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1 INTRODUÇÃO

1 INTRODUÇÃO
Planejamento Estratégico é um processo gerencial contínuo e sistemático que estabelece uma diretriz organizacional a partir da razão de
existir da instituição, considerando a influência dos cenários internos e
externos.

denadoria de Planejamento e Gestão Estratégica (CGEST) é a unidade
de apoio responsável por coordenar o planejamento, a execução e o
controle da Estratégia do Tribunal”, controle este que se materializa
por meio do presente documento.

A principal finalidade do Planejamento Estratégico de uma instituição
pública é a definição de Objetivos Estratégicos que visem garantir o
cumprimento da sua missão, com a melhoria dos serviços ofertados
aos cidadãos a médio e longo prazo, possibilitando uma administração
focada nos resultados e no enfrentamento de novos desafios.

O Relatório Anual de Resultados do Plano Estratégico do TRT21-RN
para o ciclo 2021-2026 tem o objetivo de dar transparência ao processo de gestão estratégica do Tribunal, composto pelas atividades básicas de planejamento, execução e controle da estratégia, assim como
o objetivo de atender ao que determinam as supracitadas Resoluções.

Para que o Planejamento Estratégico cumpra sua finalidade e seja
alcançada a visão de futuro desejada, é essencial que seja utilizado
como guia das ações efetivamente realizadas no âmbito da instituição.

As páginas seguintes deste relatório apresentam o Mapa Estratégico
para o ciclo de planejamento 2021-2026, o desempenho dos objetivos
estratégicos, metas estratégicas e execução orçamentária das iniciativas em 2021, assim como a análise de suficiência das iniciativas e o
alinhamento entre as estratégias do Poder Judiciário, da Justiça do
Trabalho e do TRT21-RN. As considerações finais do relatório destacam
as principais lições aprendidas referentes ao controle da estratégia, visando o aprendizado e a melhoria contínua da gestão estratégica do
Tribunal.

Rumo à essa consecução, são definidas iniciativas e metas estratégicas
às quais se alinha a execução orçamentária, de modo que os recursos
financeiros institucionais, assim como os humanos e tecnológicos, sejam adequadamente aplicados, contribuindo para o cumprimento da
missão da organização.
O monitoramento contínuo da gestão estratégica se dá por meio do
acompanhamento de metas, definidas para os indicadores de desempenho adotados para mensurar o alcance dos objetivos. Esse monitoramento possibilita verificar a execução e a efetividade da estratégia
planejada, subsidiando a correção de rota, quando necessária.
Segundo o Art. 39 da Resolução CSJT nº 259/2020, a área de Gestão
Estratégica deve elaborar e publicar anualmente Relatório de Resultados do plano estratégico. Em conformidade com a Resolução TRT21
nº 015/2021, em seu Art. 4º, “A gestão estratégica compreende as atividades básicas de planejamento, execução e controle da estratégia,
atuando na garantia da eficácia e eficiência da implementação do Plano Estratégico do Tribunal e o Parágrafo único determina que “A Coor6

2 MAPA ESTRATÉGICO DO
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2 MAPA ESTRATÉGICO DO TRT21-RN
CICLO 2021-2026
Mapa Estratégico é uma representação gráfica da estratégia, que
evidencia os desafios que a organização terá que enfrentar para
concretizar sua missão e visão de
futuro, com base nos valores organizacionais.
A Estratégia do TRT21-RN está representada pelo seu Mapa Estratégico, estruturado na sua identidade
organizacional e objetivos.
A identidade organizacional é formada pela Missão, Visão e Valores.
Os objetivos estratégicos são ordenados em três perspectivas, orientadas para o alcance da visão de
futuro e cumprimento da missão
institucional, conforme a metodologia Balanced ScoreCard: Sociedade, Processos Internos e Recursos.
Ao lado se encontra representado
o Mapa Estratégico do TRT21-RN
para o ciclo 2021-2026 do seu planejamento.
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MISSÃO

VALORES

Realizar Justiça, no âmbito das relações
de trabalho, contribuindo para a paz social
e o fortalecimento da cidadania
Identidade
Organizacional

VISÃO

Ética
Acessibilidade
Agilidade
Eficiência
Transparência
Inovação

Valorização das pessoas
Sustentabilidade
Efetividade
Comprometimento
Segurança Jurídica
Respeito à diversidade

Ser reconhecida como Justiça ágil e efetiva,
que contribua para a pacificação social
e o desenvolvimento sustentável do pais
Perspectivas

OBJETIVOS
Sociedade

Processos
Internos

Aprendizado
e Crescimento

Garantir a continuidade
e a sustentabilidade institucional
da Justiça do Trabalho

Fortalecer a comunicação
e as parcerias institucionais

Promover o trabalho decente
e a sustentabilidade

Garantir a duração razoável
do processo

Promover a integridade
e a transparência em relação
aos atos de gestão praticados

Assegurar o tratamento adequado
dos conflitos trabalhistas

Garantir a efetividade do tratamento
da demandas repetitivas

Aperfeiçoar a gestão
orçamentária e financeira

Fortalecer a Governança
e a Gestão Estratégica

Incrementar modelo de gestão
de pessoas em âmbito nacional

Aprimorar a Governança de TIC
e a proteção de dados

3 DESEMPENHO DAS
INICIATIVAS, OBJETIVOS
E METAS ESTRATÉGICAS

3 DESEMPENHO DAS INICIATIVAS,
OBJETIVOS E METAS ESTRATÉGICAS
Estrutura para Mensuração do Valor Gerado pelo TRT21-RN em 2021
COMPONENTES DA
CADEIA DE VALOR

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Garantir a duração razoável do
processo

Assegurar o tratamento
adequado dos conflitos
trabalhistas

GESTÃO DE TECNOLOGIA DE
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
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METAS PARA 2021

Índice de processos julgados IPJ

META NACIONAL 1 - Julgar
mais processos que os
distribuídos

Índice de processos antigos
julgados - IPAJ

META NACIONAL 2 - Julgar
processos mais antigos

Taxa de congestionamento
líquida, exceto execuções
fiscais - TCL

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

GESTÃO DE PESSOAS

INDICADORES

Índice de Conciliação - IC

META NACIONAL 5 - Reduzir a
taxa de congestionamento

META NACIONAL 3 - Estimular a
conciliação

Promover o trabalho decente
e a sustentabilidade

Índice de integração da Agenda
2030 ao Poder Judiciário IIA2030

Incrementar modelo de gestão
de pessoas em âmbito nacional

Índice de promoção da saúde de
magistrados e servidores - IPSMS

META NACIONAL 10 - Promover
a saúde de magistrados e
servidores

Índice de processos judiciais
eletrônicos - IPJE

META NACIONAL 11 - Aumentar a
tramitação dos processos de
forma eletrônica

Aprimorar a Governança de TIC
e a proteção de dados

META NACIONAL 9 - Integrar a
Agenda 2030 ao Poder
Judiciário

Em 2021 foi iniciado um novo ciclo de
planejamento para o Poder Judiciário,
para a Justiça do Trabalho e para o TRT21-RN.
No novo ciclo foram estabelecidos onze
objetivos estratégicos para o TRT21-RN,
com respectivos indicadores e metas,
possibilitando assim a avaliação do seu
cumprimento.
Nesse primeiro ano do ciclo, o TRT21-RN adotou os indicadores e metas
estabelecidos no Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho, que foram tomados como referência para o
direcionamento das ações a serem implementadas pelos componentes da
Cadeia de Valor do Tribunal, por meio
de processos organizacionais e projetos
institucionais.
O infográfico ao lado apresenta a estrutura adotada para mensuração do valor
gerado pelo TRT21-RN em 2021, referente aos objetivos estratégicos, indicadores e metas, pertinentes aos componentes da cadeia de valor no ano de
2021.

3 DESEMPENHO DAS INICIATIVAS,
OBJETIVOS E METAS ESTRATÉGICAS
Os resultados da gestão decorrem do alcance dos objetivos definidos
no Plano Estratégico do Tribunal para o ciclo 2021-2026, alinhados às
determinações das instâncias superiores, como CNJ e CSJT.

Realizado

Previsto

Meta 1

100%

Seguem apresentados os resultados alcançados pelo TRT21-RN para
as metas nacionais estabelecidas pelo CNJ para o ano de 2021.

75%

Meta 11

A leitura do gráfico evidencia que 5 (cinco) das 7 (sete) metas para o
ano de 2021 foram cumpridas.

Meta 2

50%

Nas páginas seguintes está apresentada a evolução mensal para cada
meta no ano de 2021, assim como o entendimento da gestão estratégica acerca do não alcance do desempenho estabelecido para as duas
metas nacionais.

25%
0%

Meta 3

Meta 10

Meta 9

Meta 5
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3 DESEMPENHO DAS INICIATIVAS,
OBJETIVOS E METAS ESTRATÉGICAS
Na sequência, estão apresentados os enunciados de cada meta, seguidos por gráficos que indicam os principais resultados, progresso mensal em relação a cada meta estabelecida e impacto observado, com
uso de indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos estratégicos (Fonte: SIGEST - base de dados TRT21-RN).

Meta 2/2021: Identificar e julgar, até 31/12/2021, pelo menos 93% dos
processos distribuídos até 31/12/2019, nos 1º e 2º graus.

JT - M02 - IPA - Índice de Processos Antigos > JT_TRT21
104,92

104,92

104,67

104,33

103,87

103,72

103,10

102,81

101,27

101,29

Meta 1/2021: Julgar quantidade maior de processos de conhecimento
que os distribuídos no ano corrente, com cláusula de barreira para tribunais com taxa de congestionamento inferior a 25%.

100,72

120

100,75

Metas Nacionais do Poder Judiciário

99,71

%

100
80
60
40

JT - M01 - IPJ - Índice de Processos Julgados > JT_TRT21

20

%

0
101,19

101,19

101,33

99,97

100,02

100,02

99,42

99,42

95,82

96,06

99,00

91,29

91,76

99,31

jan/21

73,63

120

fav/21

mar/21

Analisar meta

abr/21

mai/21

Meta alcançada

jun/21

Atenção

jul/21

Cuidado

ago/21

set/21

out/21

Meta não alcançada

nov/21

dez/21

Real acum. ano

Meta não alcançada

100

A meta nacional 2, que busca julgar os processos antigos, vem sendo
cumprida pelo TRT21-RN desde a sua instituição, em 2009.

80

60

40

20

0

jan/21

fav/21

mar/21

Analisar meta

abr/21

mai/21

jun/21

Meta alcançada

jul/21

Atenção

ago/21

ago/21

Cuidado

set/21

set/21

out/21

Meta não alcançada

nov/21

dez/21

Real acum. ano

Meta não alcançada

A meta nacional 1 voltou a apresentar o status “cumprida” em 2021.
A retomada gradual das audiências na modalidade presencial contribuiu positivamente para esse resultado.
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3 DESEMPENHO DAS INICIATIVAS,
OBJETIVOS E METAS ESTRATÉGICAS

50,96

50,96

52,58

54,47

60,85

64,74

60

57,44

40

69,03

38,54

37,51

37,61

37,73

38,42

38,42

37,27

36,83

34,80

34,30

36,67

40,68

36,75

80

50

73,32

100

78,50

%

%

83,24

JT - M03 - ICONc - Índice de Conciliação - Fase de Conhecimento
> JT_TRT21

JT - M05 - TCL - Taxa de Congestionamento Líquida Não Fiscal
> JT_TRT21
89,64

Meta 3/2021: Aumentar o índice de conciliação em relação à média
do biênio 2018/2019, em 1 ponto percentual, com cláusula de barreira
de 40%.

Meta 5/2021: Reduzir em 2 pontos percentuais a taxa de congestionamento líquida, exceto execuções fiscais, em relação à 2019. Cláusula de
barreira na fase de conhecimento: 40% e Cláusula de barreira na fase
de execução: 65%

96,22

Metas Nacionais do Poder Judiciário

40
30
20
20
0
jan/21

10

fav/21

mar/21

Analisar meta

abr/21

mai/21

Meta alcançada

jun/21

Atenção

jul/21

Cuidado

ago/21

set/21

out/21

Meta não alcançada

nov/21

dez/21

Real acum. ano

Meta não alcançada

0
jan/21

fav/21

mar/21

Analisar meta

abr/21

mai/21

Meta alcançada

jun/21

Atenção

jul/21

Cuidado

ago/21

set/21

out/21

Meta não alcançada

nov/21

dez/21

Real acum. ano

Meta não alcançada

O índice de conciliação na fase de conhecimento do 1º grau do TRT21-RN (36,75%) é inferior à média da Justiça do Trabalho (46,52%).
Vale registrar que o período de referência utilizado como linha de base
para a meta 3 (biênio 2018/2019) antecedeu a pandemia do novo coronavírus, de modo que as restrições de ordem econômica e à possibilidade de realização de audiências presenciais de conciliação podem
ser listadas como entraves para a obtenção de melhores resultados.

Os dados acima foram obtidos a partir do sistema e-Gestão. A meta
da taxa de congestionamento líquida (TCL) para o TRT21-RN seria de
41,34%. O valor de TCL em 2021 foi de 50,96%, caracterizando o não
cumprimento da meta.
O valor registrado na fase de conhecimento do 1º grau foi de 37,44%
(sendo assim inferior aos 40% da cláusula de barreira). Entretanto,
a taxa de congestionamento na fase de execução do 1º grau foi de
66,88% (valor superior aos 65% da cláusula de barreira).
A exemplo da meta nacional 3, a linha de base para estabelecimento
da meta nacional 5 recaiu em período anterior à pandemia (2019). As
restrições de ordem econômica e de realização do atendimento na
modalidade presencial podem ser listadas como entraves para a obtenção de melhores resultados.
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3 DESEMPENHO DAS INICIATIVAS,
OBJETIVOS E METAS ESTRATÉGICAS

JT - M10 - SAÚDE - Saúde de magistrados e servidores > JT_TRT21

100

100
86

100

100

100,00

120

120

100,00

%

100,00

JT - M09 - ODS - Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário
> JT_TRT21

%

100,00

Meta 9/2021: Realizar ações de prevenção ou desjudicialização de litígios voltadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), da
Agenda 2030.

Meta 10/2021: Realizar exames periódicos de saúde em 15% dos magistrados e 15% dos servidores e promover pelo menos uma ação com
vistas a reduzir a incidência de casos de uma das cinco doenças mais
frequentes constatadas nos exames periódicos de saúde ou de uma
das cinco maiores causas de absenteísmos do ano anterior.

100,00

Metas Nacionais do Poder Judiciário

80

80

60

60

40

40
20

20

0

0

0

0

1° trim/21

2° trim/21

3° trim/21

4° trim/21

1° trim/21

Analisar meta

Analisar meta

Meta alcançada

Atenção

Cuidado

Meta não alcançada

3° trim/21

4° trim/21

Real acum. ano

Meta alcançada

Atenção

Cuidado

Meta não alcançada

Meta não alcançada

Meta não alcançada

A meta 9/2021 foi atingida com a execução integral do plano de ação,
que continha iniciativas coordenadas pelo CSJT e ações executadas
pelo TRT21-RN, conduzidas pela coordenação regional dos programas
nacionais Trabalho Seguro e de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem.
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2° trim/21

Real acum. ano

A Covid-19 foi a maior causa de adoecimentos em 2020. Foram promovidos diversos eventos, prioritariamente na modalidade telepresencial, assim como realizadas pesquisas com essa temática.

3 DESEMPENHO DAS INICIATIVAS,
OBJETIVOS E METAS ESTRATÉGICAS
Metas Nacionais do Poder Judiciário
Meta 11/2021: Alcançar 100% de processos judiciais eletrônicos em relação ao acervo total.

JT - M11 - IPJE - Índice de Processos Judiciais Eletrônicos > JT_TRT21
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100

100,00

120

100,00

%

80

60

40

20
0

jan/21

fav/21

mar/21
Analisar meta

abr/21

mai/21

Meta alcançada

jun/21

Atenção

jul/21
Cuidado

ago/21
Meta não alcançada

set/21

out/21

nov/21

dez/21

Meta não alcançada

Os dados acima foram obtidos tomando como base o sistema e-Gestão. Com o advento do Processo Judicial Eletrônico (PJe-JT) todos os processos em tramitação são
eletrônicos.
O Plano Estratégico da Justiça do Trabalho 2021-2026 contém as mesmas metas
apresentadas no tópico anterior, já estando aqui relatadas.
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INICIATIVAS
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4 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS
INICIATIVAS
O TRT21-RN executa diretamente os créditos orçamentários disponibilizados na Lei
Orçamentária Anual (LOA). O orçamento recebido do CSJT e TST (descentralização
interna) tem influência direta no alcance dos objetivos institucionais, visto que são
aplicados majoritariamente em Tecnologia da Informação.
No que se refere à execução orçamentária das iniciativas, o valor efetivamente pago
pelo TRT21-RN em 2021, referente ao projeto estratégico Instalar Energia Fotovoltaica, constante do Portfólio de Projetos Institucionais do Tribunal, foi de R$ 78.285,90
(setenta e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos). O infográfico abaixo sintetiza as principais informações referentes ao referido projeto.

Instalar Energía Fotovoltaica

Governança e Estratégia Organizacional

O bjet ivos
Auto Suficiência na geração de
energia limpa em todas as
unidades
do
TRT21
e
consequente
redução
das
despesas com energia elétrica.

B en ef ícios
Redução
de
gastos
com
energia, redução do impacto
ambiental e alinhamento de
práticas sustentáveis de acordo
com a agenda 2030.
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5 SUFICIÊNCIA ENTRE
OBJETIVOS, INICIATIVAS
EXECUTADAS E METAS
ESTRATÉGICAS

18

5 SUFICIÊNCIA ENTRE OBJETIVOS,
INICIATIVAS EXECUTADAS E METAS
ESTRATÉGICAS
Monitoramento de metas estratégicas

Sobre a Suficiência

A gestão de metas estratégicas no ano de 2021 se realizou por meio
do monitoramento mensal do desempenho das Varas do Trabalho
pelo Setor de Estatística da CGEST e posterior avaliação pela Magistrada Gestora de Metas do Tribunal. Foram enviados às Varas do Trabalho
relatórios com destaque para os desvios, havendo a análise das metas
que não foram alcançadas pela maior quantidade de Varas, direcionando e favorecendo a adoção de medidas corretivas. Como ferramenta de planejamento e gestão, a ferramenta de BI Apoema (QlikView)
e os sistemas e-Gestão e e-Gestão Express estiveram acessíveis para
monitoramento por todos os gabinetes de desembargadores e Varas
de Trabalho.

Observa-se que não constam do Portfólio de Projetos Institucionais
projetos referentes às metas estratégicas estabelecidas para 2021, o
que caracteriza insuficiência das iniciativas executadas. Essa observação indica a necessidade de alinhamento entre objetivos, iniciativas
e metas nos próximos anos, de modo que passe a haver a adequada
suficiência.

Resultados dos principais programas, projetos e iniciativas
Os Projetos Estratégicos Institucionais foram iniciativas propostas pelas
áreas judiciária e administrativa, aprovadas pelo Comitê de Governança e Gestão Estratégica Participativa (CGGEP), supervisionadas e monitoradas pelo Escritório de Projetos Institucionais (EPROJ). Esses Projetos foram um desdobramento das iniciativas vinculadas aos objetivos
estratégicos do tribunal e, embora possuam relevância para a gestão
no nível institucional, em 2021 não se relacionaram diretamente às
metas estratégicas. Sua evolução quantitativa no ano de 2021 pode ser
observada no Portfólio de Projetos Institucionais do Tribunal.

É relevante destacar que três dos projetos estratégicos institucionais
foram concluídos em 2021, encontrando-se dezenove em execução e
quatro suspensos.
Analisando-se a associação entre projetos estratégicos e Cadeia de Valor, ressalta-se a necessidade de buscar maior equilíbrio quantitativo
entre os componentes, notadamente no que se refere a elevar as inovações na Prestação Jurisdicional.
Segue apresentada a Cadeia de Valor do Tribunal, sucedida por infográficos que sintetizam as principais informações referentes aos projetos do Portfólio institucional, ordenados por estágio de evolução e
componente da cadeia de valor.
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5 SUFICIÊNCIA ENTRE OBJETIVOS,
INICIATIVAS EXECUTADAS E METAS
ESTRATÉGICAS

Cadeia de Valor

TRT

10 Projetos

Governança e Estratégia
Organizacional

SOCIEDADE
RESULTADOS

03 Projetos
DEMANDAS
Judiciais

Prestação Jurisdicional

Administrativas

04
Projetos

01
Projeto

02
Projetos

02
Projetos

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

Advogados
Ministério Público
do Trabalho

Jurisprudência
Uniformizada

Advocacia Geral
da União

Recolhimentos
Previdenciários
e Fiscais

04
Projetos

Jurisdicionados

Demanda Judicial
Solucionada

Prestação de
contas e informações

Quantidade Total de Projetos Estratégicos por Componente em 2021
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RN

Procuradorias de
Órgãos Públicos
Outros Órgãos
do Judiciário
Órgãos de Controle
Previdência Social
Receita Federal

5 SUFICIÊNCIA ENTRE OBJETIVOS,
INICIATIVAS EXECUTADAS E METAS
ESTRATÉGICAS
Projetos
em
2021
ProjetosConcluídos
Concluídos
em
2021

Implantar Sistema de Gestão de
Conteúdo

Projetos Suspensos em
em 2021
2021

Gestão de Comunicação Institucional
B en efícios

O bjet ivos

Dar
maior
celeridade
nas
publicações de informações do
TRT21-RN na internet. Melhorar a
segurança
do
Portal.
Descentralizar
demandas
de
publicação de conteúdo web.

Atualizar o conteúdo web do TRT21RN
de
forma
mais
rápida,
distribuída e célere. Ampliar a
transparência das informações da
Instituição.

Governança e Estratégia Organizacional
Implementar a Gestão de Riscos
B en efícios
O bjet ivos
Instituir e implementar a política
de gestão de riscos institucionais,
definindo
diretrizes
para
o
gerenciamento
dos
riscos
corporativos.

Instituir mecanismos para avaliar
o custo x benefício dos controles
dos processos organizacionais,
com vistas a reduzir esforços e uso
de recursos.

Gestão de orçamento, contabilidade e finanças

Elaborar Proposta Orçamentária 2021
O bjet ivos

Elaborar, enviar, publicar e revisar
a Proposta Orçamentária Anual
2021 do TRT21-RN.

B en efícios
Elaborar a Proposta Orçamentária
do TRT21-RN de forma mais
democrática e participativa.

Gestão de Tecnologia da informação e comunicação

Implantar rede elétrica estabilizada para
equipamentos de TIC (Natal e Interior)
Objetivos

Implantar de rede estabilizada
visando a alimentação elétrica de
todos
os
computadores
e
equipamentos
eletrônicos
sensíveis instalados (Natal e
Interior).

Monitorar o Potencial de Efetividade de
Demandas
Objetivos

Analisar
preliminarmente
a
capacidade econômica e da
situação
operacional
dos
demandados,
potenciais
prejuízos à efetividade da tutela
jurisdicional.

Benefícios
Proteger os equipamentos de TI
do TRT21-RN contra possíveis
variações de tensão.

Prestação Jurisdicional

Benefícios
Reduzir o número de execuções
frustradas.

Gestão de Tecnologia da informação e comunicação

Contratar Solução de site de Backup
Objetivos
Prover ambiente de contingência
(site backup) para os serviços
críticos de TIC.

Benefícios
Evitar a interrupção de sistemas,
garantir
a
segurança
das
informações e proteger o banco de
dados do TRT21-RN em caso de
desastre ou incidente grave.

Gestão de Tecnologia da informação e comunicação

Implantar rede elétrica estabilizada para
equipamentos de TIC (CJTMFF)
Objetivos

Implantar de rede estabilizada
visando a alimentação elétrica de
todos
os
computadores
e
equipamentos
eletrônicos
sensíveis instalados (CJTMFF).

Benefícios
Proteger os equipamentos de TI do
TRT21-RN
contra
possíveis
variações de tensão.
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5 SUFICIÊNCIA ENTRE OBJETIVOS,
INICIATIVAS EXECUTADAS E METAS
ESTRATÉGICAS
Projetos
em Execução
em 2021
Projetos
em Execução
Implementar a Política Nacional de
Governança das Contratações

em 2021

Governança e Estratègia Organizacional

B en efícios

Objetivos
Implementar a Política Nacional
de
Governança
das
Contratações
do
Poder
Judiciário no âmbito do TRT21

Implementar recomendações CGJT

Implantar Gestão por Projetos

B en efícios

Atender as recomendações da
Corregedoria Geral da Justiça do
Trabalho (CGJT)

Revisão e otimização de processos
organizacionais,
aperfeiçoamento
do monitoramento dos indicadores,
melhoria no
funcionamento das
instâncias de apoio à governança
(comitês)

O bjet ivos

Implementar
as
medidas
necessárias para o cumprimento
da Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de
Proteção de Dados, no âmbito do
TRT21-RN.

B en efícios

Redução dos riscos relacionados à
conformidade,
à
imagem
institucional e Dados, identificar os
processos organizacionais que os
recepcionam,
gerenciam
e
divulgam dados.

Transformar o planejamento em
resultados, otimizar a alocação
de recursos, diminuir surpresas,
trazer
maior
eficiência,
transparência e atendimento ao
Planejamento Estratégico.

Governança e Estratègia Organizacional

Formular a Estratégia 2021-2026
O bjet ivos
Formular
a
Estratégia
Institucional do TRT-RN para o
ciclo 2021-2026.

Governança e Estratègia Organizacional

O bjet ivos

B en efícios

Regulamentar e Implantar a
Gestão por Projetos no TRT21-RN.

Governança e Estratègia Organizacional

O bjet ivos

Implantar requisitos da LGPD

Aumentar
a
capacidade
de
contratação, evitar o desperdício
de esforço no planejamento da
contratação. Prover contratações
com
maior economicidade
e
vantajosidade para o TRT21-RN

Governança e Estratègia Organizacional

B en efícios
Elaborar a estratégia a ser seguida
pelo TRT-RN para os próximos seis
anos com a definição da visão de
futuro, valores da instituição,
objetivos, indicadores e metas.

Governança e Estratègia Organizacional

Desdobrar e Alinhar a Estratégia

B en efícios

O bjet ivos
Elaborar e atualizar os Planos
Táticos e Temáticos do TRT21-RN,
mapear e modelar o processo
organizacional "Gerir Plano Tático.

alinhamento das iniciativas do
TRT21-RN à estratégia do Tribunal,
por
meio
da
elaboração,
implementação, monitoramento e
avaliação de Planos Táticos e
Operacionais.

Governança e Estratègia Organizacional

Instalar Energia Fotovoltaica
O bjet ivos
Auto Suficiência na geração de
energia limpa em todas as
unidades
do
TRT21
e
consequente
redução
das
despesas com energia elétrica.

22

B en efícios
Redução
de
gastos
com
energia, redução do impacto
ambiental e alinhamento de
práticas sustentáveis de acordo
com a agenda 2030.

5 SUFICIÊNCIA ENTRE OBJETIVOS,
INICIATIVAS EXECUTADAS E METAS
ESTRATÉGICAS
Projetos em Execução em 2021

Regulamentar a Política de Governança

Governança e Estratégia Organizacional
B en efícios

O bjet ivos

Elaborar Proposta de Resolução
Administrativa
visando
à
regulamentação da Política de
Governança Institucional do TRT21RN.

Implantar solução de TIC para gestão por
processos organizacionais

Governança e Estratégia Organizacional
B en efícios

O bjet ivos

Desenvolver e implantar solução
de TIC para gestão por processos
organizacionais do TRT21-RN.

Desenvolver Sistema de otimização de
pesquisa patrimonial

Estruturar fóruns de apoio e
deliberação
(comitês).
Promover uma tomada de
decisão mais democrática e
participativa.

Integrar e unificar a ferramenta
de gestão por processos

Prestação Jurisdicional
B en efícios

O bjet ivos
Desenvolver sistema informatizado
de otimização de pesquisa
patrimonial.

Aperfeiçoar
a
atividade
de
investigação patrimonial. Contribuir
para a efetividade da prestação
jurisdicional

Instalar Restaurante e Lanchonete

Gestão de Infraestrutura, Serviço e Logística

B en efícios

Objetivos

Reformar e adaptar ambiente
para Instalação de restaurante e
lanchonete
no
Complexo
Judiciário Ministro Francisco
Fausto.

Regularizar os Imóveis

Trazer
mais
conforto
e
qualidade
de
vida
aos
magistrados,
servidores
e
usuários
da
Justiça
do
Trabalho.

Gestão de Infraestrutura, Serviço e Logística

O bjet ivos
Obter
junto
aos
órgãos
governamentais os requisitos
para o pleno funcionamento dos
imóveis do TRT21-RN.

Implantar Plenário e Secretaria Virtual
Objetivos
Implantar
ambiente
para
realização de sessões virtuais de
julgamento.

B en efícios
Diminuir riscos patrimoniais e
trazer mais segurança às
pessoas e às instalações do
TRT21-RN.

Prestação Jurisdicional

B en efícios
Ganho de produtividade nos
julgamentos e celeridade na
prestação jurisdiciona.
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5 SUFICIÊNCIA ENTRE OBJETIVOS,
INICIATIVAS EXECUTADAS E METAS
ESTRATÉGICAS
Projetos em Execução em 2021
Modelar Processo de Continuidade de
Serviços Essenciais

Gestão de Tecnologia da Informação e
Comunicação

B en efícios

Objetivos
Modelar
e
regulamentar
o
processo
organizacional
para
continuidade
de
serviços
essenciais de TIC

Atualizar a Sinalização
Objetivos

Contribuir com a disponibilidade
dos
sistemas
judiciais
e
administrativos,
melhorar
o
desempenho no IGOVTIC-Jud.

Gestão de Comunicação Institucional

Sinalizar os prédios do TRT21-RN,
padronizando, regulamentando,
advertindo, indicando o trânsito
de
magistrados,
servidores,
jurisdicionados, advogados e o
público em geral.

B en efícios
Facilitar o acesso e coordenar
o fluxo de pessoas nas
dependências do TRT21-RN.

Implantar Gestão de Pessoas por
Competências
Objetivos

Implementar o Programa Gestão
por Competência.

Compatibilizar os Processos
Organizacionais ao e-Social
O bjet ivos
Compatibilizar
os
sistemas
e
processos organizacionais do TRT21
ao e-Social.

Implantar o SIGEP
O bjet ivos
Implantar o SIGEP com a
migração de dados do
antigo
sistema
de
Recursos Humanos.

Implantar o Programa de Gerenciamento de
estresse no ambiente de trabalho
O bjet ivos

Elaborar e implementar o programa
de gerenciamento de estresse no
ambiente de trabalho, melhoria da
qualidade de vida, combate ao
adoecimento
decorrente
do
estresse no ambiente de trabalho.
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Gestão de Pessoas

B en efícios
Elevar o nível de proficiência dos
servidores
nas
competências
necessárias para desempenho dos
cargos e funções. Melhorar o
desempenho no IGOVpessoas.

Gestão de Pessoas

B en efícios
Aperfeiçoamento dos processos
organizacionais
(rotinas
de
trabalho) na área de gestão de
pessoas. Compatibilizar sistemas
de
recursos
humanos
no
atendimento ao e-Social.

Gestão de Pessoas

B en efícios
Integração de dados de Gestão
de
Pessoas,
unificação
e
padronização do sistema de RH
da Justiça do Trabalho.

Gestão de Pessoas

B en efícios
Melhoria do ambiente de
trabalho e da saúde dos
magistrados
e
servidores.
Reduzir
índice
de
absenteísmo.

6 ALINHAMENTO ENTRE
ESTRATÉGIA NACIONAL
DO PODER JUDICIÁRIO,
ESTRATÉGIA DA JUSTIÇA
DO TRABALHO E
ESTRATÉGIA DO
TRT21-RN
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6 ALINHAMENTO ENTRE ESTRATÉGIA NACIONAL DO PODER JUDICIÁRIO,
ESTRATÉGIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO E ESTRATÉGIA DO TRT21-RN
Perspectivas

Sociedade

Macrodesafios do Poder Judiciário

Objetivos Estratégicos da Justiça do Trabalho

Objetivos Estratégicos do TRT21-RN

Garantia dos Direitos Fundamentais

-

Garantir a continuidade e a sustentabilidade
institucional da Justiça do Trabalho

Fortalecer a comunicação
e as parcerias institucionais

Fortalecer a comunicação e as parcerias
institucionais

Promover o trabalho decente
e a sustentabilidade

Promover o trabalho decente
e a sustentabilidade

Agilidade e produtividade
na Prestação Jurisdiconal

Garantir a duração razoável do processo

Garantir a duração razoável
do processo

Enfrentamento à Corrupção, à Improbidade
Administrativa e aos ilícitos Eleitorais

Promover a Integridade e a Transparência
em relação aos atos de gestão praticados

Promover a Integridade e a Transparência
em relação aos atos degestão praticados

Prevenção de Litígio e Adoção de
Soluções Consensuais para os Conflitos

Assegurar o tratamento adequado
dos conflitos trabalhistas

Assegurar o tratamento adequado
dos conflitos trabalhistas

Consolidação dos Sistemas de Precedentes
Obrigatórios

Garantir a efetividade do tratamento
das demandas repetitivas

Garantir a efetividade do tratamento
das demandas repetitivas

Aperfeiçoamento da Gestão
Administrativa e da Governança Judiciária

Fortalecer a Governança e a Gestão
Estratégica

Fortalecer a Governança e a Gestão
Estratégica

Aperfeiçoamento da Gestão
Orçamentária e Financeira

Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária
e Financeira

Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária
e Financeira

Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas

Incrementar modelo de gestão de pessoas
em âmbito nacional

Aperfeiçoamento da Estratégia Nacional
de TIC e Proteção de Dados

Aprimorar a Governança de TIC
e a proteção de dados

Fortalecimento da relação institucional
do Judiciário com a sociedade
Garantia dos Direitos Fundamentais

Promoção da Sustentabilidade
Garantia dos Direitos Fundamentais

Processos
Internos

Sociedade

Incrementar modelo de gestão de pessoas
Aprimorar a Governança de TIC
e a proteção de dados

Objetivos Estratégicos priorizados pelo TRT21 para o biênio 2021-2022
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As considerações finais desse relatório destacam as principais lições
aprendidas referentes ao controle da estratégia, visando o aprendizado
e a melhoria contínua da gestão estratégica do Tribunal.
Uma vez que no ano de 2021 o TRT21-RN adotou como estratégicas
exclusivamente as metas nacionais do Poder Judiciário, o presente relatório apresenta os resultados consolidados do seu desempenho e
também a evolução mensal no decorrer do ano. Sugere-se a realização
de ações voltadas à elevação da produtividade da Prestação Jurisdicional, com vistas à recuperação do desempenho e cumprimento das
metas nacionais.
Sugere-se ainda que a partir do ano de 2022 sejam definidos indicadores e definidas metas para todos os objetivos estratégicos priorizados
pelo Tribunal no referido exercício.
Quanto à execução orçamentária, sugere-se que haja maior empenho
dos gerentes dos projetos estratégicos, para seja efetuada conforme o
planejado. Nota-se também a baixa aplicação de recursos financeiros
em projetos e iniciativas estratégicas, o que deve ser analisado para
identificação e correção de causas.
As estratégias do Poder Judiciário, da Justiça do Trabalho e do TRT21-RN se encontram devidamente alinhadas, no que se refere a macrodesafios do Judiciário e objetivos estratégicos da Jusiça do Trabalho.
No que se refere à análise de suficiência das iniciativas, observa-se que
três dos projetos estratégicos institucionais foram concluídos em 2021,
encontrando-se dezenove em execução e quatro suspensos. Sugere-se
que seja buscado equilíbrio entre a quantidade de projetos pertinentes a cada componente da Cadeia de Valor do Tribunal, assim como
que haja o alinhamento dos projetos estratégicos aos objetivos e às
metas estabelecidas para os próximos exercícios.
As estratégias do Poder Judiciário, da Justiça do Trabalho e do TRT28

21-RN se encontram devidamente alinhadas, no que se refere a macrodesafios do Judiciário e objetivos estratégicos da Jusiça do Trabalho.
É verificado o alinhamento entre o Plano Estratégico da Justiça do Trabalho e o do TRT21-RN, o que se evidencia pela adoção da mesma
identidade organizacional, composta por Missão, Visão e Valores. Os
Objetivos Estratégicos da Justiça do Trabalho e do TRT21-RN são os
mesmos, o que favorece a contribuição regional com o Plano Nacional.
O respeito às regionalidades do Tribunal foi resguardado, o que se caracteriza pela liberdade de escolha dos projetos a serem desenvolvidos e dos indicadores adotados, selecionados em conformidade com
a análise ambiental realizada pelos magistrados e servidores do TRT21-RN (análise SWOT).
Compreende-se que as lições elencadas se tratam de oportunidades
de melhorias que encerram o ciclo de Gestão Estratégica, composto
por planejamento, execução e controle da Estratégia do Tribunal.
A partir do presente relatório, será possível ao TRT21-RN adotar as medidas cabíveis para desempenhar as atividades básicas de avaliação,
direcionamento e monitoramento, atuando na garantia da qualidade
do processo decisório e a sua efetividade, por meio do planejamento
estratégico.
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