
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: 2ª  RAE 2021

PROAD: 7186/2018

Data da Reunião: 03/05/2021 - 15h

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

Keilia SCR Secretária Presente

Caio Lima CGEST Chefe EProj Presente

Fabiana Faria DGI Chefe Substituta Presente

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.
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3. Pauta

1. Aprovação do novo objetivo estratégico

2. Aprovação das Iniciativas Estratégicas

3. Aprovação do Plano Estratégico Institucional ciclo 2021-2026

4. Tópicos discutidos e proposições

1. Aprovação do novo objetivo estratégico

Informações e discussões:

1. Dirceu fez uma breve apresentação da minuta do Mapa Estratégico Institucional,
composto pela Identidade Organizacional e os Objetivos Estratégicos;

2. Ressaltou que foi inserido o objetivo estratégico sugerido na 1ª RAE 2021 pelo Dr.
Herman e deliberado pelo CGGEP como de acordo.

3. Concluiu informando que tal acréscimo havia sido posto pela Dra. Perpétuo na
última reunião do Coleprecor, realizada em 27/04/2021, tendo havido sinalização
positiva do CSJT sobre a iniciativa do TRT21;

4. Márcio usou da palavra para apresentar entendimento de que esse novo objetivo
estratégico precisa transcender às limitações do TRT21 em relação às iniciativas
que serão direcionadas à sua consecução;

5. Não havendo divergências sobre o título e a descrição do novo objetivo
estratégico, Dirceu direcionou as discussões sobre as iniciativas estratégicas
necessárias ao atingimento do objetivo.

Deliberações:

1. Aprovado pelos membros do Comitê o seguinte Objetivo Estratégico a ser inserido
na proposta do Plano Estratégico do TRT21 para o ciclo 2021-2026:
a. Título:

i. “Garantir a continuidade e a sustentabilidade institucional da
Justiça do Trabalho.”

b. Descrição:
i. “Reafirmar as competências constitucionais da Justiça do Trabalho

e sua missão institucional de proteção da cidadania e da liberdade,
e garantia da paz social, comunicando à sociedade e às demais
partes interessadas os valores tangíveis e intangíveis da sua
atuação.”

2. Aprovação de iniciativas para o novo Objetivo Estratégico

1. Karla iniciou a discussão destacando a importância da consciência por parte da
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sociedade, mas colocou como sendo essencial uma atuação no âmbito do Poder
Legislativo.

2. Questionou se não seria mais adequado e efetivo iniciativas nesse sentido, de
caráter político, envolvendo e tendo apoio dos conselhos superiores, CSJT e CNJ,
em prol da defesa da Justiça do Trabalho.

3. A Dra. Perpétuo informou que o TST possui assessores parlamentares, para atuar
junto ao Poder Legislativo, e os coloca à disposição quando há necessidade de
algum suporte aos Tribunais Regionais.

4. Dirceu colocou seu entendimento no sentido de que não seria adequado ter um
OE do TRT21 com pretensão de gerar automaticamente um movimento nacional,
conduzido pelo CSJT.

5. Concorda com Karla e entende que as ações objetivas passam necessária e
principalmente por iniciativa no campo da política.

6. Porém, no escopo definido na descrição do objetivo, pode-se ter como indicador
de um fortalecimento da JT e da sua sustentabilidade a recomposição dos cargos
vagos de magistrados e servidores.

7. Ressaltou, no entanto, que as iniciativas estratégicas do TRT21 estarão restritas
ao TRT21, mas poderão ter o envolvimento de órgãos com peso político
institucional como o Tribunal Pleno, as associações de classe de magistrados e
servidores, o MPT e o Coleprecor.

8. Karla apresentou questionamento sobre qual seria o melhor interlocutor dessas
iniciativas com os órgão superiores: TST, CSJT, CNJ, Poder Legislativo, entre
outros.

9. O Dr. Eridson colocou seu entendimento de que o principal fórum de discussão e
apresentação de um entendimento nacional é o Coleprecor.

10. Márcio ponderou que só a sociedade legitima a existência ou necessidade das
instituições, sugerindo peças publicitárias e iniciativas de alto nível de penetração,
distanciando-se de indicadores burocráticos.

11. A Dra. Perpétuo trouxe seu posicionamento sobre a sustentabilidade institucional,
destacando a necessidade de manutenção e fortalecimento da JT, passando pelos
elementos intangíveis e tangíveis de sua atuação, tais como: identidade
institucional, recursos orçamentários e recursos de pessoas.

12. Partiu-se então para a definição de quais seriam as iniciativas estratégicas que
poderiam ser implementadas, no contexto do novo objetivo.

13. Dirceu apresentou algumas ideias para iniciar os debates, destacando que para
qualquer mensagem chegar à sociedade teremos que necessariamente passar
pela mídia, nas suas diversas formas e contextos.

14. Não obstante ser objeto do desdobramento da estratégica, etapa posterior à
aprovação do Plano Estratégico, foram registradas algumas percepções dos
membros do Comitê:

c. Temas a serem tratados nas iniciativas:

i. Imagem institucional da JT;
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ii. Regulação de relações de trabalho extra CLT ;

iii. Visão sobre o novo mundo do trabalho - movimentos das
relações de trabalho;

iv. Regulação para o novo mundo do trabalho perante o
capitalismo atual;

v. Desempenho, eficiência e utilidade;

vi. Modelo da Justiça do Trabalho pós pandemia ;

vii. Campanha publicitária.

d. Possíveis instituições envolvidas:

i. Tribunal Pleno do TRT21;

ii. Coleprecor;

iii. Enamat;

iv. Amatra;

v. OAB;

vi. MPT.

15. A Dra. Perpétuo trouxe a ideia de dois aspectos da imagem da Justiça do
Trabalho, sendo uma relacionada ao seu desempenho ou eficiência e outro
relacionado à sua utilidade.

16. Após debate sobre os diversos aspectos do objetivo estratégico, foram definidas
duas iniciativas estratégicas:

a. Programa de debates sobre a Justiça do Trabalho no contexto do
Sistema de Justiça; e

b. Programa de fortalecimento da identidade da Justiça do Trabalho.

Deliberações:

1. Aprovados pelos membros do Comitê as iniciativas estratégicas para o novo OE.

3. Aprovação do Plano Estratégico Institucional ciclo 2021-2026

1. Como não houve qualquer ressalva ao conteúdo apresentado na 1ª RAE 2021 e a
estrutura do novo Objetivo Estratégico foi aprovado conforme anotações nos
tópicos 1 e 2 deste documento, todos os membros do CGGEP votaram pela
aprovação do Plano Estratégico do TRT21 para o ciclo 2021-2026.

2. Mereceu registro a presença na reunião da Secretária da Corregedoria Regional,
no sentido de dar cumprimento aos termos da Resolução CSJT nº 259/2020, que
avaliou e colaborou com a construção do Plano em questão;

3. Dirceu parabenizou o trabalho dos membros do Comitê, destacando que o novo
Plano Estratégico do TRT21 teve um significativo avanço em relação às edições
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anteriores, fruto do trabalho multidisciplinar e colaborativo de magistrados e
servidores.

Deliberações:

1. Aprovada a proposta do Plano Estratégico do TRT21 para o ciclo 2021-2026, nos
termos do Anexo I.

2. Encaminhar proposta de minuta de Resolução Administrativa para ser
encaminhada ao Tribunal Pleno
Responsável: Dirceu
Data: até 14/05/2021
Data: até Plano Estratégico Institucional ciclo 2021-2026

Anexos:

ANEXO I- Minuta da proposta do Plano Estratégico do TRT21 para o ciclo 2021-2026
ANEXO II- Relatório de Diagnóstico Institucional 2020

ANEXO III- Painel de Diagnóstico Institucional

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

Propósito: 3ª RAE 2021

Data: 27/08/2021

Horário: 14h

Local: Sala virtual de reuniões no Google Meet

Participantes: Membros do CGGEP

6. Imagem(ns) da reunião

7. Cópia do “chat” da reunião

Não houve registro.
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