser visualizada na página 47 do relatório Justiça em

Números 2021, no link a seguir:

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/11/relatorio-justica-em-numeros2021-221121.pdf

eridson joão f medeiros11:58

Entendi Adriano, mas fiquei surpreso. Obrigado.

JOSE ADRIANO S. A. GUIMARAES11:59

Disponha, dr. Eridson.

DIRCEU VICTOR MONTE DE HOLLANDA12:04

Glossários e Esclarecimentos

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/04/glossario-metas-nacionais-do-poder-judiciario-2

022-justica-do-trabalho-1.pdf
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