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E D I T O R I A L

Durante a minha gestão e da desembargadora Maria do Perpetuo Socorro 
Wanderley de Castro, o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 
(TRT-RN) enfrentou um dos maiores desafios da sua história: 
a pandemia do novo coronavírus.

Apesar das dificuldades impostas pela Covid-19, o Tribunal da 21ª Região 
não parou nem mesmo por um dia. Pelo contrário: aumentou a sua 
produtividade, figurou entre os mais céleres do Brasil e protegeu a vida, 
destacando-se nacionalmente na destinação de recursos para o combate 
à doença no Rio Grande do Norte.

Além desses feitos, foi possível também a realização de outras ações 
e investimentos capazes de promover avanços significativos no TRT-RN, 
não somente estruturais, mas também em tecnologia, em sustentabilidade 
e o mais importante: no desenvolvimento das pessoas.

Certamente pelo trabalho em parceria com magistrados e servidores 
é que foram possíveis grandes conquistas, a exemplo da Categoria Ouro 
do Prêmio CNJ de Qualidade 2020 e de outros reconhecimentos que 
demonstram o franco crescimento do Tribunal Trabalhista potiguar.

Nas páginas a seguir, de maneira resumida, alguns dos nossos avanços 
em favor do fortalecimento da Justiça do Trabalho no RN e de melhores 
serviços aos jurisdicionados ao longo dos últimos dois anos. 
Em cada feito apresentado, a minha sincera gratidão a todos 
que tornaram possível realizá-lo.

Bento Herculano Duarte Neto
Desembargador presidente

Desafios e avanços
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Linha do tempo: dois anos de trabalho e avanços

Arrecadação recorde e em alta 
TRT-RN obtém em 2019 e 2020 maiores recolhimentos da sua história 
e contribui substancialmente com o aumento de recursos públicos

Uma grande fonte de conhecimentos
Escola Judicial se fortalece e reforça o seu papel estratégico para a formação 
continuada de magistrados e servidores

Um Tribunal mais bem estruturado e melhor
Obras permitiram avanços estruturais no TRT-RN, tornando-o mais confortável 
para magistrados e servidores, mas principalmente para a sociedade

Comunicação fortalece Justiça do Trabalho no RN
Ampliação da presença do Tribunal nas mídias tradicionais e digitais reforça
a sua importância para a sociedade

Por um Tribunal mais sustentável
Iniciativas permitem redução de custos e tornam o TRT-RN uma referência 
em consciência socioambiental  

Tecnologia em favor da eficiência e da transparência
TRT-RN investiu em recursos tecnológicos e instituiu o plenário virtual, permitindo
que estivesse pronto para os novos tempos

Reconhecimento nacional que vale ouro
Justiça do Trabalho do RN conquista a Categoria Ouro no Prêmio CNJ de Qualidade 2020 
e se firma como referência em áreas estratégicas 

Foco em desenvolver pessoas
Para a atual gestão do TRT-RN, lapidar as competências de magistrados e servidores 
é promover o fortalecimento de toda a instituição

Governança e Estratégia para ir além
Tribunal da 21ª Região adotou práticas modernas de gestão com o intuito de alcançar 
metas e se tornar mais eficiente para a sociedade

Justiça para quem tem pressa
Justiça em Números 2020 coloca o Tribunal da 21ª Região como um dos mais céleres 
do Brasil, atestando o compromisso e a eficiência de magistrados e servidores 

Saúde em primeiro lugar
Ações voltadas para o bem-estar de magistrados e servidores fazem a diferença 
para manter uma Justiça eficiente a serviço da sociedade

TRT-RN na pandemia: trabalho que fez diferença 
A atuação da Justiça do Trabalho foi essencial para a contenção da doença no Estado, 
com a viabilização de recursos e do Hospital de Campanha de Natal

Uma Justiça atenta à execução 
Práticas inovadoras, ousadas e criativas fazem fila de processos sentenciados à espera 
do cumprimento diminuir no RN

Com a palavra: autoridades comentam gestão 2019 - 2020 do TRT-RN
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S U M Á R I O

21ª Hora é uma publicação periódica do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 
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de Gestão referente ao biênio 2019-2020.
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dois anos 
   de trabalho 
e avanços

dois anos 
de trabalho 
e avanços

dois anos 
de trabalho 
e avanços

Março 2019 Abril 2019

Presidente Bento Herculano Duarte Neto 
é eleito pelos diretores das Escolas Judiciais 
Trabalhistas para ser o novo presidente 
do Conselho Nacional das Escolas de 
Magistratura do Trabalho (Conematra)

Apresentações e divulgação de obras 
de mulheres que fazem parte da história 
da Justiça do Trabalho potiguar marcam 
celebração do Dia Internacional da Mulher 
(8 de Março)

Programa Trabalho Seguro no RN 
leva campanha do “Abril Verde” para 
o Campeonato Potiguar de Futebol 

Ministros do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) Claudio Mascarenhas Brandão, 
Walmir Oliveira da Costa e Alexandre de Souza 
Agra Belmonte participam da abertura do ano 
letivo da Escola Judicial

Linha do tempo: 

Janeiro 2019

2019

Fevereiro 2019

Desembargadores Bento Herculano Duarte Neto 
e Maria do Perpetuo Socorro Wanderley de Castro 
tomam posse como presidente e vice-presidente 
do TRT-RN

TRT-RN lança serviço eletrônico para 
pagamento de alvarás, proporcionando 
maior agilidade  e segurança no 
levantamento dos depósitos  judiciais

Novas instalações da Escola Judicial 
e da Biblioteca Miguel Josino Neto são 
inauguradas e abertas ao público
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Julho 2019

Junho 2019

Magistrados e servidores participam 
da abertura da Semana do Meio Ambiente

Seminário promovido pelo TRT-RN trata 
dos desafios da Governança Pública com 
o ministro do Tribunal de Contas da União 
(TCU), João Augusto Ribeiro Nardes

Gestores do Tribunal participam de reunião 
para tratar do cumprimento das metas 
da Justiça do Trabalho potiguar

Vice-presidência do TRT-RN realiza 
audiência de dissídio coletivo

TRT-RN realiza Roda de Diálogos dentro 
da programação da Semana Nacional da 
Aprendizagem

Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região
(TRT-RN), Tribunal de Justiça (TJ) 
e Secretaria de Administração Penitenciária 
(Seap) renovam parceria para realização 
do projeto Novos Rumos na Execução 
Penal no âmbito da Justiça do Trabalho

TRT-RN realiza maratona de investigação 
patrimonial para localizar bens e ativos 
financeiros de devedores 

Maio 2019

Tribunal da 21ª Região inaugura Sala 
de Apoio à Amamentação para atender
 mães e lactantes 

TRT-RN promove campanha de doação 
de sangue em parceria com o Hemonorte

TRT-RN celebra seus 27 anos de instalação 
com sessão solene do Pleno

Tribunal da 21ª Região ganha nova sala 
para acolhimento de reclamações a termo

Agosto 2019

Tribunal da 21ª Região recebe visita 
de alunos do Programa Trabalho, Justiça 
e Cidadania (PTJC), com objetivo de dar 
noções de Direito do Trabalho a estudantes 
de escolas públicas
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Outubro 2019

Novembro 2019

TRT-RN fecha parceria com o Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte (IFRN) para 
desenvolver ações inovadoras

TRT-RN promove XIV Semana Nacional de
Conciliação e realiza audiências de conciliação 
em todo o Estado

Encontro Institucional de Magistrados 
e Servidores promove discussões sobre 
temas ligados ao Judiciário Trabalhista 
e conta com palestra do ministro do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
Luiz Philippe Vieira de Mello Filho

Integrantes do quadro funcional do 
Tribunal Trabalhista potiguar se destacam 
na XVIII Olimpíada Nacional da Justiça 
do Trabalho

Janeiro 2020

TRT-RN abre Ano Judiciário com balanço 
dos resultados de 2019 e apresentação 
de metas para 2020

Fevereiro 2020

Corregedoria-Geral do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) reconhece TRT-RN 
com o selo “100% PJe”

Dezembro 2019

TRT-RN dá a largada para mais uma 
edição do TRT na Medida, com foco 
na saúde e bem-estar de magistrados 
e servidores

Semana da Saúde conta com programação 
especial e participação efetiva de magistrados 
e servidores

Tribunal da 21ª Região realiza Ato de Ação 
de Graças em celebração de fim de ano

Setembro 2019

Parceria inovadora quita dívidas da 
Brasinox e injeta R$ 11 milhões na 
economia do Estado durante a Semana 
Nacional da Execução Trabalhista

Servidores do Tribunal Regional do Trabalho
da 21ª Região, do Tribunal de Justiça, do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE-RN) e da Justiça Federal 
comemoraram juntos o Dia do Servidor Público

2020
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Abril 2020

Junho 2020

Presidente do TRT-RN, desembargador 
Bento Herculano Duarte Neto, recebe 
Grande Colar do Mérito Judiciário, 
no Tribunal da 15ª Região (Campinas-SP)

Campanha “Abril Verde” trata da prevenção 
ao novo coronavírus para trabalhadores 
de serviços essenciais 

TRT-RN realiza campanha virtual sobre 
redução de consumo para celebrar 
Semana do Meio Ambiente

Escola Judicial do TRT-RN inicia 
programação de lives para debater 
saúde, educação e trabalho com 
o projeto 1º “Ateliê Virtual”

Por meio da venda direta do imóvel do 
antigo Hospital Papi, Justiça do Trabalho 
assegura R$ 8,8 milhões para o pagamento 
de dívidas trabalhistas

Acordo homologado pelo TRT-RN em ação 
do MPT assegura repasse de R$ 13 milhões 
para ações de combate à Covid-19

Maio 2020

Março 2020

Justiça do Trabalho se instala na Casa 
da Justiça e Cidadania, na Zona Norte 
de Natal, com reclamações a termo 
e conciliações  

Exposição “Mulheres Notáveis do RN” marca
passagem do Dia Internacional da Mulher

Tribunal Trabalhista potiguar cede imóvel 
do Hotel Parque da Costeira para a Prefeitura 
de Natal instalar Hospital de Campanha

Em razão do distanciamento social, 
Tribunal Trabalhista potiguar promove 
primeiro leilão exclusivamente virtual

TRT-RN cria Comitê Permanente 
de Avaliação para monitorar ações 
contra a Covid-19 e suspensão 
das atividades presenciais

TRT-RN recebe selo do Ministério 
do Meio Ambiente por implementar 
agenda sustentável 
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Tribunal Trabalhista potiguar adquire 
divisórias de acrílico e retoma realização 
de audiências presenciais em Natal 
e no interior 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
divulga ranking no qual o TRT-RN figura 
entre os 10 tribunais trabalhistas mais 
transparentes do Brasil

Terceiro leilão virtual do TRT-RN bate 
recorde de arrecadação: R$ 1,8 milhão

Juíza do trabalho Stella Paiva de Autran Nunes 
passa a integrar quadro de magistrados 
do TRT-RN

Mediação pré-processual quita salários, 
FGTS e INSS de empregados de salineira 
em Macau

Julho 2020

Setembro 2020

Autoridades nacionais e locais, além 
de magistrados e servidores, celebram 
os 28 anos de instalação do TRT-RN 
em solenidade virtual

TRT-RN encaminha precatórios 
trabalhistas para orçamento 2021: 
valor ultrapassa R$ 121 milhões

Justiça do Trabalho do RN dá início 
à retomada gradual das atividades 
presenciais com a aquisição de 
equipamentos e a campanha 
“Viralize apenas a prevenção”

Tribunal da 21ª Região divulga Plano 
de Retomada com orientações sobre 
o retorno gradual 

Acordo intermediado pelo TRT-RN 
garante R$ 9,7 milhões para a construção 
de uma nova unidade pediátrica 
oncológica da Liga Contra o Câncer

Agosto 2020

Ações de solidariedade de magistrados 
e servidores da Justiça do Trabalho 
potiguar amenizam efeitos sociais 
da pandemia

Presidência do TRT-RN publica ato 
regulamentando a reclamação virtual 
e o uso do WhatsApp Business como 
meio de comunicação institucional 
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TRT-RN movimenta mais de R$ 27 milhões 
em pagamentos e acordo durante Semana 
Nacional da Execução Trabalhista

Tribunal da 21ª Região conquista Categoria 
Ouro no Prêmio CNJ de Qualidade 2020 
por se destacar na melhoria da qualidade 
da prestação jurisdicional 

Dezembro 2020

Servidores do TRT-RN atingem a marca 
de 1 milhão de atos realizados durante 
a pandemia

Semana da Saúde do Tribunal conta 
com  palestras virtuais e promove saúde 
e qualidade de vida entre magistrados 
e servidores 

Desembargadores Maria do Perpetuo Socorro 
Wanderley de Castro e Eridson João Fernandes 
Medeiros são eleitos presidente e vice 
do TRT-RN para o biênio 2021-2022

Restaurante do Tribunal Trabalhista 
potiguar ganha novas instalações e sete 
usinas fotovoltaicas são entregues 
em Natal e no interior do Estado

TRT-RN ilumina fachada de azul para 
conscientização sobre o diagnóstico 
precoce do câncer de próstata

Novembro 2020

Ministro Lélio Borges abre seminário 
do TRT-RN sobre trabalho infantil durante 
a pandemia e Escola Judicial lança e-book 
com artigos relacionados ao tema

TRT-RN ilumina fachada de rosa para 
alertar sobre a importância do diagnóstico
precoce do câncer de mama

Outubro 2020



A Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte obteve a maior arrecadação da sua história no 
ano de 2019, com o total de R$ 55,8 milhões para os cofres públicos. Apesar do número alto, 
esse montante foi superado ainda em meados de 2020 e um novo recorde será registado com o 
fechamento dos valores referentes a este ano, apesar da pandemia do novo coronavírus. 

Apenas nos primeiros seis meses de 2020, o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TR-
T-RN) arrecadou para os cofres públicos um valor 66% maior do que o recebido durante todo 
o ano passado. 

Conforme informado pelo relatório Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
somente até o dia 30 de junho, o TRT-RN já havia contabilizado um recolhimento de R$ 92,8 
milhões, o que já sinaliza que em 2020 um novo recorde de arrecadação será registrado.  

Esses valores representam a soma das custas e das taxas sobre os processos e das multas apli-
cadas pela fiscalização do cumprimento de normas trabalhistas, além de dívidas com 
a Previdência Social e com o Imposto de Renda. 

Arrecadação 
recorde e em alta 

TRT-RN obtém em 2019 e 2020 
maiores recolhimentos da sua 
história e contribui substancialmente 
com o aumento de recursos públicos

Números
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Poucas execuções pendentes

Uma outra razão para esse acréscimo, como explicado 
pelo juiz auxiliar da Corregedoria, Luciano Athayde 
Chaves, é a redução no número de execuções penden-
tes. Tal feito tem relação direta com o aumento dos va-
lores arrecadados para os cofres públicos.  

Uma queda de 14,3% foi registrada nas pendências de 
execução do TRT-RN, que eram de 35.257 em 2018 
e terminaram 2019 em 30.208, mesmo tendo sido ini-
ciadas 11.843 novas execuções. 

A execução é a fase do processo judicial caracterizada 
pelo cumprimento da decisão do magistrado. 

Como consequência da redução das execuções pen-
dentes, os valores arrecadados pela Justiça do Traba-
lho no RN estão em franco crescimento.

Digitalização e empenho

De acordo com Luciano Athayde Chaves, parte do bom 
desempenho também se deve ao fato de, em 2019, 
o Tribunal ter-se tornado 100% digital. 

“Todos os processos que tramitam no âmbito da Jus-
tiça do Trabalho da 21ª Região estão agora no sistema 
Processo Judicial eletrônico (PJe), gerando economia 
de tempo de tramitação e de insumos e oferecendo 
mais segurança às partes”, explicou o magistrado. 

Além de ter contribuído para o bom desempenho, 
a digitalização integral dos processos do TRT-RN per-
mitiu que ele recebesse, da Corregedoria-Geral da Justi-
ça do Trabalho, no ano de 2019, o selo “100% PJe”.

A certificação reconhece os tribunais regionais que ob-
tiveram êxito na migração de todo o seu acervo para 
o sistema eletrônico. 

Segundo o presidente do TRT-RN, Bento Herculano 
Duarte Neto, os números elevados também são con-
sequência do empenho dos servidores e dos magis-
trados do Tribunal, que, apesar da pandemia do novo 
coronavírus, mantiveram a produtividade em alta em 
nome da prestação de bons e eficientes serviços aos 
jurisdicionados.

Movimentações também altas

O número expressivo de arrecadação do TRT-RN em 
2019 e 2020 tem relação direta com a quantidade de 
recursos que o Tribunal movimentou ao longo des-
ses anos. Para se ter uma ideia, considerando apenas 
os dados do primeiro semestre deste ano, foram 
R$ 243,7 milhões.

Desse montante, R$ 150,9 milhões foram destinados 
ao pagamento de trabalhadores e reclamantes, em 
ações de cumprimento, precatórios e requisições de 
pequeno valor (RPVs). 

Segundo dados do próprio TRT-RN, esse crescimento 
na arrecadação se deve, principalmente, aos recolhi-
mentos previdenciários, que foram da ordem de R$ 
89,4 milhões durante esse período. Conforme esti-

mado, pelo menos metade desses recursos foi movi-
mentada durante a pandemia da Covid-19. 

Para a Receita Federal, foi transferido R$ 1,5 milhão, 
valor recolhido em ações de execução de cobranças 
de Imposto de Renda. A Justiça do Trabalho potiguar 
recolheu, ainda, para o Tesouro Nacional. A quantia de 
R$ 1,9 milhão foi obtida a partir da cobrança de taxas 
e emolumentos. 

O presidente do Tribunal acredita que o número 
expressivo confirma que, “além de necessária para 
o desempenho do seu papel como mediadora nas 
relações entre empregadores e empregados, a Justiça do 
Trabalho contribui de forma substancial para a arrecada-
ção pública e para a subsistência de pessoas”. 
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O primeiro grande momento da EJud em 2019 aconte-
ceu no início de janeiro, quando os ministros do Tribu-
nal Superior do Trabalho (TST) Claudio Mascarenhas 
Brandão, Walmir Oliveira da Costa e Alexandre de Sou-
za Agra Belmonte abriram o ano letivo da Escola com 
um debate sobre as mudanças provocadas pela Refor-
ma Trabalhista. 

Também em janeiro de 2019, com o apoio da EJud, 
Natal sediou a 61ª Assembleia Ordinária e Reunião de 
Trabalho do Conselho Nacional das Escolas de Magis-
tratura do Trabalho (Conematra), ocasião em que 
o desembargador presidente Bento Herculano Duarte 
Neto foi eleito para a presidência do Conselho para 
o biênio 2019-2020.

No mês de fevereiro, foram inauguradas as novas ins-

talações da Escola Judicial e da Biblioteca, que recebeu 
o nome de Miguel Josino Neto, procurador do Estado 
falecido em 2014. A unidade passou por melhorias fí-
sicas, ganhou equipamentos e teve o seu acervo am-
pliado, com a incorporação de dois mil livros do acervo 
pessoal do patrono.

Ao longo de 2019, a equipe da biblioteca realizou tam-
bém a estruturação da sua documentação digital 
e online e implementou um modelo de gestão base-
ado em metodologias ativas de aprendizagem 
para o desenvolvimento de atividades e geração de 
produtos institucionais. 

Investimento estrutural

Batizada com o nome de Alvamar Furtado de Men-
donça, em homenagem a um dos primeiros juízes do 
trabalho do Rio Grande Norte, a nova Escola Judicial 
passou a ocupar todo o 3º andar do prédio adminis-
trativo, uma área de 560 metros quadrados. A EJud foi 
equipada com auditório, salas de aula para educação 
a distância e laboratórios de informática. Tudo para 
oferecer bons cursos de formação e de interesse geral.

Com a novidade, foi possível a realização de vários cur-
sos simultâneos e os novos equipamentos de tecnolo-
gia, sonorização e videoconferência permitiram a reali-
zação de reuniões virtuais e o oferecimento de cursos 
na forma telepresencial, fato que fez com que a Escola 
Judicial estivesse pronta quando a pandemia chegou. 

Com uma nova estrutura, a EJud pôde ampliar 
a sua programação e promoveu, ao longo de 2019, 110 
eventos entre cursos, seminários, oficinas e debates. 

Foram 1.394 horas-aula, 2.435 certificados emitidos. 

A Escola Judicial (EJud) reforçou, nos últimos dois 
anos, o seu papel estratégico para a formação continu-
ada de magistrados e servidores do Tribunal Regional 
do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN). Em especial, no 
que diz respeito à ampliação do conhecimento 
e à troca de experiências entre atores nos cenários in-
terno e externo. 

Sob a direção do desembargador Eridson João 
Fernandes Medeiros, a Escola Judicial se fortaleceu 
como importante instrumento para a formação de um 
novo perfil de magistrado e servidor, mais atentos 
à realidade nacional e ao que há de novo na Justiça do 
Trabalho e no serviço público.

    Uma grande 
fonte de
   conhecimentos

Escola Judicial se fortalece e reforça o seu papel 
estratégico para a formação continuada de 
magistrados e servidores

Ensino
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a marcação só era possível nos processos físicos, por 
meio da afixação de um selo adesivo. 

Agora que o TRT é 100% digital, ou seja, todos os pro-
cessos tramitam no Processo Judicial Eletrônico, 
o Selo Histórico, que foi implantado pela versão 2.3.0 
do PJe, passou a ser utilizado na 21ª Região.

Aposentadoria

Ao longo desses dois anos, um dos objetivos da Escola 
Judicial esteve centrado na valorização pessoal de 
cada magistrado e servidor que estava, ou ainda está, 
próximo de deixar o Tribunal, após anos de serviços 
prestados. Com o Programa de Preparação para a Apo-
sentadoria, a Vida Plena, a EJud ofereceu orientações 
por meio de eventos de capacitação para a tomada de 
decisão nesse processo de transição pós-carreira. 

O programa tem o objetivo de propor uma reflexão 
sobre a aposentadoria, capaz de contemplar tanto 
aspectos pessoais quanto profissionais, vislumbrando 
as diversas possibilidades, sem perder de vista a con-
tribuição dos aposentados e a valorização da sua expe-
riência profissional para a instituição.

Além disso, foi possível fomentar e executar ativida-
des, programas e projetos nas áreas culturais, de ensi-
no, pesquisa e extensão, bem como realizar conferên-
cias e seminários.

Parcerias

Muitas das ações promovidas pela EJud foram resulta-
do das parcerias e acordos de colaboração acadêmica 
e científica realizados entre a presidência do TRT-RN 
e a Justiça Federal (JF), o Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio Grande do Norte (TRE-RN) e a Escola da Magistra-
tura do Rio Grande do Norte (Esmarn). 

Um dos destaques dessas parcerias foi a criação 
e o desenvolvimento da primeira turma de pós-gradu-
ação em Gestão do Judiciário no Rio Grande do Norte, 
composta por 40 servidores dos três órgãos, que apri-
moraram as suas competências profissionais.

Interiorização

A Escola Judicial também esteve presente no interior 
do Rio Grande do Norte, onde realizou seminários 
e cursos até o início da pandemia. Em Mossoró, acon-
teceram dois seminários sobre a Reforma Trabalhista, 
que acolheram também magistrados e servidores de 
unidades judiciárias próximas, além de cursos sobre 
Processo Judicial Eletrônico (PJe). Na Vara do Trabalho 
de Caicó, a EJud realizou um curso sobre o desenvolvi-
mento de relações interpessoais, com proposta de ex-
tensão da capacitação para outras unidades judiciárias 
do interior do RN.

Pandemia

O ano de 2020 começou com grandes expectativas 
para a Escola Judicial, que tinha uma programação ex-
tensa de ações e eventos já programados. No entanto, 
a pandemia da Covid-19 mudou os planos e exigiu 
uma adaptação rápida da EJud.

De forma eficiente, a Escola Judicial conseguiu migrar 
toda a sua oferta de cursos para o ambiente virtual, as-
segurando a difusão de conhecimento com segurança 
para todos. 

Até o mês de setembro, foram realizados 55 eventos, 
sendo dez deles presenciais- entre os meses de janei-
ro e março - bem como 16 cursos EAD autoinstrucio-
nais, seis cursos EAD com tutoria e 23 capacitações 
telepresenciais.
Desses 55 eventos, quatro foram na área de Tecnolo-
gia da Informação, sete foram relacionados à Educa-
ção, 19 foram cursos da área judiciária, 16 foram das 

áreas administrativas ou de gestão e nove foram 
relacionados à saúde.

Durante esse período, também foram realizadas duas 
edições de um importante projeto: o Ateliê Virtual 
Saúde, Educação e Trabalho, que consiste numa série 
de lives e seminários virtuais sobre diferentes temas, 
além de um sarau poético.

Essas iniciativas aproximaram magistrados, servidores 
e especialistas de diversas áreas, em um momento de 
distanciamento social, para debates de ideias, reflexões 
acerca dos desafios da humanidade no pós-pandemia 
e para a troca de conhecimentos.

Memória

Vinculado à Escola Judicial, o Setor de Gestão Docu-
mental e Memória é responsável pela organização, 
preservação e divulgação do acervo documental do 
TRT-RN, que consiste de processos físicos e eletrôni-
cos administrativos e judiciais.

Em 2019, aproximadamente 8.000 autos findos, 
aptos a serem eliminados, foram selecionados de 
acordo com critérios estabelecidos pela política de 
Gestão de Documentos e aprovados pela Comissão 
Permanente de Avaliação de Documentos. 

Em 2020, o TRT-RN iniciou o uso do Selo Históri-
co que permite a identificação de ações com grande 
função social ou valor histórico julgadas pela Justiça 
do Trabalho do Rio Grande do Norte. Anteriormente, 



Segurança

Para maior segurança de todos que frequentam 
o TRT-RN, ocorreu a construção de uma unidade de ca-
dastramento e controle de acesso de pessoas à primei-
ra instância e setores administrativos do prédio-
-sede e também foi realizada a reforma da recepção do 
edifício da Corte do prédio do Tribunal. 

Ainda com foco na segurança, houve a contratação de 
serviços técnicos para a elaboração de projeto de pre-
venção e combate a incêndios, além da revisão e atu-
alização das medidas de segurança contra incêndio 
e pânico existentes no âmbito da Justiça do Trabalho.

Estacionamento

Outro pleito antigo de servidores igualmente atendido 
pela atual gestão foi a ampliação da oferta de vagas no 
estacionamento para veículos na capital. Equipes da 
CEA realizaram, com esse objetivo, serviços no estacio-
namento do pavimento térreo, com entrada a partir da 
Av. Capitão-Mor Gouveia, do prédio-sede do TRT-RN, 
viabilizando novas vagas, dentro das dependências do 
Tribunal, para os servidores.

Um Tribunal mais 
bem estruturado 
e melhor

Obras permitiram avanços estruturais 
no TRT-RN, tornando-o mais confortável 
para magistrados e servidores, 
mas principalmente para a sociedade

“Desculpe o transtorno, estamos em obras”. Essa foi 
uma frase constante ao longo dos últimos dois anos no 
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN) 
e nas Varas do Trabalho. 

Foram muitas mudanças, obras, melhorias, modifica-
ções e novidades realizadas pela administração dos 
desembargadores Bento Herculano Duarte Neto 
e Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro em 
investimentos que chegaram a quase R$ 5 milhões.

Com o apoio da equipe de Divisão de Logística e Patri-
mônio (DLP) e do planejamento e execução dos enge-
nheiros, arquitetos e técnicos da Coordenadoria de En-
genharia e Arquitetura (CEA), mais de 50 ações foram 
realizadas entre 2019 e 2020 na capital e no interior do 
Rio Grande do Norte.

Tudo pensado para tornar as dependências da Jus-
tiça do Trabalho potiguar melhores para magistra-
dos e servidores e, principalmente, para os jurisdi-
cionados.

Infraestrutura

Escola Judicial

No início da gestão, foram entregues para magistrados, 
servidores e usuários da Justiça do Trabalho potiguar, 
as novas instalações da Escola Judicial e da Biblioteca. 
As obras foram iniciadas na administração da presi-
dente Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodri-
gues e do vice-presidente Bento Herculano Duarte 
Neto e concluídas em 2019.

Agora, a nova Escola Judicial ocupa todo o 3º andar do 
prédio administrativo e está equipada com auditório, 
salas de aula e de educação a distância e laboratórios 
de informática. Já a Biblioteca passou por melhorias 
físicas e de equipamentos para atender à comunidade 
interna e externa do Tribunal. 
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Zona Norte

Pensando em aproximar ainda mais a Justiça do Tra-
balho da sociedade e facilitar o acesso dos moradores 
da Zona Norte de Natal aos seus serviços, no início do 
mês de março de 2020 o TRT-RN atravessou a ponte 
e se instalou na região mais populosa da cidade.

Desde então, os mais de 360 mil moradores da Zona 
Norte da capital potiguar podem contar com os servi-
ços da Justiça do Trabalho sem precisar se distanciar 
de suas casas e realizar longos deslocamentos. 

A iniciativa foi resultado de uma parceria entre 
o TRT-RN e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Norte (TJ-RN), que permitiu que um Posto de Atendi-
mento da Justiça do Trabalho fosse instalado na Casa 
de Justiça e Cidadania, dentro do Shopping Estação. 

No local, há salas, mobiliário, equipamentos de infor-
mática e de escritório para a realização de audiências 
de conciliação, assim como para o recebimento de 
reclamações trabalhistas.

Restaurante

Buscando atender a um pleito antigo dos 
servidores, a administração do TRT-RN 
revitalizou o restaurante do Tribunal, que 
vai voltar a funcionar no térreo do seu bloco 
administrativo. 

Após pesquisa online para avaliar as inten-
ções de uso dos magistrados e servidores 
e da decisão da gestão para dar prioridade 
ao fornecimento do serviço, foi realizada 
a reforma das instalações físicas do local 
destinado, com a aquisição de mobiliário, 

ar-condicionado e sistemas de exaustão e de ven-
tilação mecânica. 

Quando estiver em pleno funcionamento, o que só 
não aconteceu em razão das medidas de não aglome-
ração adotadas pelo Tribunal por causa da pandemia 
da Covid-19, o restaurante do TRT-RN poderá atender 
não apenas o público interno, como também advoga-
dos, jurisdicionados e acompanhantes que estejam de 
passagem pelo Tribunal.

No local, há salas, mobiliário, equipamentos de infor-
mática e de escritório para a realização de audiências 
de conciliação, assim como para o recebimento de re-
clamações trabalhistas.

Sala de Amamentação

Uma intervenção realizada pela administração do 
TRT-RN aparentemente simples, mas com grande 
impacto, foi a inauguração da Sala de Amamentação 
no Átrio das Varas do Trabalho de Natal. 

O espaço foi equipado com poltronas doadas pelas as-
sociações dos magistrados e dos servidores e possui 
uma área de apoio para a troca de fraldas. Destinado 
às mães e lactantes que chegam ao Tribunal para par-
ticipar de audiências como reclamantes, testemunhas 
ou acompanhantes, o local reservado e aconchegante 
funciona também para qualquer mulher que passe 
pelo TRT-RN e precise de um momento de tranquili-
dade para amamentar seus bebês.

Para complementar essa ação e humanizar ainda mais 
as relações dentro da instituição, o Tribunal instalou 
um espaço, também no Átrio das Varas, para a monta-
gem de uma brinquedoteca.

Interior

No interior do Rio Grande do Norte, a gestão do presi-
dente Bento Herculano Duarte Neto também promo-
veu melhorias. O TRT-RN deu início, já em 2020, 
à reforma da área de espera do Fórum Desembargador 
Silvério Soares, em Mossoró.

Com a intervenção, o espaço vai passar a contar com 
uma unidade de cadastramento e acesso facilitado de 
pessoas às Varas do Trabalho e aos setores adminis-
trativos. Além disso, haverá a instalação de painéis de 
fechamento no sistema “pele de vidro” no seu limite 
perimetral. 

Sustentabilidade

Para contribuir de forma responsável com a preserva-
ção ambiental, a administração do TRT-RN adquiriu 
cinco mil lâmpadas LED para substituição integral das 
lâmpadas fluorescentes tubulares em suas unidades 
e priorizou a implantação de um projeto que vai pro-
duzir energia elétrica para o Tribunal e Varas do Traba-
lho de forma sustentável.  

No mês de dezembro de 2020, foram instaladas 11 usi-
nas fotovoltaicas, que utilizam luz solar para a geração 
de energia elétrica, em imóveis do TRT-RN nas cidades 
de Natal, Assú, Caicó, Ceará-Mirim, Currais Novos 
e Macau. O investimento total nessa etapa foi de R$ 
1,3 milhão para a geração anual de 680mil kWh em 
energia. Com a medida, haverá uma economia de R$ 
296 mil por ano para o Tribunal.

O projeto será realizado em cinco etapas, durante cin-
co anos, com um valor total estimado de investimento 
na ordem de R$ 4,8 milhões e a meta do projeto é gerar 
80% da energia que o TRT-RN consome atualmente.

As melhorias em Mossoró devem ser concluídas em 
fevereiro de 2021.

Também no interior do Estado merece destaque uma 
mudança simples que fez grande diferença na Vara do 
Trabalho de Caicó. Seguindo sugestões dos usuários 
da unidade judiciária, os servidores da Vara entra-
ram em contato com a equipe técnica do Tribunal, 
em Natal, para a realização de mudança de layout, 
a aquisição de algumas divisórias e a disponibiliza-
ção de uma sala de espera climatizada.
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Comunicação 
fortalece Justiça
do Trabalho no RN

Ampliação da presença do Tribunal nas mídias 
tradicionais e digitais reforça a sua importância 
para a sociedade

O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN) 
reforçou, nos últimos dois anos, as suas ações voltadas 
para a Comunicação, ampliando o seu espaço nas mídias 
sociais e nos veículos de comunicação e fortalecendo 
a imagem da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Norte.

Durante esse período, o número de notícias, reportagens, 
entrevistas e outros gêneros jornalísticos em jornais, si-
tes, blogs, rádios e televisões aumentou em mais de 40%, 
conforme dados da Divisão de Comunicação Social (DCS).

Além disso, os números também cresceram de forma 
substancial nas mídias sociais. Para se ter uma ideia, ape-
nas no Instagram, a quantidade de seguidores do perfil 
do TRT-RN contou com um aumento de 140%, fato que 
permitiu a ampliação do diálogo entre o TRT-RN e a socie-
dade potiguar na internet.

Fortalecimento
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“Viralize apenas a prevenção”

Durante a pandemia, o Tribunal da 21ª Região realizou 
diversas abordagens nos veículos de comunicação 
para alertar empregados e empregadores sobre medi-
das a serem adotadas em ambientes de trabalho, para 
evitar a proliferação da doença.

Seus magistrados também concederam entrevistas 
sobre as relações trabalhistas em tempos de pande-
mia, esclarecendo a sociedade sobre as mudanças im-
postas pela Covid-19 e pelas Medidas Provisórias edita-
das pelo Governo Federal.

A postura esclarecedora do TRT-RN perante o público 
externo não destoou da prática adotada internamente. 

A retomada das atividades presenciais no Tribunal foi 
acompanhada de uma ampla campanha de conscien-
tização para magistrados, servidores e estagiários, 
que recebeu como slogan a frase “Viralize apenas 
a prevenção”.

Por meio de vídeos e da adesivação dos espaços físicos 
da Justiça do Trabalho potiguar, tanto em Natal quanto 
no interior, foi possível informar sobre o uso de másca-
ra, o distanciamento permitido, a boa higienização das 
mãos, o uso individual de elevadores, o não comparti-
lhamento de objetos e outras informações relevantes 
para a contenção da doença e a preservação da saúde 
e do bem-estar de todos.

Justiça e Trabalho

O retorno do programa Justiça e Trabalho, no ano de 
2020, foi um dos destaques da Comunicação do TRT-
-RN. Realizado pela DCS, o programa retornou à grade 
da programação de cinco canais locais de televisão. 

São 20 minutos semanais dedicados a informações so-
bre as relações trabalhistas e ações da Justiça do Traba-
lho no Rio Grande do Norte, por meio de reportagens 
e entrevistas, com conteúdo dinâmico e atual. 

O programa conta com um time de jornalistas com 
muita experiência em televisão e que acompanha dia-
riamente a rotina do Tribunal.

Para a veiculação do programa, a Divisão de Comuni-
cação Social estabeleceu parcerias com TVs públi-
cas e privadas: TV Assembleia, TV Câmara Natal, TV 
Futuro/TV Potiguar, Sidy’s TV (Seridó) e TCM Telecom 
(Mossoró). 

“Abril Verde” no rádio

Durante o período de pandemia do novo coronavírus, 
a Comunicação tornou-se uma das principais “armas” 
para a prevenção. Por essa razão, o Tribunal e o progra-
ma “Trabalho Seguro” levaram a campanha “Abril Verde” 
para as ondas do rádio. Essa foi uma das novidades pen-
sadas para o ano de 2020, como forma de acessar me-
lhor empregadores e empregados sobre a importância 
da proteção dos ambientes de trabalho contra a Covid-19. 

O “Abril Verde” é um movimento que chama a atenção 
da sociedade brasileira para a adoção de uma cultura 
permanente de prevenção de acidentes do trabalho 
e doenças ocupacionais. Tal como o “Setembro Amare-
lo”, o “Outubro Rosa” e o “Novembro Azul”, o movimen-

to do mês de abril tem ganhado maiores proporções no 
decorrer dos anos e a divulgação do TRT-RN tem sido 
essencial para esse crescimento. 

Os spots foram idealizados pela DCS e foram veicula-
dos durante todo o mês de abril nas rádios 96 e 98 FM. 
Na mensagem transmitida, o slogan adotado para 
a campanha de 2020: “Quando a quarentena 
não é possível, a proteção é a única opção”. 

Além dos spots, foram realizadas ações de comunica-
ção na internet e encaminhadas sugestões de pauta 
sobre o tema para a imprensa, com foco na prevenção 
e no uso de equipamentos de segurança pelos 
profissionais dos serviços essenciais, que não podem 
parar diante da pandemia.
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21ª Hora

Um dos projetos mais conhecidos da 
Comunicação do TRT-RN está de volta. 
Trata-se desta publicação, a revista 21ª 
Hora, por meio da qual é possível conhe-
cer ações e iniciativas do tribunal traba-
lhista norte-rio-grandense. Nesta edição, 
um balanço da gestão que esteve à frente 
da Justiça do Trabalho potiguar entre os 
anos de 2019 e 2020. A publicação é uma 
produção da DCS e atende ao princípio 
administrativo da publicidade.

Nova logo e sinalização

Em parceria com a Coordenadoria de Engenha-
ria e Arquitetura (CEA), a Comunicação do TRT-RN 
colocou em prática um projeto bastante ansiado pelo 
Tribunal: a nova sinalização das suas dependências. 
Foram seis meses de trabalho que resultaram na subs-
tituição de todas as placas de hall e de portas e da ins-
talação de novas peças. Tudo para facilitar a circulação 
de pessoas dentro dos seus prédios.

A sinalização respeitou a logo e a paleta de cores da 
nova identidade visual da Justiça do Trabalho do Rio 
Grande do Norte, cujo uso também se deu recente-
mente pelo Tribunal, a partir da padronização nacio-
nal instituída pelo Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho (CSJT).

“A Turma da Justiça”

Para combater o trabalho infantil ,  a equipe de 
comunicação do Tribunal inovou e produziu 
um gibi dedicado ao tema, “A Turma da Justi-
ça”.  A publicação tem como público-alvo alu-
nos do Ensino Fundamental das redes pública 
e privada, para que conheçam as diferentes 
formas de trabalho infantil  que incidem no Rio 
Grande do Norte.

Apesar da abordagem voltada para esse público, 
o intuito é alcançar o maior número de pessoas, 
para que toda a sociedade possa atuar no com-
bate a práticas de trabalho infantil em território 
potiguar.

O gibi conta com duas histórias protagonizadas pe-
los personagens criados para o TRT-RN sob a ótica 
da diversidade, além de passatempos, e possui um 
QR Code na contracapa, para que possa ter o seu al-
cance ampliado, a partir da visualização do conteú-
do de forma digital, por meio de computadores ou 
de celulares.



Primeiros passos

Os primeiros passos para o cumprimento da Agenda 
2030 foram dados ainda no mês de fevereiro de 2019, 
quando o TRT-RN passou a disponibilizar um novo ser-
viço para pagamento de alvarás, o Alvará Eletrônico.

Ao utilizar o sistema, as partes não precisam levar 
o alvará à agência bancária, pois a instituição financeira 

passou a receber uma ordem de pagamento automá-
tica, a partir da assinatura do magistrado responsável 
pelo processo. 

Com a medida, foi possível agilizar pagamentos 
de ações trabalhistas e gerar economia de recursos 
e de papel.

Iniciativas permitem redução de custos
e tornam o TRT-RN uma referência em
consciência socioambiental  

Durante a sua posse como o novo presidente do Tri-
bunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN), 
no dia 14 de janeiro de 2019, o desembargador Bento 
Herculano Duarte Neto destacou a importância da res-
ponsabilidade socioambiental do Tribunal enquanto 
instituição. 

Na ocasião, ele citou os valores do mapa estratégico do 
TRT-RN (2015-2020), documento que seria a “bússola” 
da sua gestão na busca por servir à sociedade de forma 
“rápida, eficiente, moderna e transparente”. 

Assim, para alcançar esses objetivos de maneira res-
ponsável, uma das medidas tomadas pela Presidência 
foi a adesão do Tribunal à Agenda 2030, da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), e aos seus 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Sustentabilidade

A Agenda 2030 é um plano de ação para erra-
dicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que 
as pessoas alcancem a paz e a prosperidade de 
forma segura e responsável. 

Dentre os ODS, destacam-se o consumo e a produ-
ção responsáveis, a oferta de energia acessível e lim-
pa, ações contra mudanças globais do clima, paz, 
justiça e instituições eficazes, além de saúde e bem-
-estar, trabalho decente e crescimento econômico.

       Por um 
Tribunal mais 
sustentável
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Pandemia

Com a suspensão das atividades presenciais em razão 
da pandemia, magistrados e servidores passaram a exer-
cer as funções de forma remota, o que causou impacto 
significativo no combate à Covid-19 e nos indicadores 
para avaliação de desempenho econômico e ambiental 
do Plano de Logística Sustentável (PLS).

O Relatório semestral do PLS mostrou que, entre janei-
ro e junho de 2020, o TRT-RN economizou R$ 319 mil 
reais em relação ao mesmo período de 2019, resultado 
de uma economia de 32,14% com suprimentos.

Usinas

A gestão do presidente Bento Herculano Duarte Neto 
e da vice-presidente Maria do Perpetuo Socorro 
Wanderley de Castro foi encerrada com um grande 
feito na área da sustentabilidade. No mês de dezembro 
de 2020, foram instaladas 11 usinas fotovoltaicas, que 
utilizam luz solar para a geração de energia elétrica, em 
imóveis do TRT-RN nas cidades de Natal, Assú, Caicó, 
Ceará-Mirim, Currais Novos e Macau.

O investimento foi de R$ 1,3 milhão para uma geração 
anual de 680 mil kWh em energia. Com a medida, 
haverá uma economia de R$ 296 mil por ano 
para o Tribunal. Mais uma importante iniciativa que 
reflete no orçamento e que torna a Justiça do Traba-
lho do RN mais sustentável.

100% digital

O alinhamento do Tribunal da 21ª Regional com práti-
cas sustentáveis fez com que a Justiça do Trabalho do 
RN se tornasse, em 2020, 100% digital. Isso significa 
que todos os seus processos passaram a estar no sis-
tema PJe, gerando economia de papel, de insumos, de 
tempo de tramitação, além de maior segurança e sus-
tentabilidade.

Com o alcance de mais essa meta, o presidente Bento 
Herculano Duarte Neto recebeu da Corregedoria Geral 
do TST, o selo “100% PJe”. 

Reconhecimento 

Todas essas iniciativas resultaram em reconhecimen-
to por parte do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
que entregou dois certificados de participação do TRT-
-RN no processo de implementação da Agenda 2030. 

Um certificado corresponde à existência de atos nor-
mativos e administrativos que se relacionam aos Ob-
jetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda da 
ONU e o outro pela existência de boas práticas desen-
volvidas no Tribunal. 

As ações do TRT-RN foram ressaltadas também pelo 
Ministério do Meio Ambiente, que concedeu ao Tri-
bunal o Selo A3P, pela implementação da Agenda 
Ambiental na Administração Pública (A3P) durante 
todo o ano de 2019, com o objetivo de inserir a variável 
socioambiental no cotidiano das instituições e na qua-
lidade de vida do ambiente de trabalho.

Eventos temáticos

Para trazer magistrados, servidores e usuários da Justi-
ça do Trabalho do RN ao debate sobre preservação da 
natureza, consumo consciente e sustentabilidade, no 
mês de junho de 2019, o Tribunal realizou a 10ª Sema-
na do Meio Ambiente

“Defender a natureza é o nosso papel” foi o tema escolhi-
do para a Semana, com o objetivo de discutir a necessi-
dade de as instituições economizarem no consumo dos 
papéis e também na diminuição das impressões. 

Árvores foram plantadas e mudas foram doadas du-
rante o evento para, no futuro, gerarem conforto térmi-
co em Natal.

Além disso, o TRT-RN disponibilizou permanente-
mente um coletor de produtos eletrônicos para que 
qualquer pessoa possa deixar seus produtos em desu-
so para descarte sustentável. Os produtos são encami-
nhados para uma empresa de reciclagem.

E foi nesse clima de responsabilidade socioambien-
tal que o Tribunal organizou o Encontro Institucional 
2019, de 30 de setembro a 1º de outubro, no auditório 
da Escola Superior de Magistratura do RN (Esmarn). 
A conferência de abertura foi feita pelo ministro do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) Luiz Philippe 
Vieira de Mello Filho, que falou sobre desenvolvimen-
to sustentável em instituições inclusivas.

Descarte responsável

No mês de junho de 2019, o Tribunal da 21ª Região 
doou 2,5 toneladas de processos de papel para 
a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis 
(Cocamar). Os documentos faziam parte do acervo 
de processos físicos, já encerrados, de quatro Varas do 
Trabalho de Natal.

Para realizar o descarte responsável, a Seção de Gestão 
Documental e Memória do TRT-RN analisou proces-
sos da 4ª, 6ª 7ª e 8ª Varas e selecionou aqueles em 
condição de eliminação por fragmentação mecânica, 
totalizando 2.500 quilos de papel.

Redução de consumo

Por conta dos altos índices de consumo de energia 
na Justiça do Trabalho do RN, os desembargadores 
do TRT-RN decidiram reduzir o horário de funcio-
namento do Tribunal, a partir de julho de 2019. 
Além da redução do consumo de energia, a mudan-
ça trouxe economia financeira, com impacto positi-
vo no seu orçamento de custeio.

Outras medidas também foram adotadas ao longo 
da gestão para reduzir consumos no Tribunal. 

De acordo com o Relatório Anual do Plano de Logísti-
ca Sustentável, o Tribunal do Trabalho da 21ª Região 
conseguiu reduzir, de um ano para o outro, em 12,38% 
o consumo de papel. Também reduziu em 10,41% o gas-
to com papel. Ao analisar as impressões, foi verificado 
que o TRT-RN registrou uma redução de 48,44% no 
número de páginas impressas. Já sobre o consumo de 
copos descartáveis, houve uma redução de 80,72%.

Tomando como base as faturas emitidas pela conces-
sionária de energia elétrica, a Companhia Energética 
do Rio Grande do Norte (Cosern), o consumo anual de 
energia elétrica do Tribunal foi 19% menor em relação 
ao ano anterior. Um dos indicadores analisados pelo 
PLS também é o consumo anual de água, que obteve 
uma redução de 24,51%.

Reciclagem

Na gestão de resíduos, o TRT-RN reciclou 9.950 quilos 
de materiais ao longo de 2019, um número bastante 
expressivo que demonstra que o compromisso com 
a sustentabilidade não é só do Tribunal, mas também 
dos seus magistrados e servidores.

Outra prova disso são as campanhas permanentes de 
arrecadação de garrafas PET, denominada “RECICLA-
PET”, e de óleo de cozinha. Os resíduos foram destina-
dos à Associação Camarense de Apoio aos Portadores 
de Deficiências (Acapord), que fabricou vassouras 
e sabão com o material.



Um tribunal trabalhista moderno e eficiente. Essa foi a busca da gestão 
2019-2020 do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN) 
durante os dois anos de administração e o resultado foi exitoso. Os 
investimentos em tecnologia permitiram o enfrentamento de de-
safios, incluindo a pandemia do novo coronavírus, e o mais im-
portante: a manutenção de serviços aos jurisdicionados.

Em razão da atenção que foi dada à área da Tecnologia da Informação 
e Comunicação, cuja pauta compete à Setic no âmbito do Tribunal, 
o TRT-RN usufruiu do que há de mais moderno na área para não 
sofrer maiores prejuízos nas suas atividades durante o contexto 
pandêmico. 

Paralelamente, os desembargadores do Tribunal já haviam atentado 
para a necessidade de instituir o plenário virtual no âmbito da Justiça 
do Trabalho do Rio Grande do Norte. A sua instituição se deu por meio 
de Resolução deliberada pelos magistrados da segunda instância.

Tecnologia
em favor da eficiência              
e da transparência

TI

TRT-RN investiu em recursos tecnológicos 
e instituiu o plenário virtual, permitindo 
que estivesse pronto para os novos tempos 
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Novos tempos

Com a chegada da pandemia, o Tribunal mostrou-se 
pronto para que o novo coronavírus não prejudicasse 
o seu funcionamento. Prova disso é que, em 2020, 
a Justiça do Trabalho potiguar superou o seu recorde 
de arrecadação.

Em meio a acordos, suspensões de contratos e demis-
sões, decorrentes dos problemas financeiros ocasio-
nados pelo distanciamento social, adotados para evi-
tar o contágio da Covid-19, o Tribunal da 21ª Região 
teve que estar ainda mais ativo e, por meio de servi-
ços e sessões virtuais. Essa adaptação rápida contri-
buiu para que as responsabilidades da instituição não 
fossem comprometidas.

Ter ações voltadas para a incorporação de recursos 
tecnológicos permitiu que as atividades pudessem 
seguir normalmente, apesar de parte de magistrados 
e servidores ter atuado, durante boa parcela de 2020, 
em teletrabalho.

Novo portal

Um dos grandes feitos da Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação do Tribunal foi a adequação 
do portal do TRT-RN conforme padronização nacio-
nal da Justiça do Trabalho. 

O novo portal, mais dinâmico e acessível, permite que 
o usuário tenha uma melhor experiência na hora de 
navegar e permitiu que o Tribunal pudesse ampliar 
seu canal oficial de prestação de contas, tornando-se 
mais transparente.

Com identidade visual inspirada na marca única da 
Justiça do Trabalho, o modelo foi estabelecido pelo 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), 
após estudo baseado em fontes acadêmicas da arqui-
tetura da informação e de pesquisa com os Tribunais 
Regionais do Trabalho (TRTs) de todo o país.

Com o plenário virtual, o Pleno e as Turmas puderam 
dar andamento a recursos e processos originários de 
competência da segunda instância.  

O presidente do Tribunal, desembargador Bento Her-
culano Duarte Neto, editou ato sobre o seu funciona-
mento durante o período de distanciamento social 
e da suspensão das atividades presenciais, para que 
pudesse funcionar plenamente enquanto o módulo 
do Processo Judicial eletrônico (PJe) de Secretaria e de 
Plenários Eletrônicos não fosse implantado.

O ato foi justificado pela suspensão das atividades pre-
senciais de magistrados e servidores do Tribunal, em 
virtude da quarentena, orientada pelo Ministério da 
Saúde (MS), para conter o avanço do novo coronavírus.

A pauta de julgamentos do Pleno e das Turmas pelo 
plenário virtual foi publicada no Diário da Justiça ele-
trônico com cinco dias de antecedência da data do 
julgamento, para que as partes pudessem acompanhar 
sem quaisquer prejuízos.

Durante as sessões virtuais, o TRT-RN disponibilizou 
aos representantes do Ministério Público do Trabalho 
(MPT), defensores públicos, advogados e partes o ple-
no acesso aos julgamentos.

Primeiro grau

A realização das audiências de primeiro grau do Tribu-
nal da 21ª Região pela plataforma virtual Google Meet, 
durante a pandemia do novo coronavírus, permitiu 
a participação de partes e advogados de outros estados 
do Brasil e até mesmo do exterior.

O uso do Google Meet foi previsto no ato TRT21-GP Nº 
54/2020, assinado pela Presidência do Tribunal.

As partes, seus procuradores e o Ministério Público do 
Trabalho (MPT) puderam fazer uso da plataforma, por 
meio de seus computadores institucionais, pessoais, 
tablets e telefones celulares, sendo necessário apenas 
a indicação de um e-mail para acesso à sala virtual.

No horário designado para o início da audiência, 
o secretário confirmava a conexão de todos os envol-
vidos e informava a circunstância ao magistrado, que 
declarava aberta a audiência, iniciando a gravação 
e observando os procedimentos legais e regimentais 
aplicáveis.

As audiências telepresenciais têm valor jurídico equi-
valente às presenciais, assegurada a publicidade dos 
atos praticados e todas as prerrogativas processuais de 
advogados, partes e MPT.

Digitalização de processos

A eficiência em migrar todos os processos que trami-
tam no âmbito da Justiça do Trabalho potiguar para 
o sistema Processo Judicial eletrônico (PJe) fez com 
que a Controladoria-Geral do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) reconhecesse a Justiça Potiguar com 
o selo “100% PJe”. 

O reconhecimento foi entregue no dia 2 de fevereiro 
de 2020 pelo então presidente do TST, ministro João 
Batista Brito Pereira, e pelo então corregedor do TST, 
ministro Lelio Bentes Corrêa, durante a primeira Reu-
nião Ordinária do Colégio de Presidentes e Corregedo-
res dos Tribunais Regionais do Trabalho (Coleprecor).  

O selo “100% PJe” é o mérito pelo esforço dos 
tribunais em migrar todo o seu acervo para o PJe.

Com isto, todos os processos que tramitam no âmbito 
da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte estão 
no sistema PJe, gerando economia de papel, de insu-
mos, de tempo de tramitação, além de maior segu-
rança e sustentabilidade. 
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Justiça do Trabalho do RN conquista 
a Categoria Ouro no Prêmio CNJ 
de Qualidade 2020 e se firma 
como referência em áreas 
estratégicas 

A Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte conquistou, em no-
vembro de 2020, a Categoria Ouro no prêmio CNJ de Qualidade 
2020, a mais importante honraria concedida pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). 

A pontuação do Prêmio CNJ de Qualidade é feita por meio de critérios 
sistematizados em quatro categorias: “Governança”, “Produtividade”, 
“Transparência”, e “Dados e Tecnologia”. Elas são distribuídas em 41 
itens, que foram analisados desde o segundo semestre do ano passa-
do até setembro deste ano.

Prêmios

Reconhecimento 
nacional que vale 
ouro
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Também em 2019, com a adesão à Agenda 2030, da Organização das Nações 
Unidas (ONU), o Tribunal recebeu certificações do CNJ. O reconhecimento foi 
pelo fomento de ações corporativas para erradicar a pobreza, prote-
ger o planeta e garantir o alcance da paz e da prosperidade. 

Nesse mesmo ano, o TRT-RN recebeu do Ministério do Meio Ambiente 
o Selo A3P pela implementação da Agenda Ambiental na Administração 
Pública nos anos de 2019 e 2020, referentes aos exercícios de 2018 e 2019, 
respectivamente.

A Justiça do Trabalho potiguar recebeu já em 2020 o selo 
“100% PJe”, outorgado pela Corregedoria Geral do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), como resultado do Projeto 
Estratégico Institucional da Conversão Processos Físicos 
em Eletrônicos (CLE). 

O objetivo do selo é certificar e reconhecer o esforço dos 
Tribunais Regionais do Trabalho em migrar todo o seu acervo 
para o sistema PJe, aperfeiçoando a efetividade e a trans-
parência na prestação jurisdicional.

Para o presidente Bento Herculano Duarte Neto, “esses 
reconhecimentos nacionais são consequência do trabalho 
eficiente, inovador e dedicado de todos os magistrados, 
servidores e demais colaboradores que fazem parte da 
Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte”.

Para o desembargador presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN), 
a premiação Ouro retrata a qualidade dos serviços 
prestados por todos os colaboradores e unidades da 
Justiça do Trabalho potiguar. 

“É, sem dúvida, uma conquista coletiva, resultante de 
esforços desta gestão, cujo resultado final só foi possí-

vel em razão da colaboração de todos os magistrados 
e servidores”, afirmou ele.

Todos os 91 tribunais brasileiros participaram do 
Prêmio CNJ de Qualidade, incluindo os tribunais 
superiores. 

O prêmio

Criado em 2019, em substituição ao antigo Selo Justi-
ça em Números, implementado desde 2013, o Prêmio 
CNJ de Qualidade apresentou avanços em relação ao 
ano anterior, tendo sido implementadas mudanças 
nos critérios de pontuação e avaliações. 

Entre as mudanças, foi incorporada a definição de 
parâmetros de classificação por segmento de Justiça: 
Estadual, Federal, do Trabalho, Eleitoral, Militar 
e Tribunais Superiores, e não mais no modelo de 
ranking geral. 

A sua realização visa a reconhecer os tribunais que se 
destacaram no último ano pela gestão estratégica, 
governança, produtividade, transparência, gestão de 
dados e tecnologia, resultando na melhoria da qualidade 
da prestação jurisdicional.

Critérios

Os critérios de avaliação dos tribunais foram aperfei-
çoados e adequados à realidade do país. Para cada um 
dos requisitos, é atribuído um valor de pontuação, com 
itens diferenciados por segmento de Justiça. 

Os tribunais que alcançam a melhor colocação 
entre aqueles do mesmo ramo são reconhecidos pelo 
Prêmio CNJ de Qualidade nas categorias “Diamante”, 
“Ouro” e “Prata”.

Outras premiações

Em 2019, o Tribunal da 21ª Região conquistou a Cate-
goria Prata no mesmo prêmio do Conselho Nacional 
de Justiça. A ascensão à Categoria Ouro demonstra 
a evolução pela qual o TRT-RN tem vivenciado nos 
últimos anos.



Foco em 
    desenvolver 
       pessoas

Para a atual gestão do TRT-RN, 
lapidar as competências de magistrados 
e servidores é promover o fortalecimento 
de toda a instituição 

Ampliar a proficiência dos servidores nas competências profissionais 
requeridas pelos seus postos de trabalho. Esse é o principal objetivo 
do projeto Gestão por Competências, colocado em prática a partir do 
ano de 2019 no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN).

A Gestão por Competências contempla a identificação das compe-
tências organizacionais e das competências profissionais demanda-
das pelos processos em que os servidores atuam, bem como o mape-
amento dos conhecimentos, habilidades e atitudes que estruturam 
as competências profissionais. 

Valorização
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Comitê

Desataca-se ainda, dentre as iniciativas ligadas à Gestão 
de Pessoas, a recente implantação de um comitê 
específico e dedicado à área.

O Comitê de Gestão de Pessoas integra a estrutura de 
governança e a sua implantação atende a requisito 
normativo da Resolução nº 240, de 2016, do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ).

O Comitê é um foro para a validação de políticas e de 
práticas e do planejamento para o cumprimento da 
missão da Gestão de Pessoas, que visa à manutenção 
de um ambiente de trabalho fundamentado na valori-
zação das pessoas, bem como num Tribunal formado 
por magistrados e servidores qualificados em número 
adequado, com nível de desempenho e comprometidos 
com a sua missão institucional.

O projeto prevê a avaliação da proficiência dos servi-
dores frente aos elementos estruturantes das compe-
tências profissionais e a elaboração de Planos de De-
senvolvimento Individuais, com o objetivo de reduzir 
possíveis lacunas de proficiência.

As atividades desenvolvidas na implantação do 
projeto estão sistematizando o conhecimento sobre 
os elementos estruturantes para formação das compe-
tências necessárias para atuar nos diversos processos 
do Tribunal.

A meta principal do projeto é a seguinte: tornar trans-
parente para os servidores as competências de todos 
os postos de trabalho do Tribunal, sejam eles geren-
ciais, não gerenciais ou críticos, bem como os conheci-
mentos, habilidades e atitudes a elas relacionadas, 
a fim de lhes permitir o autodesenvolvimento alinha-
do às suas pretensões de carreira gerencial.

Esse avanço vai nortear futuros processos seletivos. 
Além disso, com o seu funcionamento pleno, será pos-
sível subsidiar programas de reconhecimento basea-
dos no desenvolvimento de competências.

Folha Web

Ainda com relação à administração do capital humano 
do Tribunal da 21ª Região, destaca-se a adoção, pela 
administração em curso, do Folha Web, sistema pen-
sado para racionalizar rotinas visando ao ganho de 
produtividade.

A implantação do Folha Web foi uma etapa crucial no 
projeto de implantação do Sistema Integrado de Ges-
tão de Pessoas (Sigep), que ainda está em execução 
com vários módulos já implantados desde 2019. 

O Sigep atende à demanda de uniformização das fer-
ramentas para tratamento de dados afetos à Gestão de 
Pessoas na Justiça do Trabalho, recomendada pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU) e regulamentada 
pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). 

O sistema, após a sua implantação completa, possibi-
litará o tratamento pelo próprio servidor e seu gestor 
de diversas demandas por meio de interfaces online.
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e Sistema de Governança Institucionais; Estratégia 
Institucional; Riscos e Controles Internos; Transp a -
rê n c i a  e Accountability; Atividade Correicional 
e Atividade de Auditoria Interna.

Para garantir a sua eficiência, houve a ativação dos co-
mitês de apoio à governança no Tribunal da 21ª Região 
em atendimento às resoluções do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) e do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho (CSJT), que atuam como órgãos colegiados 

de avaliação de assuntos temáticos a serem propos-
tos à administração do TRT-RN. Dessa forma, tem sido 
possível realizar uma gestão colaborativa e represen-
tativa que permite a análise de cenários e desafios de 
cada tema e a proposição de iniciativas alinhadas 
à estratégia institucional.

À frente da área a Divisão de Governança Institucional 
(DGI) e a Coordenadoria de Planejamento e Gestão 
Estratégica (CGEST).

Cadeia de Valor

No mês de maio de 2019, o Tribunal apresentou a pri-
meira versão da sua Cadeia de Valor, que contemplou, 
em vários níveis de detalhamento, os processos 
organizacionais identificados por todas as unidades da 
área judiciária e das áreas de apoio direto e indireto.

Uma ferramenta visual capaz de apresentar os relaciona-
mentos do TRT-RN com os ambientes interno e externo, 
a Cadeia de Valor destaca as demandas, os processos or-
ganizacionais utilizados para tratá-las, os resultados ad-
vindos desses processos e os beneficiários dos serviços. 

Legenda dos grupos dos processos organizacionais, de acordo com sua natureza:

Finalísticos: relacionados à missão institucional, justificam a existência do Tribunal na medida em que entregam valor diretamente 
para os nossos clientes (sociedade). Componente:  "Prestação Jurisdicional"

Direcionadores: voltados à governança e gestão institucional, direcionam os demais processos de forma que atuem coordenadamente
para a execução da estratégia e o cumprimento da missão institucional. Componente: "Governança e Estratégia Institucional"

Apoio: proveem recursos e garantem as condições necessárias à execução dos processos finalísticos. Componentes: "Gestão de
Tecnologia da Informação e Comunicação", "Gestão de Pessoas", "Gestão do Orçamento, Contabilidade e Finanças", "Gestão da
Comunicação Institucional" e "Gestão da Infraestrutura, Serviços e Logística"

Prestação Jurisdicional
DEMANDAS

Judiciais
Administrativas

Governança e Estratégia 
Organizacional

RESULTADOS

Demanda Judicial 
Solucionada
Jurisprudência
Uniformizada
Recolhimentos
Previdenciários 
e Fiscais
Prestação de contas 
e informações 

SOCIEDADE

Jurisdicionados
Advogados
Ministério Público
do Trabalho
Advocacia Geral 
da União
Procuradorias 
de Órgãos Públicos
Outros Órgãos 
do Judiciário
Órgãos de Controle
Previdência Social
Receita Federal

Gestão da 
Tecnologia 

da Informação 
e Comunicação

Gestão de 
Pessoas

Gestão de
Orçamento,

Contabilidade
e Finanças

Gestão de 
Comunicação

Social

Gestão de 
Infraestrutura,

Serviços 
e Logística

Mais iniciativas

Para permitir uma melhor compreensão do corpo 
funcional do TRT-RN sobre o tema, foram realizadas 
reuniões de Governança e Estratégia Organizacio-
nal e promovidos seminários, um com o ministro 
do Tribunal de Contas da União (TCU), João Augus-
to Ribeiro Nardes e outro com o auditor federal de 
controle externo do TCU, Luiz Afonso Gomes Vieira. 
Em pauta, Governança Pública: estruturas e meca-
nismos.

Com as iniciativas, foi possível a compreensão, por 
magistrados e servidores, de que as ferramentas bá-
sicas para uma boa governança podem ser definidas 

com um planejamento estratégico, a capacidade de 
avaliação fundamental para se estabelecer uma po-
lítica pública e o controle de toda a administração. 

Dessa forma, o TRT-RN seguiu realizando ações de 
Governança e Estratégia que contaram com a par-
ticipação do público interno na pauta de debates. 
Nesse sentido, foram realizadas pesquisas no am-
biente institucional, como, por exemplo, a de Cli-
ma Organizacional e Stress cujos resultados foram 
utilizados na elaboração de um plano de melhorias 
da saúde e bem-estar dos profissionais, além de um 
plano de combate ao stress no ambiente de trabalho. 

Governança 
      e Estratégia                     
                           para ir além

Tribunal da 21ª Região adotou práticas modernas de gestão 
com o intuito de alcançar metas e se tornar mais eficiente 
para a sociedade

“Queremos que a Justiça do Trabalho do Rio Grande do 
Norte notabilize-se por ser uma justiça rápida, eficiente, 
moderna e transparente. Não à toa, dentre as modifica-
ções que implantaremos está a criação da Divisão de 
Governança, um compliance, que já providenciamos 
existir em nosso TRT a partir de amanhã”. 

Assim, o presidente do Tribunal Regional do Traba-
lho da 21ª Região (TRT-RN), desembargador Bento 
Herculano Duarte Neto, informou em seu discurso de 
posse, no dia 14 de janeiro de 2019, que uma nova era 
chegava ao Tribunal: a da Governança Institucional. 

Uma conduta bastante conhecida no ambiente pri-
vado seria adotada, na sua gestão e da vice-presiden-
te Maria do Perpetuo Socorro Wanderley de Castro 
(2019-2020), possibilitando mecanismos de liderança, 
estratégia e controle para avaliar, direcionar e monito-
rar a gestão administrativa, com vistas à condução de 
políticas públicas e à prestação de serviços de interes-
se da sociedade.

Conduzida por três unidades organizacionais, a Go-
vernança Institucional da Justiça do Trabalho poti-
guar atua nas seguintes áreas de negócio: Estrutura 

Performance
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Metas

No âmbito da Coordenadoria de Planejamento e Gestão 
Estratégica ocorreu, nos últimos dois anos, uma evolu-
ção no processo de monitoramento das metas nacio-
nais do Poder Judiciário em uma interação sistemática 
entre o magistrado gestor de metas e os juízes das Varas 
do Trabalho, mediante o envio de relatórios de desem-
penho por unidade, de ofícios com foco na recuperação 
de desvios identificados e no acompanhamento dos re-
sultados das correições ordinárias.

Por meio desse trabalho multissetorial e com o apoio 
de magistrados e servidores, o TRT-RN teve atuações 
de destaque no cumprimento das metas nacionais nos 
últimos dois anos.

Com relação às metas do Poder Judiciário do Con-
selho Nacional da Justiça, o Tribunal da 21ª Região 
alcançou, em 2019, um cumprimento de 100%. Das 

metas do Conselho Nacional da Justiça do Trabalho, 
houve uma evolução de 78,6% no ano de 2018 para 
100% no ano seguinte.

Durante a 1ª Reunião Preparatória para o XIV Encontro 
Nacional do Poder Judiciário, em maio de 2020, o CNJ 
atribuiu ao TRT-RN o melhor desempenho do Brasil 
em impulsionar processos à execução, que é uma de 
suas metas direcionadas aos segmentos de Justiça 
Federal e do Trabalho. 

Reconhecimentos 

No mês de agosto de 2020, o comprometimento da 
Justiça do Trabalho potiguar em atender à meta 9 do 
Conselho Nacional de Justiça, que trata da integração da 
Agenda 2030 ao Poder Judiciário, foi o destaque do en-
contro virtual do Laboratório de Inovação, Inteligência 
e Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (LIODS).

A Agenda 2030 contempla os Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável, que são uma coleção de 17 metas 
globais, estabelecidas pela Assembleia Geral da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU). 

O empenho da administração do TRT-RN e dos seus 
magistrados e servidores foi coroado com a Categoria 
Ouro no prêmio CNJ de Qualidade 2020. Os esforços 
empreendidos no último ano nas áreas de gestão 
estratégica, governança, produtividade, transparência, 
gestão de dados e tecnologia foram reconhecidos pelo 
Conselho como melhoria da qualidade da prestação 
jurisdicional.

Identidade organizacional

Merece destaque também um levantamento interno 
patrocinado pela Governança e pela Estratégia, em 
2020, sobre a construção dos cenários atuais e futuros 
por conta da nova realidade imposta pela Covid-19. 

A pesquisa também coletou opiniões de magistrados 
e gestores do TRT-RN, como parte do processo parti-
cipativo previsto no modelo de Gestão Estratégica da 
Justiça do Trabalho. 

A análise possibilitou, ainda, a construção dos elemen-
tos que irão compor a Identidade Organizacional da 
Justiça do Trabalho para o novo ciclo de planejamento 
estratégico 2021-2026, que está sendo conduzido in-
ternamente pela Divisão de Governança e pelo Plane-
jamento Estratégico do TRT-RN desde 2019.

Ainda houve a realização de um diagnóstico institucio-
nal, por meio de matrizes SWOT, com a percepção e os 
cenários de cada componente da Cadeia de Valor em 
relação aos desafios estratégicos. A análise foi realiza-
da em um processo participativo com envolvimento 
de todas as unidades judiciais e administrativas, bem 
como dos magistrados e colegiados de apoio à Gover-
nança do Tribunal.

Público externo

A administração do Tribunal da 21ª Região buscou es-
cutar também a opinião do público externo e promo-
veu uma Pesquisa de Satisfação com a disponibiliza-
ção de um questionário anônimo, com o objetivo de 
auxiliar nas definições de gestão para aperfeiçoamen-
to dos serviços e do atendimento ao jurisdicionado. 

Um Calendário Institucional foi implementado pela 
DGI com os principais eventos a serem realizados pelo 
Tribunal ao longo do ano, ou seja, uma ferramenta que 
permite ao jurisdicionado o acompanhamento em 
tempo real das atividades do TRT-RN.

Seguindo com as medidas inclusivas, o Tribunal rea-
lizou audiências públicas, nestes últimos dois anos, 
dentro do processo participativo para definição das 
Metas Nacionais do Conselho Nacional de Justiça. 
Os debates com magistrados, servidores, advogados, 
representantes de órgãos públicos e trabalhadores 
geraram propostas que foram levadas ao CNJ durante 
reuniões nacionais.

Transparência 

Para cumprir um dos compromissos firmados pelo 
presidente Bento Herculano Duarte Neto de melhorar 
a transparência e a prestação de contas do Tribunal, as 
equipes da Governança Institucional e da Secretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) do 
TRT-RN promoveram a estruturação do novo Portal da 
Justiça do Trabalho potiguar.

A medida atendeu ao objetivo estratégico de aperfei-
çoar a comunicação com o público interno e externo 
e gerou resultados positivos para o Tribunal. No mês 
de setembro de 2019, o CNJ reconheceu essa e outras 
ações do TRT-RN com o prêmio ‘Transparência do Po-
der Judiciário de 2019’. 

De acordo com os dados apresentados pelo Conselho, 
o Tribunal potiguar subiu sete posições no ranking, 
deixando a última colocação dentre os 24 TRTs do Bra-
sil, para ocupar a 17ª posição. Uma melhoria de desem-
penho de 52% para 72%.

A continuidade das medidas de prestação de contas 
do Tribunal junto à sociedade resultou em novo 
reconhecimento do CNJ no ano de 2020. De acor-
do com o Conselho, o TRT-RN passou a ocupar a 9ª 
posição entre os 24 tribunais trabalhistas do país em 
questão de transparência. O TRT-RN figurou entre os 
regionais do trabalho que mais evoluíram no ranking 
do Conselho nos últimos anos. De 2018 para 2020, 
o Tribunal potiguar subiu 11 posições, chegando a uma 
porcentagem de 87,5%. 

O bom desempenho também colocou a instituição 
como uma das mais transparentes entre os 94 órgãos 
do judiciário brasileiro.
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O tempo de tramitação é um fator importante num processo, prin-
cipalmente na Justiça do Trabalho, na qual muitas vezes as partes 
precisam de uma decisão mais célere, por se tratar de questão finan-
ceira e envolver verba alimentícia.

Exatamente por esse entendimento é que existe um esforço cons-
tante da administração do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª 
Região (TRT-RN), que envolve magistrados e servidores, na busca 
de uma prestação de serviço à população ao mesmo tempo rápida 
e eficiente.

O resultado disso é que, atualmente, o tempo médio de tramitação 
dos processos em fase de execução do TRT-RN é de apenas 20 me-
ses, muito abaixo da média nacional, que é de 58 meses. É o que 
demonstra o relatório da Justiça em Números 2020, do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ).

“Nosso acervo de processos pendentes na fase de execução é relati-
vamente novo, resultado do empenho do Tribunal em resolver em 
definitivo os processos mais antigos”, explicou o presidente do 
TRT-RN, desembargador Bento Herculano Duarte Neto, sobre a mé-
dia local representar apenas um terço da nacional.

Para ele, só existe a prestação jurisdicional de fato quando o direi-
to das partes se torna efetivo, “seja para o trabalhador que recebeu 
seus créditos, seja para a empresa que consegue encerrar uma de-
manda a contento”.

O relatório do CNJ, que retrata o Poder Judiciário de todo o país 
em números até 31 de dezembro de 2019, ainda destaca o TRT-RN 
em outros pontos importantes. 

O tempo médio para o julgamento de um processo, entre a proposi-
tura da ação e a sentença de primeiro grau, por exemplo, é de quatro 
meses no Tribunal da 21ª Região, o que corresponde exatamente 
à metade gasta, em média, por outros tribunais: oito meses.

Justiça 
para quem tem 
pressa

Justiça em Números 2020 coloca 
o Tribunal da 21ª Região como um
dos mais céleres do Brasil, atestando 
o compromisso e a eficiência
de magistradose servidores 

Celeridade
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E-monitora

Novidade na Justiça do Trabalho potiguar, o E-monitora 
deve facilitar (e muito) o trabalho de magistrados 
e servidores, por permitir de forma rápida e fidedigna 
o acesso a informações relativas às tarefas do Processo 
Judicial Eletrônico (PJe) a serem realizadas pela Vara.

Trata-se de um painel desenvolvido originalmente 
pela Corregedoria do TRT da 9ª Região, sob a denomi-

nação de “Ata Dinâmica de Correição”, que utiliza 
a plataforma PowerBI.

Com as adaptações feitas pelo tribunal trabalhista nor-
te-rio-grandense, o espaço virtual ganhou uma navega-
ção mais fácil e intuitiva, com a adicional possibilidade 
de identificação dos processos que se encontram nas 
tarefas, inclusive na ordem de antiguidade.

Correições

Durante os últimos dois anos, a Corregedoria do TRT-RN 
prestou orientações, difundiu boas práticas e formu-
lou recomendações para a melhor condução dos 
trabalhos nas unidades judiciárias, contribuindo 
de forma significativa para que essas unidades cum-
prissem as metas do CNJ.

Uma novidade, no ano de 2020, foi que, devido às pre-
ocupações com a pandemia da Covid-19, pela primeira 
vez, a equipe da Corregedoria realizou correições 
periódicas em unidades judiciárias na modalidade 
telepresencial.

Nessas correições, foi dada a oportunidade de partici-
pação a advogados, sindicatos, associados e pessoas 
interessadas por meio de reunião virtual realizada com 
a ferramenta Google Meet.

A medida faz parte dos cuidados tomados pelo pre-
sidente e corregedor do TRT-RN, o desembargador 
Bento Herculano Duarte Neto, para evitar aglome-
rações e combater o avanço do novo coronavírus no 
Estado. O próprio presidente também esteve à disposi-
ção do público, de forma telepresencial, para o acolhi-
mento de sugestões e reclamações.

Metas

O papel da Corregedoria de fiscalizar o cumprimento 
de metas pelas unidades judiciárias contribuiu para 
que as Varas do Trabalho do RN cumprissem as Me-
tas Nacionais do Poder Judiciário, determinadas pelo 
Conselho Nacional de Justiça e aplicáveis à Justiça do 
Trabalho para o ano de 2019.

Esse esforço de cumprir as metas nacionais da Justiça, 
inclusive, fez com que o próprio CNJ reconhecesse no 
TRT-RN o melhor desempenho do Brasil em impulsio-
nar processos à execução, uma de suas metas direcio-

nadas aos segmentos de Justiça Federal e do Trabalho.

Essa meta busca garantir a satisfação do direito confe-
rido em título executivo, judicial ou extrajudicial.

Outro destaque do Tribunal da 21ª Região foi a sua 
integral aderência à instituição da Governança Judici-
ária, um dos macrodesafios do CNJ, que visa à eficiên-
cia operacional, à transparência institucional e ao for-
talecimento da autonomia administrativa e financeira 
do Poder Judiciário.

Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).

De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), somente em 2019, o sistema conseguiu iden-
tificar cerca de R$ 2 bilhões em contas judiciais de 
empresas e de trabalhadores não sacados em todo 
o Brasil.

E, ainda segundo o TST, quase 10% desse valor já foi 
liberado após a identificação de seus donos: aproxima-
damente R$ 183 milhões. 

Trata-se de depósitos recursais, honorários periciais 
e alvarás que não foram sacados por empresas, advo-
gados ou peritos em processos antigos, mesmo haven-
do notificação por parte da Justiça.

Sentenças líquidas

Outro destaque atual da Justiça do Trabalho do Rio 
Grande do Norte, que mostra o empenho da busca de 
uma prestação de serviço mais célere, é o fato de 
que o TRT-RN teve um índice de 79,4% de sentenças 
líquidas proferidas em 2019, ocupando o segundo lu-
gar entre os 24 tribunais regionais do país. 

Nesse tipo de sentença, os magistrados antecipam 
os cálculos do valor da ação.

O juiz auxiliar da Corregedoria, Luciano Athayde Cha-
ves, justifica o feito como resultado do estímulo dado 
pela administração, principalmente nas correições 
das Varas do Trabalho. “Há um monitoramento cons-
tante e cada Vara tem um servidor responsável por 
esses cálculos, com capacitações regulares”, explica 
o magistrado.

Garimpo

O juiz Luciano Athayde Chaves é também o responsá-
vel atual no Rio Grande do Norte pelo Garimpo, sistema 
desenvolvido pelo TRT-RN e disponibilizado nacional-
mente para outros tribunais regionais trabalhistas pelo 



Gerenciamento de casos

Ao Seamo, durante a pandemia, couberam outras 
importantes atividades: o gerenciamento dos ca-
sos suspeitos e confirmados de Covidr-19 e a trans-
missão de orientações em saúde enquanto durou 
o trabalho remoto.

Ao longo desse período, o Setor de Assistência Médi-
co Odontológica do Tribunal se dedicou a consultas 
médicas, palestras com orientações preventivas, vigi-
lância, registro e acompanhamento dos casos suspei-
tos de Covid-19 do público interno do TRT-RN, bem 
como abordagens sobre boas práticas em saúde a se-
rem adotadas durante o trabalho remoto.

Com as iniciativas, foi possível a minimização do 
índice de contágio por Covid-19 para magistrados 
e servidores do Tribunal, além da prevenção de 
adoecimentos posturais, psíquicos e osteomuscula-
res decorrentes da realização de um trabalho remoto 
inadequado.

TRT na Medida

No ano de 2019 aconteceu a terceira edição do progra-
ma TRT na Medida, uma importante ação da Justiça do 
Trabalho norte-rio-grandense para promover saúde 
e qualidade de vida para os seus colaboradores. 

Durante os três meses da sua realização, foram dis-
ponibilizadas atividades físicas, supervisionadas por 
equipe multidisciplinar de profissionais, bem como 
acompanhamento nutricional a 30 magistrados 
e servidores do Tribunal, que passaram por exames 
médicos prévios e foram selecionados para participar 
do programa.

O TRT na Medida permite uma mudança positiva nos 
hábitos alimentares e a adoção de uma rotina de ati-
vidades físicas, com avanços significativos nos indi-
cadores de saúde dos participantes, além, é claro, de 
melhoria no clima organizacional, já que possibilita 
uma maior integração entre magistrados e servidores 
dos diversos setores do Tribunal.

Saúde em primeiro          
                                           lugar

Ações voltadas para o bem-estar
 de magistrados e servidores
 fazem a diferença para manter 
uma Justiça eficiente a serviço 
da sociedade

Para uma Justiça do Trabalho eficiente, faz-se neces-
sário que seus magistrados e servidores estejam bem. 
É por isso que o Setor de Assistência Médico Odonto-
lógica (Seamo) do Tribunal Regional do Trabalho da 
21ª Região (TRT-RN) recebeu atenção e investimen-
tos da atual gestão (biênio 2019-2020).

Esse feito permitiu que o Seamo atuasse em sua ple-
nitude no dia a dia e fizesse a diferença em situações 
adversas, como no caso da pandemia.

O setor, que conta com médicos, dentistas e técnicos 
de enfermagem, presta serviços ao público interno 
do Tribunal, mas atende também, quando necessá-
rio, as partes, os advogados e os demais visitantes.

Uma das ações mais relevantes do Seamo, ainda em 
2019, foi a aquisição de vacinas contra o Influenza 
Vírus. Foram aplicadas 500 doses da vacina em ma-
gistrados, servidores e terceirizados do TRT-RN. Com 

a iniciativa, foi possível promover a imunização da 
força de trabalho do Tribunal da 21ª Região.

Essa mesma preocupação com a saúde e o bem-estar 
de todos foi o que permitiu que o Seamo, logo que 
a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou es-
tado de pandemia, adquirisse material emergencial 
para combater a Covid-19 no âmbito do TRT-RN.

Foram adquiridos insumos, materiais e equipamen-
tos para a prevenção do contágio por Covid-19 dos 
profissionais de saúde do setor, pacientes e públicos 
interno e externo da Justiça do Trabalho potiguar.

Essa ação foi de suma importância para minimi-
zar o contágio da doença por todos que circularam 
pelo Tribunal antes da suspensão das atividades 
presenciais e logo após a retomada, cujo Plano con-
tou com a expertise dos profissionais do Seamo 
para a sua elaboração.

Responsabilidade
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Outras campanhas

A atuação conjunta do Seamo, do Comitê e do Tra-
balho Seguro também aconteceu em favor de outras 
campanhas importantes e que visam igualmente 
à promoção da saúde: Setembro Amarelo, Outubro 
Rosa e Novembro Azul.

Essas campanhas, que contaram com a adesão do 
Tribunal da 21ª Região em 2019 e 2020, tiveram pe-
ças gráficas e virtuais e seminários. Além disso, 
a fachada do TRT-RN foi iluminada com as cores alu-
sivas às iniciativas.

O Setembro Amarelo foca na prevenção ao suicídio. O 
Outubro Rosa tem como objetivo alertar as mulheres 
e a sociedade sobre a importância da prevenção 
e do diagnóstico precoce do câncer de mama. 
Novembro Azul, por sua vez, é dirigida aos homens, 
para conscientização a respeito de doenças mascu-
linas, a exemplo do câncer de próstata.

Com o tema “Viralize apenas a prevenção”, o 1º Pas-
seio Ciclístico do TRT-RN teve saída da Praça Cívica 
do Campus da UFRN e destino ao condomínio Alpha-
ville, localizado na Rota do Sol, em Natal.

Todo o trajeto foi acompanhado por equipe especia-
lizada de saúde e os participantes receberam meda-
lhas, camisetas e máscaras, para que o passeio pudes-
se acontecer com total segurança sanitária.

Passeio ciclístico

A atuação conjunta do Seamo, do Comitê e do Tra-
balho Seguro também aconteceu em favor de outras 
campanhas importantes e que visam igualmente 
à promoção da saúde: Setembro Amarelo, Outubro 
Rosa e Novembro Azul.

Uma iniciativa inédita do TRT-RN encerrou o ano de 
2020 com lazer e promoção de saúde e qualidade de 
vida para magistrados, servidores e público externo. 

O programa se dedica à articulação entre institui-
ções e sociedade civil, para promover a conscien-
tização da importância do tema e para contribuir 
para o desenvolvimento de uma cultura de pre-
venção a acidentes de trabalho. 

Uma das iniciativas abraçadas pelo Trabalho Segu-
ro é a campanha “Abril Verde”. Por meio dela, foi 
possível, em 2019 e em 2020, promover a cons-
cientização sobre a importância da segurança e da 
saúde do trabalhador. Na edição de 2020, de forma 
inédita, a campanha foi levada para as ondas do 
rádio e pôde alertar empregados e empregadores, 
durante o mês de abril, sobre a necessidade de 
a retomada ofertar segurança para todos.

Comitê e Trabalho Seguro

A preocupação com a saúde de magistrados e servi-
dores do TRT-RN também foi reforçada de maneira 
especial, ao longo dos últimos anos, com a atuação 
do Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saú-
de, presidido atualmente pelo desembargador José 
Barbosa Filho.

Uma das ações mais relevantes do Comitê nos últi-
mos dois anos foi a consolidação da Semana da Saú-
de, que tem como principal objetivo estimular a bus-
ca por mais saúde e qualidade de vida, como um dos 
eventos mais aguardados do calendário institucional 
do Tribunal.

A edição de 2020 contou com uma inovação: em ra-
zão da pandemia, foi toda virtual. Mesmo com o dis-
tanciamento imposto pela Covid-19, foi possível levar 
boa informação para os colaboradores do TRT-RN.

Outra iniciativa que merece destaque foi a retoma-
da do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA) e do Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO). O primeiro com ações visan-
do à preservação da saúde e da integridade dos traba-
lhadores. Já o segundo, trata-se de um procedimento 
legal objetivando proteger a saúde ocupacional dos 
trabalhadores.

As iniciativas do Comitê contam com o apoio 
e a colaboração do programa Trabalho Seguro no RN, 
cujo objetivo principal é contribuir para a diminuição 
do número de acidentes de trabalho no Estado.
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TRT-RN 
 na pandemia: 
      trabalho que fez 
      diferença 

A atuação da Justiça do Trabalho 
foi essencial para a contenção 
da doença no Estado, com a viabilização 
de recursos e do Hospital de Campanha 
de Natal

Atuação
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Varas

Nas Varas do Trabalho, o empenho de magistrados 
e servidores para conter o avanço da doença no Rio 
Grande do Norte foi o mesmo.

Na 3ª Vara do Trabalho de Natal, foram assegurados 
R$ 540 mil reais para a Secretaria Municipal de Saúde 
de Natal. O valor corresponde à indenização por danos 
morais em ação civil pública ajuizada também pelo 
MPT contra a Caixa Econômica Federal.

O juiz Décio Teixeira de Carvalho Júnior atendeu a um 
pedido do próprio Ministério Público para a transfe-
rência dos recursos ao executivo municipal. Para ele, 
a destinação guardou “total pertinência com a finalida-
de que deve ser dada à indenização”.

Dentro também desse espírito, o juiz Luciano Athayde 
Chaves, titular da 2ª Vara do Trabalho de Natal, deter-
minou a transferência de R$ 308,7 mil para o custeio 
de ações de combate à pandemia.

O valor foi dividido entre a secretarias municipais de 
Natal da Saúde (R$ 150 mil) e da Segurança Pública 
e Defesa Social (R$ 158,7 mil).

A verba destinada à Secretaria de Saúde foi utilizada na 
aquisição de equipamentos, máquinas, serviços, medi-
camentos e insumos para o Hospital de Campanha de 
Natal (HCN), instalado no prédio onde funcionava 
o Hotel Parque da Costeira. 

Hospitais

O Hospital Municipal Levani de Freitas, localizado em 
Pendências, o Hospital Municipal de Assú e a Mater-
nidade Almeida Castro, que fica em Mossoró, foram 
beneficiados diretamente com R$ 338 mil destinados 
ao combate da Covid-19.

Uma clara demonstração de que a contenção da doen-
ça no interior do Estado também pautou a decisão de 
magistrados da Justiça do Trabalho do RN.

O valor foi resultado de um acordo fechado entre 
o TRT-RN e o MPT e é originário de multa por des-
cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC). Sua aplicação foi vinculada à compra de itens 
como máscaras, luvas, aventais, álcool, filtros para ven-
tilação mecânica e testes.

A maior parte dos recursos foi destinada à Maternida-
de Almeida Castro, que ficou com R$ 228 mil, para con-
tribuir com estrutura específica no atendimento a mu-
lheres grávidas, puérperas e com crianças. O restante 
foi dividido igualmente entre os dois outros hospitais.

Desde o primeiro momento da pandemia do novo 
coronavírus, a Justiça do Trabalho do Rio Grande do 
Norte esteve presente nos esforços da sociedade para 
combater o avanço da doença no Estado.

O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 
(TRT-RN) foi o terceiro que mais destinou recursos 
para esse fim em todo o Brasil, ficando atrás apenas de 
dois grandes TRTs, o de Minas Gerais (3ª Região) e o de 
Campinas (15ª Região).

Até dezembro de 2020, já haviam sido destinados 
mais de R$ 15,5 milhões para secretarias e unidades de 
saúde, o equivalente a quase 7% do total viabilizado 
por todos os tribunais trabalhistas do país.
Em comparação com os valores destinados por todos 
os ramos do Judiciário, o TRT do Rio Grande do Norte 
também se destaca, ocupando a oitava posição 
nacionalmente.

Além da destinação de recursos financeiros, o TRT-RN 
cedeu o imóvel onde funcionava o Hotel Parque da 
Costeira para a instalação do Hospital de Campanha de 
Natal (HCN). O prédio do antigo hotel estava penhora-
do para pagamento de dívidas trabalhistas.

O Hospital de Campanha atendeu às pessoas infecta-
das com o novo coronavírus, tendo um papel essen-
cial no combate à pandemia na região metropolitana 
da Grande Natal.

Ato

A destinação dos mais de R$ 15,5 milhões para o com-
bate à pandemia foi possível devido ao ato TRT GP nº 
42/2020, assinado pelo presidente do TRT-RN, desem-
bargador Bento Herculano Duarte Neto. 

O ato permitiu que os recursos provenientes de ações 
civis públicas fossem utilizados, prioritariamente, na 
compra de materiais e equipamentos para o combate 
à Covid-19.

“O TRT-RN é conhecedor do papel que o Judiciário tem 
e neste momento de crise, não hesitou em exercê-lo, 
numa grande união de magistrados e servidores para 
amenizar os efeitos da pandemia no Rio Grande do 
Norte e salvar vidas”, disse o presidente.

Acordo

Por causa do ato da Presidência, foi possível destinar, 
de uma só vez, R$ 13 milhões para o combate à pan-
demia no Estado, em acordo feito numa ação civil 
pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho 
(MPT) contra a Companhia Energética do Rio Grande 
do Norte (Cosern). 

Os R$ 13 milhões foram direcionados às secretarias de 
Saúde do Estado e dos municípios de Natal e de Parna-
mirim, além da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) e da Liga Contra o Câncer.

O juiz Michael Wegner Knabben, coordenador do 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 
(Cejusc) de Natal, ressaltou o fato dos recursos serem 
utilizados para a “aquisição de equipamentos, medica-
mentos e insumos, viabilizando novos leitos de UTIs 
e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os 
profissionais de saúde”.

RPVs

Também com o mesmo objetivo, o TRT-RN autorizou 
o desbloqueio e a consequente devolução de R$ 1,3 mi-
lhão ao Governo do Estado para ser utilizado no com-
bate à Covid-19. 

O valor era referente a uma parcela de Requisições 
de Pequeno Valor (RPVs), a serem pagas pelo execu-
tivo estadual. 

Ainda de acordo com a decisão, o Governo deve honrar 
com os pagamentos das RPVs, de maneira que, ao final 
do exercício 2020, os valores firmados no termo de com-
promisso com o TRT-RN tenham sido quitados, para que 
possam chegar aos beneficiados por meio do Tribunal.
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Números

O HCN conta com 120 leitos, sendo 100 enfermarias e 20 
unidades de terapia intensiva, com respiradores, monito-
res cardíacos, bombas de infusão e estrutura para realiza-
ção de hemodiálise.

Durante a pandemia, cerca de 450 profissionais atu-
aram diariamente na linha de frente dos serviços: 
médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos 
bioquímicos, assistentes sociais e técnicos de enferma-
gem. Além de engenheiros clínicos, técnicos de labora-
tório, técnicos em radiologia e auxiliares de farmácia.

Justiça do Trabalho 
não parou e manteve 
produtividade em alta
A produtividade da Justiça do Trabalho do Rio Grande 
do Norte se manteve em alta durante o período de 
pandemia da Covid-19.

Mesmo com todos os cuidados para garantir a segu-
rança das partes e advogados, como a realização de au-
diências virtuais, além da segurança dos próprios ser-
vidores e magistrados, foi possível manter indicadores 
em elevado número.

Durante esse período, por exemplo, a Justiça do Tra-
balho do Estado viabilizou o pagamento de R$ 110,6 
milhões, destinados a pessoas físicas e jurídicas, como 
também aos cofres públicos.

O montante corresponde a valores repassados a par-
tes, advogados, peritos, Previdência Social e Imposto 
de Renda, além de mais de R$ 15,5 milhões em recur-
sos destinados a ações para combater o avanço da Co-
vid-19 no Estado.

O TRT-RN também enviou mais de R$ 121 milhões em 
precatórios para o orçamento de 2021, referentes a pro-
cessos trabalhistas do Governo do Estado e de prefei-
turas de mais de 2.200 pessoas. 

Os números altos não param por aí. Até dezembro de 
2020, foram 29.534 sentenças, 29.694 decisões, 97.115 
despachos, 1.547.644 atos de servidores “Destaca-se 
o esforço dos magistrados e servidores em manter 
a produtividade em alta, mesmo em trabalho remoto, 
para fazer os recursos chegarem a quem é de direito 
neste momento de crise”, afirmou o desembargador 
presidente do Tribunal da 21ª Região (TRT-RN), Bento 
Herculano Duarte Neto.

Os números dessa produtividade expressiva tratam 
de execução das Varas do Trabalho de todo o Estado, 
dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cida-
dania (Cejuscs) de Natal e de Mossoró e da Divisão de 
Inteligência (Dint) do TRT-RN. 

Aproximadamente R$ 48,5 milhões foram decorrentes 
de acordos e R$ 50,5 milhões, de execução. Os outros 
R$ 11,6 milhões foram decorrentes de pagamentos 
espontâneos.

Liga

Em seis meses de funcionamento, no período mais 
intenso da pandemia, o Hospital chegou a atender 
cerca de 900 pacientes, recebendo os primeiros em 
maio de 2020, mas desde abril já funcionava inter-
namente com o objetivo de capacitar os profissio-
nais de saúde para os protocolos de combate 
à Covid-19. 

Uma pesquisa realizada pela Prefeitura de Natal jun-
to a pacientes mostrou que o índice de aprovação do 
HCN chegou a 83%.

Tribunal tornou possível
o Hospital de Campanha

Desde o início da pandemia da Covid-19 no Rio Grande 
do Norte, houve uma preocupação muito grande da 
administração do TRT-RN, incluindo magistrados e ser-
vidores, em contribuir de forma efetiva no esforço de 
toda a sociedade no combate ao novo coronavírus. 

Isso pode ser constatado pelo montante de recursos 
destinado, até agora, para esse fim pela Justiça do 
Trabalho no Estado, por meio de acordos em ações 
civis públicas.

O lado mais visível e de maior impacto para combater 
a Covid-19, principalmente na Região Metropolitana de 
Natal, foi a cessão do prédio onde funcionava o antigo 
Hotel Parque da Costeira, localizado na Via Costeira, para 
ser instalado o Hospital de Campanha de Natal (HCN), 
destinado ao tratamento de pessoas com a doença.

O prédio do Hotel Parque da Costeira se encontra sob 
a jurisdição da Justiça do Trabalho para o pagamento 
de indenizações trabalhistas dos ex-empregados do 
empreendimento. 

A cessão para o município foi decidida pelo juiz do 
trabalho responsável pela Divisão de Inteligência 
(Dint) do Tribunal 21ª Região TRT-RN, Cacio Oliveira 

Manoel, que autorizou o uso das instalações físicas 
pelo Poder Executivo municipal enquanto durar 
a pandemia.

Para o juiz, o acordo com a Prefeitura de Natal para 
a instalação do Hospital de Campanha “foi muito 
importante para a sociedade, pois viabilizou o trata-
mento de doentes e o enfrentamento da pandemia. 
Conhecemos o papel que as instituições têm nesse 
processo e estamos unindo forças para amenizar 
os efeitos da crise”, afirmou o magistrado.

Na assinatura do acordo entre o TRT-RN e o municí-
pio, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, agradeceu a “sen-
sibilidade do desembargador Bento Herculano Duarte 
Neto (presidente do Tribunal), do juiz Cacio Oliveira 
Manoel, dos profissionais da saúde, da imprensa e da 
sociedade civil organizada” que contribuíram para 
a transformação do hotel em uma importante unidade 
de atendimento à população.

“O Hospital de Campanha de Natal teve um papel de-
cisivo no combate à pandemia, principalmente nos 
momentos mais críticos, e torná-lo possível é algo hon-
roso e significativo para a Justiça do Trabalho”, consi-
derou o desembargador presidente.
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Uma retomada
responsável e com 
segurança
Quando o índice do número de infectados começou 
a cair no Rio Grande do Norte, o Tribunal da 21ª Região 
tratou de criar uma comissão formada por magistra-
dos e servidores para elaborar um Plano de Retomada 
capaz de assegurar o retorno gradual das atividades 
presenciais com segurança.

Para a elaboração do Plano, a comissão considerou 
a opinião de autoridades locais e internacionais sobre 
o tema e seguiu as diretrizes do Conselho Nacional da 
Justiça (CNJ), do Conselho Superior da Justiça do Tra-
balho (CSJT) e do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

No documento, foi estabelecido que a retomada seria 
realizada de forma gradual, em três etapas, sendo 
a primeira, restrita ao público interno, com até 30% da 
força de trabalho, e a segunda, contemplando até 60% 
dos magistrados e servidores.

Para possibilitar o retorno presencial, a administração 
do TRT-RN adotou medidas para o Complexo Judici-
ário Trabalhista Ministro Francisco Fausto e para as 
Varas do Trabalho do interior do Rio Grande do Norte, 
como o controle de acessos, a obrigatoriedade do uso 
de máscaras e mudanças no layout de estações de tra-
balho, a partir da aquisição de divisórias em acrílico. 
Tudo para garantir a segurança sanitária dos públicos 
interno e externo do Tribunal.

A Divisão de Logística e Patrimônio (DLP) instalou dis-
penseres de álcool em gel e lixeiras próprias para 
o descarte de luvas e máscaras, além de tapetes saniti-
zantes em todo o Tribunal. O setor adquiriu também 
termômetros de parede e digitais, com o objetivo de 
medir a temperatura de todos que passaram a acessar 
o TRT-RN e as unidades judiciárias.

Para esclarecer as principais dúvidas, a Divisão de 
Comunicação Social (DCS) realizou a campanha 
educativa e de conscientização “Viralize Apenas a Pre-
venção”, compartilhada com magistrados, servidores 
e usuários da Justiça por meio da internet. O setor 
também promoveu, com o apoio da Coordenadoria de 
Engenharia e Arquitetura (CEA), a sinalização dos 
prédios do TRT-RN com informações sobre a preven-
ção à Covid-19.

Todas as medidas adotadas pelo Tribunal contaram 
com a orientação do Setor de Assistência Médico 
Odontológica do TRT-RN (Seamo).

Além dos recursos destinados pela Justiça do Trabalho 
potiguar para a Liga Contra o Câncer combater a Co-
vid-19, houve durante o período mais crítico da pande-
mia outra importante ação do TRT-RN em favor dessa 
respeitada instituição.

Não especificamente para o novo coronavírus, mas se 
integrando à importante luta contra o câncer, o Tribu-

nal intermediou um acordo que garantiu R$ 9,7 milhões 
para a construção de uma nova unidade pediátrica onco-
lógica da Liga em Natal.  O valor é resultado de um acor-
do entre o Banco Itaú e o Ministério Público do Trabalho.  

De acordo com a instituição, a destinação feita pelo 
TRT-RN vai arcar com quase todo o projeto estrutural 
do novo espaço.

Doações

Além do empenho do TRT-RN em contribuir para 
o combate da pandemia da Covid-19, houve ainda 
a participação voluntária de magistrados e servidores 
em ajudar a população mais vulnerável à pandemia, 
principalmente nos seus efeitos econômicos.

Cerca de 150 famílias do assentamento Olga Benário, 
situada no Bairro do Planalto, Zona Oeste de Natal, 
foram contempladas com doações dos integrantes da 
Justiça do Trabalho potiguar. 

A ação foi realizada em parceria com o grupo “Anjos da 
Madrugada” e contou com as doações em dinheiro de 
magistrados e servidores, além do apoio das equipes 
de segurança e transporte do Tribunal, que garantiram 
a distribuição das doações.

Magistrados e servidores do TRT-RN também se 
uniram a integrantes de outros órgãos da Justiça do 
Rio Grande do Norte em uma campanha denominada 
“Juntos Somos Mais”. 

O objetivo foi angariar doações para a aquisição de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os 
profissionais de saúde e de alimentos para pessoas em 
situação de rua.

O TRT-RN ainda apoiou uma ação da Associação 
Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica (ABM-
CJ) para doação de cestas básicas a famílias ribeiri-
nhas vulneráveis.
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Os números da Justiça brasileira demonstram a sua 
capacidade em aplicar sentenças. Porém, essa mesma 
eficiência não consegue ser atingida para fazer cum-
pri-las. A execução ainda é um dos maiores gargalos 
do Poder Judiciário.

Na Justiça do Trabalho, a equação se repete, mas gra-
ças a práticas inovadoras, ousadas e criativas, a fila 
dos processos sentenciados à espera do cumprimen-
to começa a diminuir.

O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TR-
T-RN) tem dado uma importante contribuição nesse 
campo, com práticas desenvolvidas no Rio Grande do 
Norte, como o projeto Garimpo, que começaram a ser 
utilizadas por outros tribunais Brasil a fora.

As iniciativas não param por aí. São mutirões de 
execução reunindo Varas do Trabalho e os Centros 
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Ce-
juscs) de Natal e de Mossoró, leilões judiciais e ações 
conjuntas com outros segmentos da Justiça que tem 
garantido a concretização do direito dos reclamantes 
e saudado dívidas previdenciárias e tributárias, con-
tribuindo para o aumento das receitas da União.

Exemplos dos resultados alcançados com essas 
novas práticas são os casos da INPASA e da Brasi-
nox S/A, empresas que acumulavam dívidas traba-
lhistas há anos, que foram quitadas por iniciativa 
da Justiça do Trabalho do RN.

A conclusão dos processos da Brasinox, em setem-
bro de 2019, também celebrou uma cooperação ino-
vadora entre o TRT-RN e os Tribunais do Trabalho 
de São Paulo e de Pernambuco, a Fazenda Nacional, 
o Governo do Estado e a Prefeitura de Parnamirim. O 
acordo encerrou 178 ações que tramitavam contra 
a empresa desde 1992.

Também precisam ser citados nesse contexto o imó-
vel onde funcionava o Hospital Papi, que foi vendido 
em 2020 de forma direta ao grupo Delfin, para am-
pliação de uma unidade de saúde, e o imóvel do anti-
go hotel Parque da Costeira, cedido pelo Tribunal da 
21ª Região à Prefeitura de Natal, no mesmo ano, para 
instalação do Hospital de Campanha da capital.

Recentemente, o TRT-RN foi distinguido pelo Tribu-
nal Superior do Trabalho (TST) pelo excelente de-
sempenho nas práticas de execução trabalhista. 

Em 2019, o tribunal trabalhista potiguar alcançou 
o segundo melhor desempenho dentre todos os tri-
bunais de pequeno porte do Brasil, com um movi-
mento superior a R$ 65 milhões. 

O feito rendeu uma homenagem do TST, em Brasília, 
durante a 9ª Semana Nacional da Execução Traba-
lhista. O presidente do Tribunal Superior, ministro 
João Batista Brito Pereira, foi quem entregou o certifi-
cado ao presidente do TRT-RN, desembargador Ben-
to Herculano Duarte Neto.

                 Uma 
     Justiça
            atenta 
             à execução

Práticas inovadoras, ousadas e criativas 
fazem fila de processos sentenciados 
à espera do cumprimento 
diminuir no RN

Eficiência

Os números da Justiça brasileira demonstram a sua 
capacidade em aplicar sentenças. Porém, essa mesma 
eficiência não consegue ser atingida para fazer 
cumpri-las. A execução ainda é um dos maiores 
gargalos do Poder Judiciário.

Na Justiça do Trabalho, a equação se repete, mas 
graças a práticas inovadoras, ousadas e criativas, a fila 
dos processos sentenciados à espera do cumprimento 
começa a diminuir.

O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN) 
tem dado uma importante contribuição nesse campo, 
com práticas desenvolvidas no Rio Grande do Norte, 
como o projeto Garimpo, que começaram a ser utiliza-
das por outros tribunais Brasil a fora.

As iniciativas não param por aí. São mutirões de exe-
cução reunindo Varas do Trabalho e os Centros Judici-
ários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs) de 
Natal e de Mossoró, leilões judiciais e ações conjuntas 

com outros segmentos da Justiça que têm garantido 
a concretização do direito dos reclamantes e saldado 
dívidas previdenciárias e tributárias, contribuindo 
para o aumento das receitas da União.

Exemplos dos resultados alcançados com essas novas 
práticas são os casos da INPASA e da Brasinox S/A, 
empresas que acumulavam dívidas trabalhistas há 
anos, que foram quitadas por iniciativa da Justiça do 
Trabalho do RN.

A conclusão dos processos da Brasinox, em setembro 
de 2019, também celebrou uma cooperação inovado-
ra entre o TRT-RN e os Tribunais do Trabalho de São 
Paulo e de Pernambuco, a Fazenda Nacional, o Governo 
do Estado e a Prefeitura de Parnamirim. O acordo 
encerrou 178 ações que tramitavam contra a empresa 
desde 1992.

Também precisam ser citados nesse contexto 
o imóvel onde funcionava o Hospital Papi, que foi 

vendido em 2020 de forma direta ao grupo Delfin, 
para ampliação de uma unidade de saúde, e o imóvel 
do antigo hotel Parque da Costeira, cedido pelo 
Tribunal da 21ª Região à Prefeitura de Natal, no 
mesmo ano, para instalação do Hospital de Campanha 
da capital.
 
Recentemente, o TRT-RN foi distinguido pelo Tribu-
nal Superior do Trabalho (TST) pelo excelente desem-
penho nas práticas de execução trabalhista. Em 2019, 
o tribunal trabalhista potiguar alcançou o segundo 
melhor desempenho dentre todos os tribunais de 
pequeno porte do Brasil, com um movimento 
superior a R$ 65 milhões.

O feito rendeu uma homenagem do TST, em Brasília, 
durante a 9ª Semana Nacional da Execução Traba-
lhista. O presidente do Tribunal Superior, ministro 
João Batista Brito Pereira,  foi  quem entregou 
o certificado ao presidente do TRT-RN, desembargador 
Bento Herculano Duarte Neto.
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Parque da Costeira

O imóvel onde funciona o Hospital de Campanha de 
Natal, instalado pela Prefeitura de Natal, já foi um dos 
hotéis mais requisitados da cidade.

O Hotel Parque da Costeira encerrou suas atividades, 
porém, e deixou dívidas trabalhistas. O prédio foi 
penhorado pela Justiça do Trabalho do Rio Grande do 
Norte e até chegou a ser oferecido em leilão, mas não 
teve comprador.

Durante a pandemia do novo coronavírus, o Tribunal 
da 21ª Região decidiu pela disponibilização do imóvel 
ao município para instalação do hospital dedicado ao 
atendimento dos pacientes com Covid-19. 

Passada a pandemia,  o imóvel será devolvido 
à Justiça do Trabalho, e novamente posto à venda 
para pagamento de dívidas com os ex-emprega-
dos do hotel.

Semanas de execução

A Justiça trabalhista de todo o país se mobilizou, em 
setembro de 2019 e em novembro de 2020, para 
a realização da 9ª e da 10ª Semana Nacional da Execu-
ção Trabalhista, respectivamente.

No Rio Grande do Norte, o TRT-RN preparou uma 
série de ações para a iniciativa, como audiências de 
conciliação, leilões e a seleção de grandes litigantes 
para a identificação de depósitos que possam ser 
utilizados em outras execuções. O resultado foi mui-
to positivo: o Tribunal movimentou, nas duas edi-
ções, R$ 92,5 milhões.

Servidores da Divisão de Inteligência (Dint) do TRT-
-RN chegaram a realizar uma maratona de investiga-
ção patrimonial de grandes devedores trabalhistas 
como um dos preparativos para a Semana, no ano 
de 2020. Empenho que refletiu nos bons números 
alcançados, que demonstram o êxito da participa-
ção do Tribunal potiguar.

O sucesso dos leilões virtuais

Quando a pandemia da Covid-19 chegou, ainda no pri-
meiro semestre de 2020, toda a programação da Dint 
teve que mudar, com a impossibilidade, por exemplo, 
da realização dos leilões de modo presencial. 

Prática importante do processo de execução judicial, 
os leilões reuniam centenas de interessados a cada 
edição, lotando auditórios e promovendo uma grande 
aglomeração de pessoas. 

Do ponto de vista de resultado, os leilões de bens 
penhorados pelas Varas do Trabalho da capital e do 
interior foram sempre um dos mais disputados do 
mercado.

Oportunidade de negócio para quem arremata e solu-
ção definitiva para dezenas de processos, benefician-
do milhares de pessoas, os leilões representam 
para o TRT-RN um incremento significativo de valores 
destinados ao pagamento de ações.
  
Anualmente, a Divisão de Inteligência do TRT-RN 
realiza cinco leilões. Em 2019, os valores movimen-
tados n a s  e d i ç õ e s  p r e s e n c i a i s  u l t r a p a s s a r a m 
a marca dos R$ 3,4 milhões.

Em 2020, a Divisão só conseguiu realizar o primeiro 
leilão presencialmente. Os outros quatro foram virtu-
ais, que arrecadaram, juntos, mais de R$ 8,1 milhões.
 
A formula encontrada pela Dint para manter a sua 
agenda anual de leilões, em 2020, foi aprovei-
tar a tecnologia e adaptar os pregões às exigências do 
mundo virtual e diante dos excelentes resultados 
obtidos, a prática deve continuar.

Leilões em números

2019  – R$ 3.414.702,00
2020 – R$ 8.128.000,00

Pesquisa patrimonial

A pesquisa patrimonial tornou-se uma ferramenta 
fundamental para a Justiça do Trabalho durante os 
processos de execução. 

Utilizando-se de uma série de programas e acesso 
a diversos bancos de dados, magistrados e servidores 
têm-se especializado em localizar bens e ativos finan-
ceiros de reclamados e seus associados e utilizá-
-los para a quitação de dívidas trabalhistas. 

O grau de especialização dessas equipes dedicadas 
à inteligência e os investimentos feitos pelo TRT-RN 
em tecnologia e na capacitação desses profissionais 
tem gerado excelentes resultados.

São milhões de reais em dívidas recuperados e cente-
nas de processos quitados anualmente. 

Projeto Garimpo

A Justiça do Trabalho já identificou R$ 2 bilhões em 
contas judiciais de empresas e de trabalhadores não 
sacados em todo o Brasil, utilizando o Projeto Garim-
po, sistema criado pelo TRT-RN e disponibilizado pelo 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) aos 
demais órgãos da Justiça do Trabalho de todo o país.

São depósitos recursais, honorários periciais e alvarás 
que não foram sacados por empresas, advogados ou 
peritos em processos antigos, mesmo havendo notifi-
cação por parte da Justiça. Após a adoção do Garimpo, 
10% desse total que se encontrava depositado em con-
tas judiciais, na Caixa Econômica Federal e no Banco 
do Brasil, já foram liberados para seus donos.

Hospital Papi

O imóvel onde funcionou durante anos o Hospital 
Papi, em Natal, foi penhorado para pagamento de dí-
vidas trabalhistas referentes a 700 processos e acabou 
sendo leiloado e arrematado por R$ 18,9 milhões pelos 
grupos Delfin Saúde e Incor Natal.

 Uma celeuma fiduciária envolvendo dois credores do 
antigo hospital, que receberam o imóvel como garan-

tia, que se constituía num grande obstáculo à concreti-
zação do negócio, também acabou sendo solucionada 
pela Justiça do Trabalho.

No local onde havia um prédio abandonado, 
agora será instalado um hospital que gerará 700 
novos empregos e  ampliará leitos na capital 
potiguar.
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“A Liga Norte-Riograndese Contra o Câncer só tem a enaltecer 
a gestão do desembargador Bento Herculano à frente do TRT-RN. 

Sua visão humanitária e conscienciosa da responsabilidade social 
do Tribunal possibilitou que a nossa instituição avançasse em seu 
tão necessário projeto de construção do Hospital Oncológico Infantil. 

Atualmente em fase de planejamento, a nova estrutura será capaz 
de atender à crescente demanda por tratamento dos pacientes
de oncologia infantil no estado”.

Roberto Magnus Duarte Sales
Superintendente da Liga Norte-Riograndese Contra o Câncer

“A Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte tem procurado 
trabalhar com instituições parceiras e o TRT, sob a presidência do 
desembargador Bento Herculano, representa um novo tempo para 
a Justiça do Trabalho, com uma atuação bastante democrática.

Ao longo desses dois anos, principalmente quando da modernização 
das leis trabalhistas, o Tribunal foi muito atuante no exercício do seu 
papel como interlocutor, o que foi extremamente importante para 
o equilíbrio das relações trabalhistas no Estado.

Durante a pandemia, o trabalho de Bento Herculano à frente do TRT
também foi importante no diálogo com sindicatos, categorias 
e federações para a preservação de empregos e de vidas”.

Amaro Sales de Araújo
Presidente da FIERN

Com a palavra: 
autoridades comentam 
gestão 2019 - 2020 
do TRT-RN

“O desembargador Bento Herculano merece um destaque pela sua gestão à frente 
do Tribunal Regional do Trabalho, quando muito não fosse, pelo enorme gesto de
 grandeza que teve, junto com a magistratura de primeiro grau e o colegiado daquela 
Corte, no apoio aos órgãos públicos no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. 

Desde a primeira hora, o TRT se posicionou, bem como o Ministério Público do Trabalho, 
no sentido de colaborar com os órgãos estatais na montagem e estruturação dos meios 
para o enfrentamento da Covid-19. 

Foi das mãos dele que a nossa cidade recebeu com imensa gratidão a liberação 
de um hotel na Via Costeira, envolvido em questões judiciais trabalhistas, para
se tornar o Hospital de Campanha do nosso município. 

Hospital que salvou tantas vidas e ainda hoje está em pleno funcionamento 
atendendo a tantos nos momentos angustiantes da internação por essa terrível 
pandemia que assola o mundo inteiro. 

Também destaco a contribuição que deu como presidente da Corte do Trabalho 
na destinação de recursos não só ao município de Natal, mas a outras entidades 
e órgãos públicos, que foram e estão sendo essenciais no enfrentamento da Covid-19, 
tanto no emprego direto dos recursos na área de saúde, como nas consequências 
que a pandemia tem causado na economia, afetando as condições de subsistência 
de muitas pessoas. 

A esse coração aberto e a essa mente lúcida, nossa administração não se cansará 
de louvar o gesto e agradecer a atenção”.

Álvaro Costa Dias
Prefeito de Natal
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“A Anatra agradece a reciprocidade dispensada aos advogados trabalhistas 
norte-riograndenses pelo desembargador Bento Herculano e a sua equipe, durante 
a sua gestão à frente da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região.

Destacando a participação da Anatra na elaboração do plano de ação da retomada 
das atividades presenciais por parte do Tribunal, em face da crise gerada pela Covid-19.  

Do mesmo modo, a Anatra sempre foi recebida pelo desembargador presidente, 
quando o procurou para tratar dos pleitos da advocacia, podemos citar, como 
exemplo, a manutenção das vagas de estacionamento dentro do Tribunal 
destinadas aos advogados. 

Deixando nossos agradecimentos pela urbanidade dispensada às advogadas 
e advogados trabalhistas. 

Fazendo votos que a nova Presidência mantenha o diálogo e o respeito mútuo
 no trato com a advocacia”.

Glaydson Soares
Presidente da Anatra

“Ao tempo em que se finda mais uma gestão administrativa no Tribunal Regional 
do Trabalho da 21ª Região, a Associação dos Servidores do TRT da 21ª Região
(Astra21) tem a honra e satisfação de participar da revista de encerramento 
da atual administração.

A sensibilidade do desembargador Bento Herculano, que um dia também 
foi servidor da Justiça do Trabalho, foi marca presente durante o biênio 
da gestão, e as portas da Presidência sempre estiveram abertas para ouvir 
o anseio do servidor, com o reconhecimento da atuação da entidade associativa, 
prestigiando a Astra21 ao garantir assento em importantes comissões criadas 
para discutir as melhorias a serem implantadas em nosso regional, a exemplo 
das comissões de atenção prioritária ao 1º grau, de orçamento, de saúde, 
de segurança e de combate à pandemia do novo coronavírus.     

Não é fácil gerenciar um Tribunal, mas o desembargador Bento Herculano 
fez da sua equipe de trabalho um grupo de amigos”. 

José Marcelo de Lira Teixeira
Presidente da Astra21

“A relação institucional entre a Amatra21 e a direção do TRT-RN foi a melhor possível.  
As diferenças existem e são salutares para um ambiente democrático, sendo difícil 
a atitude de preservar a palavra daqueles que querem expressar sua opinião. 

Entretanto, aqui, essa dificuldade não existiu. A presidência do Tribunal, 
sempre visando a ampliar a democracia, nos últimos dois anos, manteve 
com todos os magistrados, um ambiente de transparência e lealdade,
fomentando o diálogo, a cordialidade e o respeito mútuo. 

Nesse sentido, parabenizamos o presidente Bento Herculano pela gestão 
à frente do TRT, por elevar a Corte Trabalhista a um status “100% digital” 
e por prestigiar a Justiça do Trabalho, como órgão essencial à garantia 
dos direitos fundamentais”.

Higor Marcelino Sanches
Presidente da Amatra21

“Conheci Bento Herculano nos bancos da Faculdade de Direito da UFRN 
e acompanhei passo a passo a sua brilhante carreira acadêmica e na 
magistratura, uma vez que exercendo a advocacia e também lecionando 
em curso de Direito, mantivemos proximidade por todos esses anos decorridos.

Destaque inquestionável é a sua capacidade de aglutinar pessoas e realizar 
atividades, sempre em destaque do Direito do Trabalho e áreas afins, 
o que pôde ser constatado na condução da Presidência do TRT-RN.

Agora, que conclui uma exitosa gestão como presidente do Tribunal Regional 
do Trabalho da 21ª Região, sempre em diálogo com a advocacia, parabenizo 
e agradeço o esforço desprendido por ele em favor da boa aplicação da Justiça”.

Aldo de Medeiros Lima Filho
Presidente da OAB-RN



84 85|   Revista 21ª Hora   |   Biênio 2019-2020   Revista 21ª Hora   |   Biênio 2019-2020    |      



87Revista 21ª Hora   |   Biênio 2019-2020    |      



88 |   Revista 21ª Hora   |   Biênio 2019-2020   

Reconhecimento 
nacional  que vale ouro

Edição especial Edição especial 

Relatório de Gestão 
2 0 1 9  —  2 0 2 0 

Relatório de Gestão 
2 0 1 9  —  2 0 2 0 

Tribunal da 21ª Região conquista a Categoria 
Ouro no Prêmio CNJ de Qualidade 2020
Página 44

Justiça do Trabalho viabiliza recursos 
e Hospital de Campanha para conter Covid-19
Página 66

Iniciativas permitem redução de custos 
e tornam o TRT-RN mais sustentável 
Página 36

CNJ aponta tribunal trabalhista potiguar 
como um dos mais céleres do Brasil
Página 56

Ed
iç

ão
 e

sp
ec

ia
l    |  

  R
el

at
ór

io
 d

e G
es

tã
o 

 |  2
0

19
 —

 2
0

2
0

 


