MENSAGEM
DA PRESIDENTE

A

presentar o Relatório de Gestão do exercício 2020 nos remete, necessariamente, a refletir sobre desafios e superações. A pandemia da COVID-19 nos levou a situações que no
mais fértil pensamento dos nossos gestores e colaboradores
poderiam ser imaginadas.

Embora tenha sido a pandemia da COVID-19 o fator mais impactante
para a gestão 2020, a imposição de limite de gastos trazida pela Emenda
Constitucional nº 95/2016 tem nos subtraído grande parcela da força de
trabalho, reduzindo o quadro de servidores em atividade a um quantitativo preocupante.
Mas é em momentos de incertezas e dificuldades que se revelam de maior
importância a boa governança e a gestão estratégica, para trazer à ordem
o novo cenário ao qual a instituição está inserido, bem como despertar
ideias e iniciativas inovadoras que possam enfrentar os desafios postos
pelo contexto social e econômico ao qual fomos submetidos em 2020.
É nesse contexto que esta edição do Relatório se propõe a demonstrar
à sociedade que o TRT21-RN cumpriu sua missão institucional, de “Promover justiça, no âmbito das relações de trabalho, com celeridade, eficiência
e efetividade, contribuindo para a paz social e o fortalecimento da cida-

dania”, e buscou, com todos os seus recursos: orçamentários, tecnológicos
e de pessoas; atingir os objetivos estratégicos definidos pelo órgão, sempre
pautados pelos valores declarados em sua identidade organizacional
e com a máxima efetividade.
Na presente edição o grande desafio foi manter a evolução observada
nos dois últimos anos, mas na medida do possível melhorar sua apresentação, trazendo conteúdos de forma simples, mas sem perder a clareza,
objetividade e precisão das informações; e ao mesmo tempo direcionando
o leitor às diversas fontes de conteúdos complementares e mais detalhados que se encontram no Portal do TRT21-RN na internet.
O modelo de Relato Integrado, orientado por este relatório, segue uma
estrutura alinhada com a arquitetura de processos organizacionais do
TRT21-RN, tendo seus conteúdos agrupados por áreas temáticas que
correspondem aos nossos componentes da Cadeia de Valor. Isso poderia ser mais um detalhe material do documento, mas se revela como
uma das principais características de visão integrada, sistêmica
e harmônica.
O leitor atento observará ao longo do Relatório que, não obstante o ambiente desafiador, o TRT21-RN seguiu sua trajetória de evolução em temas

e áreas essenciais para o seu funcionamento. Podemos destacar a governança institucional, na transparência, na gestão de riscos e no sistema
de colegiados de apoio; a tecnologia da informação e comunicação, nos
sistemas nacionais, infraestrutura e segurança da informação; a gestão
estratégica, na gestão de projetos e portfólio, gestão de processos e gestão
socioambiental; e o elevado nível de produtividade da prestação
jurisdicional, mesmo diante das limitações de realização de audiências
presenciais e interação com os demais atores do sistema de justiça.
Esse conjunto de resultados culminou com o reconhecimento do
Conselho Nacional de Justiça com a categoria ouro, no Prêmio CNJ de
Qualidade 2020. Tal feito reflete o compromisso com o serviço público na
forma de empenho e dedicação de todos os que fazemos este Tribunal:

magistrados, servidores, estagiários, terceirizados e demais colaboradores.
Mas a instituição é perene e os gestores passageiros. Novos desafios
se avizinham para o novo ciclo 2021-2026, tendo novos referenciais
estratégicos do Poder Judiciário, da Justiça do Trabalho e do próprio
TRT21-RN.
Com a visão de um TRT21-RN diverso na composição de suas áreas
temáticas, mas integrado e sistêmico nos seus valores e obrigações,
apresento o presente Relatório de Gestão 2020, firmando-o sua
integridade como um documento que se reveste de fidedignidade,
precisão e completude.
Boa leitura.

Desembargador

Desembargadora

Bento Herculano Duarte Neto

Maria do Perpétuo Socorro
Wanderley de Castro

Presidente 2019-2020

Presidente 2021-2022

ENFRENTAMENTO À

PANDEMIA
Link para a produtividade Covid-19: Produtividade

ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19
Desde o primeiro momento da pandemia o TRT21-RN foi diligente em
avaliar os cenários apresentados pela pandemia da covid-19 e promover,
de maneira ordenada e tempestiva, ações alinhadas aos direcionamentos
das autoridades competentes, em especial dos Conselho Nacional de
Justiça e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19), no âmbito do Tribunal
Regional do Trabalho da 21ª Região, no âmbito do Tribunal Regional
do Trabalho da 21ª Região. Este colegiado, com representatividade da
sociedade civil e órgãos de classe, foi instituído por meio do Ato TRT21-GP
nº 037/2020.

Foi necessário um esforço de todos e uma organização administrativa
sistêmica e integrada para permitir adaptações a uma nova realidade que
vivenciamos durante quase todo o exercício de 2020.

Para tornar mais transparente as iniciativas e os resultados obtidos
durante a pandemia, foi criada a página no portal na internet “Covid-19:
produtividade”, onde se tem acesso à produtividade do Tribunal e de todos
os órgãos do Poder Judiciário, os atos relacionados com a pandemia e as
notícias publicadas no portal sobre o tema.

Certamente este primeiro ano da pandemia foi atípico e deve ser assim
entendido na avaliação das atividades desenvolvidas e resultados obtidos
pelo TRT21-RN, objeto do presente Relatório.
Mesmo diante de grandes obstáculos e importantes desafios, houve um
esforço significativo de magistrados e servidores para manter a atividade
e produtividade do Tribunal nos melhores níveis do país.
Nunca foi tão importante olharmos para o nosso “farol” e sabermos para
onde navegar. É para isso que estabelecemos a identidade organizacional,
que compõe o Plano Estratégico 2015-2020, destacando a missão
institucional de “Promover Justiça, no âmbito das relações de trabalho,
com celeridade, eficiência e efetividade, contribuindo para a paz social
e o fortalecimento da cidadania”. Junto com os valores institucionais
e a visão de futuro, são os elementos que dão rumo ao TRT21-RN.
A sinergia das instituições que compõem o Sistema de Justiça foi essencial
para o sucesso do TRT21 no enfrentamento à pandemia. Exemplo dessa
atuação conjunta e colaborativa foi a instituição do Comitê Permanente
de Avaliação de Medidas Preventivas para monitorar e integrar ações de

É certo que não houve avanços em todos os macroprocessos organizacionais,
mas avançamos muito em segmentos de todas as áreas do TRT21-RN.

Ao longo deste Relatório de Gestão estarão identificadas
as ações e resultados relacionados à pandemia, quer seja em iniciativas
inovadoras, ou decorrente de melhoria de processos organizacionais,
indispensáveis a uma nova realidade e que em muitos aspectos se
mostraram eficientes e se tornarão importantes alavancas para o futuro.
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VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL
E AMBIENTE EXTERNO

QUEM SOMOS E ONDE ESTAMOS

O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT21-RN), tem sua jurisdição no estado do Rio Grande do Norte e compõe, juntamente com os
demais Tribunais Regionais, um dos ramos do Poder Judiciário que trata
dos litígios decorrentes das relações trabalhistas denominado Justiça do
Trabalho.
Já os TRTs são compostos por Varas de Trabalho (VT), órgãos da 1ª instância
ou 1º grau de jurisdição, onde atuam os Juízes do Trabalho e pelos
Órgão Julgadores Colegiados, de 2ª instância ou 2º grau de jurisdição,
onde atuam os Desembargadores do Trabalho.
O TRT21-RN foi criado por meio da Lei nº 8.215/1991, com jurisdição em
todo o Estado do Rio Grande do Norte, tem sede em Natal, capital do Estado, e conta com 23 Varas do Trabalho e 1 Posto Avançado, localizado no
Município de Pau dos Ferros, que atendem os 167 municípios do Estado.

SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL - STF

2

3

CNJ

CSJT

No TRT21-RN são órgãos colegiados o Tribunal Pleno e as 1ª e 2ª Turmas
de Julgamento.
Deve-se ainda destaque ao papel do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), como instituições
de controle e supervisão da atuação administrativa e financeira dos demais órgãos judiciários.

1

Jurisdição do TRT21-RN

1.1 - Identificação do TRT21-RN e declaração da sua missão e visão

3ª Instância ou
Instância Superior

Tribunal Superior
do Trabalho - TST
(Ministros)

Tribunal Pleno
Turmas

2ª Instância

Tribunais Regionais
do Trabalho - TRTs
(Desembargadores)

Tribunal Pleno
1ª Turma
2ª Turma

1ª Instância

Juízes do Trabalho

Justiça do Trabalho

1.0 - VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

Varas do Trabalho
Posto Avançado
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NOSSA IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

1

10

Cargos de Desembargador do Trabalho

Missão
Promover justiça, no âmbito
das relações de trabalho, com celeridade,
eﬁciência e efetividade, contribuindo para
a paz social e o fortalecimento da cidadania

Julgam recursos interpostos contra decisões dos juízes das Varas do Trabalho, além
de ações de sua competência originária, tais como dissídios coletivos de âmbito
regional, ações rescisórias de decisões suas ou dos juízes das Varas e mandados
de segurança contra atos de juízes das Varas e desembargadores do TRT.

Visão
Ser reconhecido como um Tribunal que prima pela efetividade
na prestação jurisdicional e na gestão dos meios utilizados,
com a valorização das pessoas
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Nísia
Floresta

Arês

Passagem Jundiá

Posto
Avançado
Santo Antônio

Várzea

Nova Cruz

■ Acessibilidade
■ Celeridade
■ Efetividade

■ Ética
■ Impessoalidade
■ Inovação

■ Justiça
■ Qualidade
■ Responsabilidade
Ambiental

■ Solidariedade
■ Transparência
■ Valorização
das Pessoas

Perspectiva Sociedade
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Caiçara
do
Norte

Galinhos

Carnaubais

Baía
Formosa
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Varas
no Interior

Perspectiva
Processos Internos

Ipueira
Equador

4

Assú

Caicó

Ceará-Mirim

Currais Novos

Goianinha

Macau

Mossoró

Natal

23 Cargos de Juiz Titular
5

Perspectiva Recursos

(Incluído o Posto
Avançado de Pau
dos Ferros)

Julgam controvérsias surgidas nas relações de
trabalho entre o trabalhador (pessoa física)
e o empregador ou tomador dos serviços (pessoa
física ou jurídica). Também julgam ações ajuizadas
pelos sindicatos, quando buscam resguardar direitos
próprios ou dos integrantes da categoria que
representam (hipótese de substituição processual).

10
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Cargos de Juiz
Substituto

Cargo de ingresso na magistratura em que
substitui outro Juiz do Trabalho Titular na
mesma ou em outra Vara do Trabalho

Fonte: PEP 2015-2020
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Conheça o painel de direcionadores do TRT21-RN:

O QUE FAZEMOS

1

PROCESSAR E JULGAR:

Os litígios decorrentes de relação
de trabalho

2

Ações sobre representação sindical

JUSTIÇA DO
TRABALHO
(art. 114, CF)

Ações que envolvam exercício
do direito de greve
Indenização por dano moral
ou patrimonial, decorrentes
da relação de trabalho
Processos relativos às penalidades
administrativas impostas
a empregadores por auditores
ﬁscais do trabalho
Mandados de segurança, habeas corpus e habeas
data quando o ato questionado envolver matéria
sujeita à sua jurisdição

Clique AQUI e conheça o Painel de Direcionadores do TRT21-RN.
Também o Portal do TRT21-RN está estruturado para que os principais
direcionadores de cada área sejam apresentados em páginas específicas
- “Legislação (Direcionadores)”, inseridas nos seus submenus.

Como exemplo, clique AQUI e conheça os principais direcionadores
da Gestão de TIC.

3

4

1.2 - Principais normas direcionadoras de sua atuação
Os principais normativos que direcionam a atuação das áreas do
TRT21-RN foram compilados em um painel de BI, onde se pode consultar
diversas informações a eles relacionadas, além de permitir a identificação
dos colegiados de apoio à governança e gestão instituídos por força dos
seus dispositivos.

Quando este símbolo aparecer, alguma
“Inovação” implementada no TRT21-RN
em 2020 estará sendo apresentada.

Relatório de Gestão 2020

5
11

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL
E AMBIENTE EXTERNO

1.3 - Estrutura Organizacional

1

sidades que se apresentaram posteriormente, a exemplo das advindas
com as Resoluções CNJ nº. 219/2016 e CSJT nº. 174/2016 e suas alterações. A estrutura organizacional do Tribunal está representada no
seguinte organograma:

A estrutura administrativa do TRT21-RN foi disciplinada pela Resolução
Administrativa nº. 17, de 23/04/2015, que aprovou o Regulamento Geral
de Secretaria. Desde então, novas mudanças foram introduzidas por
meio de normas internas, de forma a adequar essa estrutura às neces-

ORGANOGRAMA ADMINISTRATIVO
TRIBUNAL PLENO

2
TURMAS DE
JULGAMENTO
(2)

3

CORT 1
(2.1)

VICE-PRESIDÊNCIA
(3)

OUVIDORIA
(4)

CORT 2
(2.2)

COU
(4.1)

EJUD
(5)

PRESIDÊNCIA
(6)

CORREGEDORIA
(7)

GABINETES DOS
DESEMBARGADORES

(8)

VARAS DO
TRABALHO
(9)

CEJUSC
JT 21
(10.1)

JAC
(7.1)

CP
(6.1)
SCR
(7.2)

DIMON
(7.1.1)

NOPEMEC
(10)

CEJUSC NATAL
(10.1.1)
DIM
(7.1.2)

FÓRUM
DE NATAL
(6.9)

CEJUSC
MOSSORÓ
(10.1.2)

FÓRUM DE
MOSSORÓ
(6.10)

JAP
(6.2)

4

DG
(6.8)

GP
(6.9.1)

SGP
(6.9)

AJDG
(6.8.1)

STP
(6.3)
SETIC
(6.9.4)

5

DCI
(1.1)

DGI
(6.5)

DGI
(6.5)

CGEST
(6.7)

CJUR
(6.7.1)

AJAD
(6.7.2)

CSEIT
(6.7.8)
DPR
(6.7.4)

CRPJe
(6.7.5)

NUGEP
(6.7.6)

DCS
(6.7.9)
SEAMO
(6.7.7)

NÍVEIS DA
ORGANIZAÇÃO
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COMPLEXO

ESTRATÉGICO

TÁTICO

OPERACIONAL

CEA
(6.8.4)
DLC
(6.8.2)

DLP
(6.8.3)

CGP
(6.8.5)

COF
(6.8.6)
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O Tribunal Pleno é o órgão máximo deliberativo do TRT21-RN, conforme
determina o Regulamento Geral de Secretaria, tendo suas atribuições,
jurisdicional e administrativa, definidas no seu Regimento Interno. Esse
Colegiado é composto em sua plenitude por 10 Desembargadores e se
constitui na mais alta instância de governança institucional.

1.4 - Estrutura de Governança

SOCIEDADE

GOVERNANÇA

ÇA
NAN
R
E
GOV
INSTÂNCIAS EXTERNAS
DE GOVERNANÇA
CNJ - CSJT - TCU
CONGRESSO NACIONAL

Empregados - Empregadores
Organizações proﬁssionais
Organizações sindicais
Advogados - Cidadãos

O Regulamento Geral, no seu Art. 7º, § 1º, define que “A Presidência do
Tribunal é integrada pela Secretaria Geral da Presidência (SGP) e pela
Diretoria Geral (DG), órgãos de mais alto nível na assessoria direta ao
Presidente”, restando, desse modo, definida a Alta Administração do
TRT21-RN.

ORGANIZAÇÕES
SUPERIORES
CNJ - CSJT - TST

MPT - AGU
OAB - AMATRA21
SINTRAJURN
ASTRA21

ALTA ADMINISTRAÇÃO
Presidente
Diretor-Geral
Secretário-Geral
da Presidência

Em 2020 o TRT21-RN deu continuidade ao processo de implementação
e fortalecimento das estruturas internas de apoio à governança e gestão
estratégica, em especial com a formalização e publicização das atividades dos colegiados.
Foram criadas páginas nos portais do Tribunal para cada colegiado, onde
se tem acesso às principais informações como: ato de instituição e designação dos membros, atas de reuniões e relatórios.

GESTÃO

INSTÂNCIAS INTERNAS DE GOVERNANÇA

GESTÃO TÁTICA
Diretores de secretarias,
coordenadorias e divisões

GES
TÃO

2

A administração do Tribunal é exercida pelos Presidente e Vice-Presidente,
Desembargadores eleitos pelo seus pares para uma gestão de dois anos.

TRIBUNAL PLENO
INSTÂNCIAS EXTERNAS DE
APOIO À GOVERNANÇA

1

INSTÂNCIAS
INTERNAS DE APOIO
À GOVERNANÇA
Magistrados
Comitês e comissões

GESTÃO OPERACIONAL Ouvidoria - SCR - SETIC
CGP - DGI - DCI
Chefes de seção e setores

Outra importante ferramenta de transparência, monitoramento e gestão
é o Painel da Estrutura de Governança, disponível nos portais da intranet
e internet. Neste ambiente se pode identificar os colegiados, seus membros, reuniões realizadas, links das respectivas páginas no portal, órgão
direcionador e correspondentes normativos, entre outras informações
e indicadores que permitem conhecer e avaliar a representatividade e atuação de toda a estrutura de governança e gestão estratégica.

ADMINISTRAÇÃO
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1
2

3
Clique AQUI para acessar o Painel da Estrutura de Governança do TRT21-RN.

O modelo de negócios é uma representação sucinta da lógica de aplicação dos recursos de uma organização para gerar valor ao seu público
de interesse, na forma de produtos e serviços que impactam o ambiente
onde está inserida.

Os serviços prestados pelo Tribunal aos seus jurisdicionados decorrem de
uma cadeia de processos organizacionais (ver item 1.7-Cadeia de Valor),
compostos por conjuntos de atividades desempenhadas por pessoas,
que empregam recursos financeiros, informacionais, tecnológicos e físicos,
para agregar valor e atender às demandas trabalhistas da sociedade,
gerando resultados efetivos e mensurados.

O trabalho é considerado um direito fundamental e inerente à dignidade
da pessoa humana, de modo que o TRT21-RN gera valor na medida
em que promove a efetiva solução dos conflitos oriundos das relações
laborais, promovendo a justiça, contribuindo para a paz social e para
o desenvolvimento da cidadania.

A atuação institucional do TRT21-RN causa ainda impactos sociais, econômicos e ambientais, a exemplo dos recursos financeiros distribuídos aos
reclamantes, pagos aos fornecedores e arrecadados aos cofres públicos,
além das iniciativas de responsabilidade socioambiental, como redução
do consumo e reciclagem de insumos.

1.5 - Modelo de Negócios

4

5
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NOSSOS RECURSOS

RESULTADOS

1

Demandas Trabalhistas
Força de Trabalho

Magistrados
(2º Grau)

Magistrados
(1º Grau)

668

222

Servidores

Contratados*
* Estagiários e prestadores
de serviços (residentes)

Infraestrutura de TIC
Data Centers
Armazenamento (TB)
Processamento (CPU core)
Aplicações /Sistemas

Equipamentos (und.)

280
600
70

Conectividade:

Computadores
Notebooks
Videoconferência

14.421

5.708

1º Grau

2º Grau

Tempo Médio de
Julgamento

139 dias

1.133
87
35
ESTRATÉGIA

9 Localidades

Solucionadas (qtd)

Recebidas (qtd)

SOCIEDADE

46

78,7

R$

31,2

Executadas (qtd)

Súmulas (qtd)

12.297

4

1º Grau

2º Grau

PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL

(R$ milhões)

milhões

SOCIEDADE

Orçamento
Pessoal

207,7 milhões

R$

Inativos

R$

57,0

Benefícios

R$

16,5 milhões

milhões

Custeio
R$

2

3

*processos baixados

Valores Pagos/Liberados
(R$ milhões)

270,1
Jurisdicionados

Ativos

40,8%

Valores Recolhidos

Bens móveis

milhões

2º Grau

Conciliadas

PROCESSOS

R$

6.030

1º Grau

dias
2º Grau

Infraestrutura Física
Imóveis

12.883

104

1º Grau

PROCESSOS

10

15,3 milhões

Investimentos
R$

5,3 milhões

Redução
Consumo

2,6
Fisco

15,5

3,4

Combate à
pandemia

Custas e
Emolumentos

9,6

4

Fornecedores

Meio Ambiente

885,5 (R$ mil)

31,2
Previdência

(Ton)

Reciclagem

165

17,9

Qtd

R$ milhões
(pagos)

IMPACTOS
Relatório de Gestão 2020
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1.6 - Políticas, Programas e Estruturas de Governo

1

No contexto dos processos de manutenção e monitoramento da estrutura de governança institucional do TRT21-RN, foram compilados em um
painel de Business Intelligence (BI) as políticas, programas e estruturas
de governo. Esta ferramenta permite, além da identificação dos referidos
direcionados, seus vínculos com as áreas de negócio e as estruturas de
colegiados de apoio à governança e gestão estratégica.

processos internos de trabalho (processos organizacionais) e melhor entendida a partir da observação do arranjo e das relações existentes entre eles.
A cadeia de valor do TRT21-RN provê a visão estruturada do conjunto de
processos organizacionais desempenhados, com vistas a cumprir sua
missão institucional. De forma abrangente, ela retrata “o que” o Tribunal
faz para entregar valor à sociedade.

2

Assim como o organograma representa graficamente o arranjo das
unidades funcionais, a cadeia de valor representa o arranjo dos processos
organizacionais do TRT21-RN.

3

Os processos organizacionais podem ser combinados e organizados
hierarquicamente, de acordo com o nível de abrangência que se deseja
representar. No caso da arquitetura de processos do TRT21-RN, essa
hierarquia está definida em três níveis principais (do mais abrangente
para o mais específico):
■ Nível 1 - Componente da cadeia de valor;
■ Nível 2 - Macroprocessos;
■ Nível 3 - Processos organizacionais.

4

Clique AQUI e conheça, na página 2, as principais políticas, programas
e estruturas de governança.
1.7 - Cadeia de Valor

5

A cadeia de valor é uma ferramenta para gerenciar processos organizacionais, que reúne todas as atividades executadas pela organização com
o objetivo de gerar valor aos clientes, e indica as relações existentes entre
elas. Assim, qualquer organização pode ser vista como uma coleção de

16
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Os componentes da cadeia de valor são constituídos por grupos de
macroprocessos e estes, por sua vez, são formados por conjuntos de
processos organizacionais afins. Além do arranjo hierárquico, os componentes, macroprocessos e processos organizacionais podem ainda ser
classificados, de acordo com a natureza, em:
■ Finalísticos;
■ Direcionadores;
■ Suporte ou Apoio.
Para saber mais sobre a cadeia de valor do TRT21-RN, clique AQUI e acesse
a página do Portal.

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL
E AMBIENTE EXTERNO

Governança e Estratégia
Organizacional

SOCIEDADE
RESULTADOS

DEMANDAS
Judiciais
Administrativas

Gestão da
Tecnologia
da Informação
e Comunicação

Prestação Jurisdicional

Gestão de
Pessoas

Gestão de
Orçamento,
Contabilidade
e Finanças

Gestão de
Comunicação
Social

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

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 de
Infraestrutura,
Serviços
e Logística

1
2

3

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

4

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"
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1.8 - Ambiente interno e externo em 2020

1
2

Durante a execução do projeto de Formulação da Estratégia Institucional
- ciclo 2021 - 2026 foi elaborado o Relatório de Diagnóstico Institucional
com a participação de magistrados e servidores. Este relatório apresenta um
conjunto de Matrizes SWOTs, ferramenta de análise dos ambientes internos e externos da instituição, organizadas pelos Macrodesafios do Poder
Judiciário ciclo 2021-2026 e pelos componentes da Cadeia de Valor do
TRT-RN. Visa ainda identificar, nos diversos contextos e a partir das perspectivas das várias áreas de negócio, as facilidades e dificuldades existentes
e a serem enfrentadas ou aproveitadas ao longo do próximo ciclo de
planejamento estratégico.
Para mais informações acesse:

3

M Vídeo explicativo sobre o projeto de Formulação da Estratégica
Institucional - ciclo 2021-2026 e o Relatório de Diagnóstico Institucional.

M Vídeo explicativo sobre a elaboração da Matriz SWOT
1.9 - Determinação da materialidade das informações

4

5

A definição da materialidade das informações que compõem o presente relatório ocorreu por meio de um processo decisório da Alta Administração do
TRT21-RN, suportado pela adoção de uma metodologia sugerida pela DGI.
Todos os temas foram ratificados pelos membros da Alta Administração,
tendo sido acrescido dos temas não referenciados: Uniformização de
Jurisprudência e Precatórios.
A Alta Administração também definiu os limites temporais dos
eventos a serem relatados. O relatório de gestão terá limitado ao exercício
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de 2020 todas as iniciativas reportadas, os resultados alcançados
e os indicadores apresentados. Já as ações prospectivas serão divididas
em três marcos temporais, conforme descrito abaixo:

MARCOS TEMPORAIS
2021

2022

2023

2024

...

CURTO
PRAZO

MÉDIO
PRAZO

LONGO PRAZO

Ações
concluídas
até 2021

Ações
concluídas
até 2022

Ações concluídas a partir de 2023

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL
E AMBIENTE EXTERNO

DEFINIÇÃO DA MATERIALIDADE
Universo de Temas

Referenciais

(46 Macroprocessos da Cadeia de Valor)

Componentes da Cadeia de Valor

Prestação Jurisdicional

Governança e Estratégia
Organizacional

6

Gestão da Tecnologia da
Informação e Comunicação

5

Gestão de Pessoas

8

3

Gestão de Comunicação
Social

7

Gestão de Infraestrutura,
Serviços e Logística

15
Temas

17 Temas

Gestão de Orçamento,
Contabilidade e Finanças

9

5

Conhecimento 1º grau
Execução 1º grau
Conciliação pelo CEJUSC
Uniformização de Jurisprudência
Precatórios

6

Estrutura e sistema de governança institucionais
Estratégia institucional
Riscos e controles internos
Atividade Correicional
Atividade de auditoria interna
Transparência e accountability

Gestão da Tecnologia da
Informação e Comunicação

5

Governança e Gestão de TIC
Segurança da Informação
Software
"Serviços de TIC
Infraestrutura de TIC

Gestão de Pessoas

4

Governança e Gestão de Pessoas
Saúde e Qualidade de Vida
Desempenho de pessoas
Desenvolver Pessoas

Gestão de Orçamento,
Contabilidade e Finanças

2

Planejamento orçamentário anual
Prover Informações Contábeis à Administração

Gestão de Comunicação
Social

2

Governança e Gestão da Comunicação
e Informação
Comunicação com os públicos interno e externo

3

Governança e Gestão de Infraestrutura,
Serviços e Logística
Contratação de bens
e serviçosGestão do patrimônio

Prestação Jurisdicional

8

10
Temas

10
Temas

Sugeridos
pelo TCU

Utilizados no
Discurso de
abertura do
Ano Judiciário
2020

Priorizados Alinhamento
Estratégico

Mais citados
no Diagnóstico
Institucional

1

27 Temas deﬁnidos

Governança e Estratégia
Organizacional

Gestão de Infraestrutura,
Serviços e Logística
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2.0 - RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS
2.1 - Gestão de Riscos
A Gestão de Riscos é uma importante ferramenta de auxílio à tomada
de decisão, pois possibilita conhecer e mensurar os riscos nos quais
a organização está exposta, contribuindo para aumentar a probabilidade
de alcance dos objetivos organizacionais e agregando valor por meio do
controle e da melhoria dos processos internos.

Beneficios
Importante ferramenta de auxilio a tomada de decisão
Contribui para aumentar a probabilidade de alcance
dos objetivos estratégicos
Agrega valor mediante melhoria dos processos
organizacionais, inclusive os de controles internos
Melhora os Indicadores de Desempenho (iGG do TCU,
iGOV-TIC-JUD do CNJ e Premio CNJ de Qualidade)
com reﬂexos positivos à imagem institucional
Racionaliza os controles incorporados aos processos
organizacionais, de forma que haja o equilibrio entre
os niveis de riscos e de controles e reduzindo tanto
a exposição ao risco como os controles excessivos

No exercício de 2020, a Gestão de Riscos avançou no TRT21-RN com a publicação do Ato TRT21-GP nº 021/2020, que instituiu o Comitê de Gestão
de Riscos (CGR) e definiu a sua composição e as suas atribuições.

O CGR demandou o projeto “Instituir e implementar a Gestão de Riscos
no âmbito do TRT21-RN”, objetivando definir as diretrizes para o gerenciamento institucional dos riscos, estabelecendo o contexto geral, o apetite
e a matriz de riscos.
Três entregas foram aprovadas pelo CGR e realizadas no escopo do projeto. Todas resultaram de amplo e detalhado estudo de normas, metodologias, direcionadores, em especial os estabelecidos pelo CNJ e CSJT, além
de políticas de outros tribunais e órgãos públicos.
■ Glossário de Gestão de Riscos Institucionais - Principais conceitos
referentes à gestão de riscos;
■ Matriz de Gestão de Riscos Institucionais - Documento para classificar e apresentar riscos, definindo faixas de níveis de risco e apetite a riscos da organização;
■ Categorias de Riscos - Agrupamento de riscos que possuem características similares, tais como: tipo de objetivo de negócio impactado,
critérios de riscos, etc.

11
22
3

Estrutura de Riscos
Política de Gestão de Riscos Institucionais

4

Metodologia de Gestão de Riscos

Processos organizacionais

“governar a gestão
de riscos”

Glossário

5

“gerar riscos”
Relatório de Gestão 2020
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11
22

Em 14/12/2020, a Política de Gestão de Riscos Institucional foi aprovada
através da Resolução TRT21-RN nº 022/2020, caracterizando-se como
o direcionador que dá sustentação ao tema no cotidiano do Tribunal. A
partir da definição da metodologia e da adequada capacitação de
magistrados e servidores, possibilitará a melhor tomada de decisão pela
Administração do Tribunal em busca da efetiva realização das diretrizes
e estratégias institucionais.

Principais Papéis da Gestão de Riscos
Analista
do Riscos

Desembargador
Presidente
Identiﬁcar
e analisar os riscos

A Política de Gestão de Riscos tem por objetivo estabelecer princípios,
diretrizes, competências e responsabilidades para a governança e gestão
de riscos, incorporando a visão de riscos à tomada de decisão, em conformidade com as melhores práticas adotadas no setor público.

Sugerir ao gestor a avaliação
dos riscos, plano de tratamento
e eventual plano de
contingência

Instituir o Comitê
de Gestão de Riscos
Aprovar a Matriz de
Riscos e o apetite
a riscos

Avaliar os ricoos

3

Comunicar o plano
de tratamento dos
riscos

Propor mudanças
na governança da
gestão de riscos

Propor mudanças
na governança
da gestão de riscos

4

Fomentar práticas
de gestão de riscos

Gestor
dos Riscos

5

Dar suporte aos
gestores e analistas
de riscos
Apoiar o Comitê
Gestão de Riscos
nas suas atribuições

Escritório de
Gestão de Riscos

22
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Aprovar melhorias
na metodologia de
gestão de riscos

Comitê
de Gestão
de Riscos
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Estrutura de Riscos

11

Presidente ou
Tribunal Pleno

Chefe do setor

Risco baixo

Analista do Riscos

Categoria de Risco

Segurança das Pessoas

Risco muito alto

Dirigente ou
magistrado

Alta
Administração

22

Segurança da Informação

Categorias de riscos foram identificadas, correspondendo a agrupamentos
que possuem características similares e graduadas em 5 dimensões em
função do impacto.

Segurança do Patrimônio

3

Continuidade
Conformidade

4

Imagem
Estratégia

5
Orçamento
Relatório de Gestão 2020
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2.1.1 - Principais riscos e oportunidades

Risco

11

O TRT21-RN possui práticas formais de gestão de riscos nos contextos da
Governança de TIC e de Segurança da Informação (ambas baseadas na ISO
31000), bem como no contexto das contratações de TIC (Resolução CNJ
n. 182/2013) e de serviços em geral (IN 5/2017).

EVENTO

22

CAUSA

IMPACTOS

Probabilidade
PROVÁVEL
POUCO
PROVÁVEL

3

MUITO PROVÁVEL

PRATICAMENTE
CERTO

RARO

4

Impacto
MODERADO

GRAVE
MUITO GRAVE

5
INSIGNIFICANTE

24
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CATASTRÓFICO

O Plano Estratégico 2015-2020 contemplou objetivos estratégicos para
o TRT21-RN e, para cada um deles, existem riscos relacionados aos processos
organizacionais e aos projetos institucionais que podem comprometer os
resultados quantitativos e qualitativos das iniciativas.
Já o projeto de Formulação da Estratégia para o Ciclo 2021-2026 do TRT21-RN que está em curso, segue o disposto na Resolução CSJT Nº 259/2020
e os riscos estratégicos que vinham sendo tratados serão revistos e analisados, após a aprovação do plano estratégico pelo Tribunal Pleno, previsto para
abril de 2021, de acordo com a referida resolução.

No contexto do projeto de Formulação da Estratégia do TRT21-RN ciclo
2021-2026, foi elaborado o Relatório de Diagnóstico Institucional que tem
o objetivo de traçar cenários e mapear os principais desafios da instituição
para o próximo ciclo de planejamento estratégico.
A matriz SWOT foi a ferramenta gerencial escolhida, sendo identificadas
as Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças. O resultado será usado
como subsídio na identificação dos riscos que podem afetar o alcance dos
objetivos estratégicos.

OPORTUNIDADES
VISÃORISCOS,
GERAL ORGANIZACIONAL
E PERSPECTIVAS
E AMBIENTE
EXTERNO

Ameaças por Componente
da Cadeia de Valor

Para saber mais detalhadamente sobre as principais ameaças e oportunidades da instituição, acesse o Painel de Diagnóstico Institucional, disponível no portal do TRT21-RN.

16

Prestação Jurisdicional
Governança e Estratégia
Organizacional
Gestão da Contabilidade,
Orçamento e Finanças

9
7

Gestão de Pessoas

5

Gestão de Infraestrutura,
Serviços e Logística

5

Gestão de Comunicação
Institucional

5

Gestão de Tecnologia
da Informação

11

2.1.2 - Fontes específicas e avaliação da probabilidade de riscos
e oportunidades
Com a publicação da Política de Gestão de Riscos e como desafio para
o exercício de 2021 está prevista a implantação dos processos organizacionais “Governar a gestão de riscos” e “Gerir riscos”, com a incorporação
da Gestão de Riscos a um projeto específico e a capacitação de servidores.
Para saber mais sobre a Gestão de Riscos no TRT21-RN acesse AQUI
a página do Portal. E para mais informações acesse:

M Vídeo “Gestão de Riscos no TRT21-RN- Contextualização”.

22
3

4

5

5
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3.0 - GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

11

3.1 - Estratégia
A Gestão Estratégica do TRT21-RN é alinhada à Estratégia da Justiça do
Trabalho e à Estratégia Nacional do Poder Judiciário, conforme a Resolução
CSJT Nº 259/2020.
As práticas que competem à gestão estratégica do TRT21-RN compreendem atividades de implementação do plano estratégico, monitoramento
de seus objetivos e metas junto aos gestores das unidades organizacionais, assim como reporte à Governança e à Alta Gestão do Tribunal.
A estratégia é detalhada por meio da prática de desdobramento, mediante
a elaboração do Plano Tático Institucional, que reúne os planos operacionais, consolidando as contribuições das unidades organizacionais. Sua
implementação ocorre por meio de projetos e processos organizacionais,
capacitações e contratações, em uma sistemática de alinhamento
e direcionamento dos recursos tecnológicos, financeiros e humanos para
o alcance dos objetivos estratégicos.
O Planejamento Estratégico Institucional (PEI) do TRT21-RN, para o período de 2015 a 2020, foi aprovado pelo Tribunal Pleno, por meio da Resolução Administrativa nº 25/2015. Para a elaboração do PEI 2015-2020 houve
uma revisão do perfil institucional do TRT21-RN, contemplando a missão,
visão de futuro e valores, além da análise dos ambientes interno e externo, constituindo-se referenciais estratégicos para o estabelecimento dos
objetivos organizacionais do Tribunal.
A estratégia do TRT21-RN está representada pelo seu Mapa Estratégico,
estruturado 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.
Foram estabelecidos dez objetivos estratégicos para o TRT21-RN no ciclo
2015-2020, que estão especificados no seu Mapa Estratégico, tendo sido
definidos com base nos cenários traçados, alinhados aos macrodesafios
definidos pela Estratégia do Judiciário 2020 (CNJ) e ao Plano Estratégico
da Justiça do Trabalho 2015-2020 (CSJT). Esses objetivos retratam os principais desafios a serem enfrentados para o alcance da visão de futuro
e o cumprimento da missão institucional do Tribunal.
Ao longo do ano de 2020 foi iniciado o projeto de Formulação da Estratégia
Institucional para o ciclo 2021-2026, a qual está sendo construída com
base na Resolução CSJT nº 259/2020 e conta com uma expressiva participação de magistrados e servidores do Tribunal. Atualmente o projeto
encontra-se na fase de construção e validação dos Objetivos Estratégicos,
Metas, Indicadores e Iniciativas Estratégicas.
Para mais informações acesse:

2

33
4

M Vídeo explicativos sobre o projeto de Formulação da Estratégica
Institucional - ciclo 2021-2026.

M Reportagem sobre o Planejamento Estratégico

5

M Reportagem sobre o Relatório de Diagnóstico Institucional
Relatório de Gestão 2020
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3.2 - Apoio da estrutura de governança à capacidade de gerar valor

11

Existem no TRT21-RN 59 colegiados de apoio à governança e gestão
estratégica, distribuídos nas diversas áreas da Cadeia de Valor e com composição, representatividade e atribuições que buscam atender aos princípios da gestão participativa e democrática, contribuindo com a gestão
de políticas judiciárias, o tratamento de demandas, a priorização de
iniciativas e a proposição de direcionamento e medidas para melhor execução da estratégia institucional e consequente cumprimento da missão
institucional do TRT21-RN.

2

Como instrumento de integração e sistematização do conhecimento, em
2020 foi disponibilizado o Painel da Estrutura de Governança, onde se
pode consultar e visualizar toda a estrutura dos colegiados de apoio
à governança e gestão do TRT21-RN, com diversas informações importantes para o entendimento das interações entre as áreas de negócio
e as unidades organizacionais, uma percepção sobre os principais órgãos
direcionadores e a representatividade das partes interessadas nos
colegiados.
Essa ferramenta teve sua função inicial de gerar um diagnóstico institucional da estrutura de governança e tem se mostrado importante para
o monitoramento dessa estrutura e para a tomada de decisão pela Alta
Administração.

33
Comitês por Tipo

Subtemáticos

30

Finalístico

20

Operacional

4

Temático (CCV)

4

Institucional

4

5

1
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11
2

3
3

Alguns desafios para o próximo ciclo se mostraram evidentes e importantes
num contexto de melhoria contínua do processo de manutenção da
estrutura de governança:

g Regulamentação da Política de Governança Institucional.
g Regulamentação de uma política de governança de colegiados.
g Maior integração dos colegiados de apoio à governança.
g Criação de um calendário anual de reuniões dos colegiados.

3.2.1 - Principais canais de comunicação com a sociedade e partes
interessadas
O TRT21-RN possui diversos canais de relacionamento com a sociedade
e partes interessadas, divulgando informações relacionadas à prestação
jurisdicional e à gestão, sendo a Ouvidoria o principal deles.

Ouvidoria

Pesquisa de
Satisfação

Processos
Participativos

4

Carta de
Serviço ao
Cidadão

5
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Para agilizar a dinâmica e estabelecer uma comunicação mais eficiente
com os usuários a Ouvidoria sugeriu à presidência do Tribunal a criação
do WhatsApp institucional, que passou a ser uma importante ferramenta
de comunicação entre os usuários e as Varas do Trabalho.

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE EM 2020:
CANAIS UTILIZADOS E TIPOS DE SOLICITAÇÕES

490

MANIFESTAÇÕES SOLUCIONADAS

Em decorrência da pandemia, grande parte das consultas foi relacionada
à admissão, demissão, suspensão e interrupção dos contratos de trabalho,
em decorrência da sua flexibilização, bloqueio do auxílio emergencial,
prazos e tramitação processual e informações sobre o funcionamento das
atividades da Justiça do Trabalho.

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES

Convém ressaltar que apesar do estabelecimento de regime especial de
trabalho remoto, adotado em razão da pandemia da COVID-19, os serviços
da Ouvidoria permaneceram sendo prestados presencialmente.

452

NÚMERO DE MANIFESTAÇÕES E PERFIL
DO SOLICITANTE

O ano de 2020 foi um período atípico, no qual a Ouvidoria teve um
significativo aumento de suas demandas, principalmente as realizadas
por meio de contato telefônico.

0,61%

ÓRGÃO PÚBLICO

0,82%

MAGISTRADOS(AS)

1,02%

PERITO(A)

1,43%

ESTAGIÁRIO(A)

TEMPO MÉDIO
DE RESPOSTA

11 DIAS

RECLAMADO(A)

3,47%

2

SERVIDOR(A)

5,92%
14,90%

OUTROS

35,51%

RECLAMANTE

36,94%

ADVOGADO(A) /
PROCURADOR(A)

Fonte: Ouvidoria

Carta de Serviços ao Cidadão
A Carta de Serviços ao Cidadão é um meio pelo qual se apresenta
à Sociedade os serviços prestados pelo TRT21-RN e como obtê-los.

Carta de Serviços ao Cidadão

Serviços
Processuais

11

Comunicação
e Informação

4

Serviços
de Apoio
ao Cidadão

Fonte: Ouvidoria
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11

Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre
a atuação da unidade
O principal indicador de desempenho do TRT21-RN com relação à transparência das informações é o Ranking da Transparência do Poder Judiciário, instituído pela Resolução CNJ nº 260/2018 e suas alterações, que
teve sua terceira edição em 2020.

RANKING DA TRANSPARÊNCIA

2
2018

3
3

2020

72,73%

O TRT21-RN melhorou sua pontuação no referido Ranking, passando de 72,73%
em 2019 para 87,50% em 2020, ficando em 9ª posição dentre os 24 TRTs.
O resultado é consequência do trabalho realizado pelo TRT21-RN visando melhorar os processos organizacionais relacionados à Transparência,
objeto de projeto estratégico realizado em 2020.
Para saber mais sobre a Transparência do TRT21-RN, acesse:

5

Nesse sentido, é um instrumento na prevenção e minimização de riscos
institucionais, como fraudes e demais desvios.

Auditorias Realizadas

87,50%
Fonte: Ranking da Transparência do CNJ

4

O TRT21-RN possui em sua estrutura organizacional uma unidade responsável por ações de auditoria e consultoria, cujo objetivo é avaliar de forma
independente os atos de gestão, os controles internos administrativos
e a governança.

Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria PAA – exercício 2020,
a Divisão de Controle Interno (DCI) realizou as seguintes ações de controle:

50,68%

2019

3.2.2 - Atuação da unidade de auditoria interna

Contas Anuais - 2020

Avaliação de Controles
internos em gestão de
Segurança da Informação

Regularidade
do Pagamento
da Gratificação por
Exercício Cumulativo
de Jurisdição

Regularidade dos
Procedimentos de
Dispensa de Licitação

Conformidade
dos Pagamentos dos
Honorários Periciais

Conformidade
dos Procedimentos
de Repactuação
Contratual

Relatório concluído

Relatório pendente
de conclusão

Painel do Sistema de Transparência do TRT21-RN.

M Vídeo 1º Ciclo Monitoramento Transparência 2020
32
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Apuração de indícios de irregularidades na folha de pagamento

Consultorias - Notas Técnicas

A DCI fiscalizou e diligenciou, em 2020, junto ao Tribunal de Contas da
União (TCU), 54 pontos de auditoria indicados pelo Tribunal Contas por
meio do sistema E-pessoal.

11

Compensação de CPSS. Declaração de compensação.
Momento da entrega da declaração. Incidência de juros.
Licitação. Aproveitamento de licitações iniciadas em
exercício financeiro anterior. Conformidade.

2

Parcelamento. Contribuição previdenciária. Ressarcimento
ao erário. Decisão judicial favorável à União. Possibilidade.

33

Acórdão TCU 1408/2020-Plenário. Efeito temporal.
Contribuições incidentes sobre faltas injustificadas.
Utilização do divisor mês civil para cálculo prorata.
Conformidade do procedimento junto ao TCU.

4
Fiscalização de atos de Pessoal

30 atos 30 de aposentadoria
03 atos de pensões civis
01 atos de admissão de pessoal

5

Ações foram realizadas
dentro do prazo da
Instrução Normativa TCU
nº 78/2018
Relatório de Gestão 2020
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Relatório de auditoria - Gestão de Riscos em TI

Monitoramento

11

O monitoramento consiste no acompanhamento das providências
adotadas pelo titular da unidade auditada em relação às recomendações
constantes do relatório final de auditoria.

Recomendação

Definir estrutura formal para Gestão de Riscos institucional que
também direcione a gestão de riscos nas contratações e compras
de TIC.

No Exercício 2020 foram monitorados os resultados de 04 auditorias.

Relatório de Auditoria - Adesão Ata Registro
de Preços - 2019

2

Recomendação
Publicar na página da transparência do TRT 21 todas as aquisições de
bens ou serviços efetuadas por este Regional considerando todas as
modalidades licitatórias e também as dispensas ou inexigibilidades

3
3

Publicar na página da transparência quadro sintético sobre toda a
movimentação relativa aos contratos, constando os itens obrigatórios
do Ato CSJT 8/2009, art. 9º.

Relatório de Auditoria - Auditoria de folha
de pagamento - 2019

4

Recomendação
Abertura de processo administrativo em face da irregularidade
apontada, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

5

Após o trânsito em julgado do processo administrativo, e se
confirmadas as condições apontadas no indício, determinar à CGPTRT-21 adotar as providências necessárias a promover a absorção da
parcela VPNI (Quintos ou Décimos), nos termos do item 9.2.3 do
Acórdão TCU 2602/2013 - Plenário, da lavra do Ministro Raimundo
Carreiro, prolatado em 25/09/2013.

34
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Relatório de auditoria - Avaliação da Gestão
da Segurança da Informação
Recomendação
Elaborar um plano de ação para acompanhamento dos projetos que
visam adequar a gestão da segurança da informação às diretrizes
nacionais do CNJ è às boas práticas nacionais e internacionais.

Auditoria cumprida

Auditoria pendente

Principais recomendações em 2020
Por conta dos trabalhos de auditoria e consultorias conduzidos pela DCI,
foram sugeridas à Alta Administração do TRT21-RN diversas recomendações no exercício. Destacam-se:
Melhorias no processo de gestão de riscos nas contratações e compras de
Tecnologia da Informação;
Instituição de controles relativos ao pagamento e à cobrança de valores
pagos a título de honorários periciais e pagamentos da Gratificação do
Exercício Cumulativo de Jurisdição.
Ainda, importa ressaltar os diversos benefícios gerados pela nova sistemá-
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tica de auditoria de gestão, que impõe que seja realizada a certificação
das contas dos gestores do TRT21-RN, ampliando ainda mais o processo
de prestação de contas.
Clique AQUI para saber mais detalhes sobre as atividades da unidade de
auditoria interna.

No decorrer do referido ano e mesmo diante da necessidade de readequação das atividades em virtude da pandemia da COVID-19, a Corregedoria
Regional manteve seu papel de fiscalizar o cumprimento de metas e de
normativos, discutiu procedimentos, prestou orientações, difundiu boas práticas e formulou recomendações para a melhor condução dos trabalhos nas
Unidades Judiciárias, o que certamente contribuiu para o salutar desempenho do TRT21-RN no que diz respeito às metas do 1º Grau no ano 2020.

11

3.3 - Atividade Correicional
3.3.1. Correições
A Corregedoria Regional realizou, em 2020, Correições Ordinárias, presenciais e telepresenciais, nas 23 Varas do Trabalho do TRT21-RN, bem como
no Centro Judiciário Regional de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (CEJUSC), com funcionamento em Natal e Mossoró, além realizar,
pela primeira vez, Correição na Divisão de Inteligência (DINT) e no Centro
de Apoio à Execução (CAEx), unidades em funcionamento em Natal.

Correições Ordinárias - 2020

3.3.2. Movimentação Processual (Pje-Cor), Metas e Diretrizes Estratégicas da Corregedoria Nacional de Justiça
Em 2020, foram autuados no Processo Judicial Eletrônico das Corregedorias (PJe-Cor) 29 processos, sendo 22 Pedidos de Providências (PP), 01 Ato
Normativo (Ato), 01 Consulta Administrativa (ConsAdm) e 05 Correições
Parciais (CorPar). Desse total, mais de 60% tiveram a análise concluída
e foram arquivados em definitivo ainda em 2020.
Destaca-se, ainda, a atenção dada pela Corregedoria Regional às Metas
e às Diretrizes Estratégicas da Corregedoria Nacional de Justiça para
2020, o que significou o alcance de 100% de cumprimento para as 03
Metas estabelecidas para o ano 2020:
Meta 1 - Recebimento de todos os novos pedidos de providências, atos
normativos, representações por excesso de prazo, bem como todos
os procedimentos de natureza disciplinar, por meio do Pje-Cor;
Meta 2 - Identificadas e julgadas 100% das investigações preliminares,
das sindicâncias e dos procedimentos de natureza disciplinar em face de
magistrados, em curso nas Corregedorias, que tenham sido autuados até
31/12/2018; e
Meta 3 - Identificadas e julgadas 80% das investigações preliminares,
sindicâncias e procedimentos de natureza disciplinar em face de magistrados no prazo de 140 dias a partir da autuação.
Relatório de Gestão 2020
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2

3.3.3. Projeto de tratamento de contas judiciais ativas, vinculadas
a processos arquivados definitivamente (“Projeto Garimpo”)
A atividade de saneamento e de tratamento de contas judiciais ativas e vinculadas a processos já arquivados definitivamente
(“Projeto Garimpo”), processo de trabalho executado pela Divisão de
Monitoramento e Apoio à Primeira Instância (DIMON), vinculada à Corregedoria Regional, na forma do Ato TRT21-GP nº 129/2019, teve
seguimento com a análise de 412 processos, de 554 contas judiciais
e de 67 consultas ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte
(TJRN) e à Justiça Federal no Rio Grande do NOrte (JFRN), além

3
3
4

5
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d o saneamento de 6.290 contas judiciais com saldo entre RS 50,01
e R$ 150,00, que totalizaram a quantia de R$ 337.169,11, convertidos
em recursos revertidos à conta da União, em atendimento ao princípio da
economicidade. Verifica-se, a i n d a , q u e , e m 2 0 2 0 , o v a l o r t o t a l
d e p a g a m e n t o s d e s t i n a d o s a trabalhadores, empresas, advogados, peritos e à União Federal (contribuições sociais, imposto de renda e custas processuais) foi quase três vezes superior
àquele apurado em 2019.
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3.3.4. Atos da Corregedoria Regional
Na forma do Regimento Interno do TRT21-RN, a Corregedoria Regional
expediu 04 provimentos, regulamentando os procedimentos:

Além desses normativos, a Corregedoria Regional editou duas Recomendações, visando à melhoria dos serviços judiciários, bem como participou,
em conjunto com a Presidência do TRT21-RN, da elaboração do Plano de
Retomada Gradual da Atividade Presencial, o que resultou na expedição
de dois Atos conjuntos.

11

3.3.5. Automonitoramento
O projeto de automonitoramento por meio de software de Business
Intelligence (BI) foi concluído em dezembro de 2020.
Trata-se de ação que se soma à atividade informativa e analítica realizada
no curso das Correições Ordinárias, possibilitando o incremento nos processos organizacionais de monitoramento das atividades, tornando
a própria Unidade Jurisdicional um importante vetor de contínuo acompanhamento das tarefas e atos processuais, concretizando-se valores
constitucionais inerentes à Administração da Justiça, com eficiência
e efetivação da prestação jurisdicional em prazo razoável.

2

33

3.4 - Resultados e desempenho da gestão
3.4.1 - Resultados alcançados frente aos objetivos estratégicos e as prioridades da gestão
Os resultados da gestão decorrem do alcance dos objetivos estabelecidos no planejamento estratégico do Tribunal e em instâncias superiores,
como CNJ, CSJT e TCU. O desempenho na busca de cada objetivo é avaliado a partir de indicadores e metas a serem atingidas. Em 2020, 5 dos 10
objetivos estratégicos alcançaram ou superaram as metas estabelecidas.
O quadro a seguir ilustra os resultados dos objetivos estratégicos contidos
no PEI durante os seis anos do ciclo encerrado em 2020:
Relatório de Gestão 2020
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Resultado dos objetivos estratégicos entre 2015 e 2020

11

GESTÃO DE PESSOAS

TEMA

2

DESCRIÇÃO
DO OBJETIVO
ESTRATÉGICO

PROCESSOS
INTERNOS

RECURSOS

PERSPECTIVA

Implementar
a gestão de
pessoas por
competências
no TRT21

Promover a
melhoria da
qualidade
de vida e a
valorização
das pessoas

INFRAESTRUTURA
E TECNOLOGIA
Aprimorar a
infraestrutura
ea
governança
de TIC

Garantir
a segurança
institucional
com
infraestrutura
adequada

SOCIEDADE

ORÇAMENTO

EFICIÊNCIA
OPERACIONAL

ATUAÇÃO
INSTITUCIONAL

Garantir os
recursos
orçamentários
e priorizar sua
execução na
estratégia

Racionalizar
Priorizar a
rotinas
movimentação
visando o
processual
ganho de
célere e
transparente produtividade

Aperfeiçoar a
comunicação
com o público
interno e
externo

EFETIVIDADE

RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL

Promover a
efetividade no
cumprimento
das decisões

Promover,
ampliar e
fortalecer a
responsabilidade
socioambiental

2015

3
3

2016

2017

4

2018

2019

2020

5
Meta
alcançada
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Atenção

Meta não
alcançada

Não
apurada

R ≥ 100

90%≤ R < 100%

R <90%

Nenhum
valor
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O cuidado da instituição com o planejamento e a execução do orçamento,
a infraestrutura e a segurança nas dependências do tribunal, além do incentivo à adoção de práticas sustentáveis possibilitou que fossem atingidas
as metas dos seguintes objetivos ao longo do ciclo de planejamento 20152020: “Promover, ampliar e fortalecer a responsabilidade socioambiental”,
“Garantir a segurança institucional com infraestrutura adequada” e “Garantir
os recursos orçamentários e priorizar sua execução na estratégia”.

11

Embora o tribunal tenha registrado gradual amadurecimento em termos
de gestão de processos organizacionais e de gestão de pessoas por
competências, notadamente nos últimos 2 anos, não foi possível alcançar
as metas em nenhum ano de vigência do plano estratégico que se
encerra em 2020 para os seguintes objetivos: “Racionalizar rotinas, visando
o ganho de produtividade” e “Implementar a gestão de pessoas por
competências no TRT21”.

2

33

Ao longo do ano de 2020, houve uma evolução importante dos indicadores estratégicos relacionados à gestão de processos organizacionais.
Entretanto, tal evolução foi insuficiente para que as metas planejadas
para 2020 fossem alcançadas.

4

5
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11
2

3
3

Entre os fatores limitantes para o alcance das metas, evidenciaram-se:
● g A pouca maturidade da organização no tocante à matéria, exigindo
o envolvimento direto do Escritório de Gestão de Processos Organizacionais (EGPO-TRT21) em cada iniciativa, combinada à estrutura
limitada do referido escritório. Excetua-se dessa condição a área
de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), a qual conta
com a atuação do escritório temático (EGPO-TIC);
● g A baixa prioridade das iniciativas voltadas à melhoria dos processos
organizacionais e a reduzida disponibilidade das equipes envolvidas em razão do esgotamento da capacidade de execução com
atividades de rotina.
●
Não obstante as dificuldades em cumprir as metas previamente definidas,
é imperativo afirmar que a gestão por processos organizacionais no TRT21-RN,
considerando a incipiência de sua adoção, tem evoluído de forma importante. Para além dos esforços de melhoria de processos específicos, praticamente todas as ações de direcionamento e de planejamento do
Tribunal buscam, atualmente, alinhamento com a arquitetura de processos
organizacionais. Assim, a cultura organizacional da gestão embasada nos
processos organizacionais, aos poucos, tem se solidificado e expandido.

4

5

40

Relatório de Gestão 2020

Os resultados que alcançamos
3.4.1.1 Plano Estratégico Institucional
Os resultados alcançados para os objetivos estratégicos em 2020 podem
ser visualizados no gráfico do item 3.4.1. Os 10 objetivos estratégicos são
avaliados mediante os resultados obtidos em 23 indicadores de desempenho, tendo sido alcançadas em 2020 o total de 11 metas estabelecidas.
Os indicadores cuja apuração fica a cargo do TCU (iGovPessoas e iGovTI)
não foram apurados.
Cumpre registrar que a pandemia causada pelo novo Coronavírus prejudicou severamente a realização de audiências de instrução na fase de
conhecimento do primeiro grau, o que acarretou no aumento do acervo
de processos pendentes de solução e de baixa na fase de conhecimento,
com reflexos na fase de execução e no segundo grau, expressos nos
resultados alcançados para indicadores como taxa de congestionamento
e índice de processos baixados por magistrado.
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Indicadores de desempenho do Plano Estratégico Institucional em 2020
PERSPECTIVA

INDICADOR ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MELHOR

Taxa de congestionamento na fase de conhecimento no 1º grau

Promover a efetividade no cumprimento das
decisões

SOCIEDADE
Promover, ampliar e fortalecer a responsabilidade
socioambiental

Aperfeiçoar a comunicação com o público interno e
externo

34

Taxa de congestionamento na fase de execução no 1º grau

61,9

Taxa de congestionamento no 2º grau

81,4

Redução do consumo de água

147,3

Redução do consumo de energia elétrica

152,1

Redução do consumo de papel

189,3

Índice de satisfação do público interno com a comunicação

108,2

Índice de satisfação do público externo com a comunicação

-

Tempo Médio de Duração do Processo – Fase de Conhecimento - 1° Instância

PROCESSOS
INTERNOS

Priorizar a movimentação processual célere e
transparente

Racionalizar rotinas, visando o ganho de
produtividade

Implementar a gestão
competências no TRT21

RECURSOS

de

pessoas

Tempo Médio de Duração do Processo - 2° Instância

(TMDP1c)

Tempo Médio de Duração do Processo – fase de execução

Promover a melhoria da qualidade de vida e a
valorização das pessoas
Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC
Garantir a segurança institucional com infraestrutura
adequada
Garantir os recursos orçamentários e priorizar sua
execução na estratégia

100
139,8

(TMDP2)

132

(TMDPe)

Índice de processos baixados por magistrado (1º Grau)

44,4

Índice de processos baixados por magistrado (2º Grau)

89,5

2

33

65

Índice de processos caracterizados

por

11

%

Índice de processos em melhoria contínua

74,1

Índice de mapeamento das competências dos postos de trabalho das unidades
organizacionais
Índice de avaliação das competências dos servidores das unidades
organizacionais

46,8

Índice do clima organizacional

108,6

Índice de absenteísmo

132,7

1,3

iGovPessoas

-

iGovTI

-

Índice de satisfação dos magistrados e servidores com a segurança do Tribunal

117,3
114,6

Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado (IEOD)
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3.4.1.2. Metas Nacionais do Poder Judiciário

11
2

O CNJ monitora periodicamente a contribuição de cada Tribunal para
as metas nacionais, bem como as metas específicas, estabelecidas para
os distintos ramos da justiça. Em 2020 foram determinadas 9 (nove)
metas nacionais e 2 metas específicas para a Justiça do Trabalho, que
seguem apresentadas com seus enunciados e os percentuais de cumprimento em 2020.
Também aqui se verificou que a pandemia comprometeu o total de
processos julgados no primeiro grau, prejudicando os índices alcançados
para as metas 1 e 7.

3
3
4

5
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3.4.1.3. Plano Estratégico da Justiça do Trabalho (PE-JT)
O CSJT, por sua vez, monitora periodicamente a contribuição de cada
Regional para o cumprimento dos indicadores do PE-JT. O gráfico
a seguir expressa os resultados obtidos pelo TRT21-RN em 2020.

Observa-se que os indicadores cujas metas não foram cumpridas em
2020 (IPJ e IRA) correspondem, respectivamente, às metas nacionais 1 e 7.

11

O quadro a seguir ilustra os resultados da contribuição deste Regional
para o PE-JT no ciclo que se encerra em 2020:

2

33
4

5
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Resultado dos indicadores do TRT-RN no Plano Estratégico da Justiça do Trabalho entre 2015 e 2020

11
2

RECURSOS

PERSPECTIVA

OBJETIVO

DESCRIÇÃO
DO INDICADOR

3
3

Promover
a melhoria
da gestão

Aperfeiçoar
a gestão
de custos

iGovPessoas

IEOD - Índice
de Execução
do Orçamento
Disponibilizado

PROCESSOS INTERNOS

Aprimorar a
infraestrutura
e governança
de TIC

iGovTI

Fortalecer os
processos de
governança
e o combate
à corrupção

Impulsionar’
as execuções
trabalhistas
e ﬁscais

Gerir
as demandas
repetitivas
e os grandes
litigantes

Estimular
a conciliação
e as soluções
alternativas
de conﬂito

iGov

IE - Índice
de Execução

IRA - Índice
de Redução
do Acervo
dos Maiores
Litigantes

ICONc - Índice
de Conciliação
na fase de
conhecimento
- 1o grau

SOCIEDADE

Assegurar
a efetividade
da prestação
jurisdicional
e garantir
os direitos
da cidadania

Assegurar a celeridade e a produtividade
na prestação jurisdicional

IACJ2 - Índice
de Ações
Coletivas
Julgadas 2o grau

IACJ1 - Índice
de Ações
Coletivas
Julgadas 1o grau

IPA - Índice
de Processos
Antigos

IPJ - Índice
de Processos
Julgados

TMDP1c Tempo Médio
de Duração
do Processo fase de
conhecimento
do 1o grau

TMDP2 Tempo Médio
de Duração
do Processo 2o grau

IAM - Índice
de Alcance
das Metas

2015
2016
2017

4

2018

2019
2020
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Meta não
alcançada

Não
apurada

Cuidado

R 100

90% R <100%

R<90

Nenhum
valor

80%

IV
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Atenção

IV

Meta
alcançada

IV

5

R <80%
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3.4.1.4. Monitoramento de metas não alcançadas e perspectivas

11

A gestão de metas se realiza por meio de monitoramento mensal do
desempenho das Varas do Trabalho e do Segundo Grau pela CGEST, sendo
posteriormente avaliadas pelo Magistrado Gestor de Metas do Tribunal.
São enviados às VTs 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 o sistema e-Gestão estão acessíveis para monitoramento por
todos os gabinetes de desembargadores e Varas de Trabalho (VT).

2

3.4.2 - Resultados dos principais programas, projetos e iniciativas
Os projetos corporativos ajudam no aprimoramento da instituição
e incrementam capacidades organizacionais que permitem a melhoria
dos serviços prestados à sociedade, com geração de resultados relevantes.
A execução dos projetos também pode ser expressa por entregas, que
podem ser os resultados parciais obtidos ao decorrer das suas etapas,
bem como o seu produto/serviço final.
Com relação à evolução da implementação da gestão por projetos no
TRT21-RN, pode-se destacar a aprovação da Metodologia para análise, aprovação e priorização das demandas de projetos pelo Comitê de Gestão
Estratégica (CGE).
Esse marco institui um fluxo padronizado para iniciação de projetos na
instituição com base em critérios objetivos capazes de melhorar a comunicação, reduzir conflitos internos, direcionar esforços das equipes para
as prioridades da gestão, bem como trazer informações úteis para
a tomada de decisão por parte dos órgãos de governança.

Para mais informações acesse:

33

M Programa Justiça e Trabalho TRT21-RN - 015/2020
M Metodologia de Aprovação de Demandas de Projetos
Esse fluxo centralizado de iniciação de projetos também permitirá uma
gestão integrada das demandas advindas das distintas unidades do
TRT21-RN, propiciando uma rede colaborativa para análise da viabilidade
de potenciais projetos. Por fim, a aplicação desta metodologia resultou na construção do Portfólio de Projetos do TRT21-RN, que representa
uma lista consolidada e priorizada com as iniciativas a serem executadas
durante a gestão. Esse documento é atualizado pelos respectivos
Comitês de Governança responsáveis pela deliberação dos projetos.

4

5
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11

A INICIAR
1. Implantar solução de TIC para gestão
por processos organizacionais.

EM EXECUÇÃO

2

3
3

1. Converter Processos Físicos em Eletrônico (CLE);
2. Implementar a Gestão por Processos;
3. Gerir Depósitos Judiciais (Projeto Garimpo);
4. Instalar Unidade na Zona Norte;
5. Elaborar Relatório de Gestão 2019;
6. Elaborar e Implementar Plano de Contratações
2019;
7. Elaborar Planejamento Orçamentário 2020;
8. Melhorar Processos relacionados à Transparência;
9. Implementar BI para auto-monitoramento
judicial;

SUSPENSOS

1. Implantar rede elétrica estabilizada de grande porte;
2. Sistema de otimização de pesquisa patrimonial.

EM
PLANEJAMENTO
1. Restaurante e Lanchonete;
2. Regularizar Imóveis;
3. Implantar Plenário e Secretaria Virtual;
4. Atualizar Sinalização;
5. Usinas Fotovoltaicas de Energia;
6. Processo de Continuidade de Serviços Essenciais TIC;
7. Gestão por Competência;
8. Implantar o SIGEP;
9. Implantar a Gestão de Riscos;
10. Regulamentar a Política de Governança);
11. Implantar a Gestão por Projetos;
12. Formular a Estratégia 2021-2026);
13. Desdobrar e Alinhar a Estratégia;
14. Proposta Orçamentária 2021;
15. Implantação da rede elétrica estabilizada - médio porte;
16. Programa de gerenciamento de estresse no trabalho);
17. Monitoramento Potencial de Efetividade de Demandas;
18. Sistema de Gestão de Conteúdo).

A evolução da carteira de projetos do TRT21-RN no decorrer do ano de
2020 pode ser verificada abaixo:
Para maiores informações sobre a Gestão de Projetos no TRT21-RN clique aqui.

Conﬁguração do Portfólio de Projetos
Estratégicos Institucionais por estágio
da iniciativa - 2019 e 2020
18
Projetos
(60%)

DEZ/2019
DEZ/2020
12 Projetos
(63%)

CONCLUÍDOS

9 Projetos
(30%)

1. Compatibilizar os processos ao eSocial;
2. Contratar solução de Site de BackUp.

4 Projetos
(21%)

2 Projetos

4

1 Projeto
(5%)

1 Projeto
(3%)

Projetos em
Planejamento

5

Projetos em
execução

Projetos
concluídos

(10%) (6%)

Projetos
suspensos

Seguem abaixo os principais resultados dos Projetos Estratégicos do
TRT21-RN e seus impactos na atividade finalística da instituição:
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Projetos

Entregas

Benefícios

1. Adaptação dos ambientes físicos;
2. Aquisição monitores Widescreen;
3. Homologar Sistema;
4. Capacitar magistrados e servidores;
5. Implantar sistema.

Realizar sessões virtuais de
julgamento buscando agilidade
nos julgamentos e celeridade na
prestação jurisdicional.

Converter Processos
Físicos em Eletrônicos
- CLE

1. Cumprimento
do Provimento do CGJT
nº 02/2019;
2. Selo 100% Pje.

Migração de autos físicos para
tramitação exclusivamente
eletrônica, melhorando
a efetividade e transparência
na prestação jurisdicional.

Gerir Depósitos
Judiciais (Projeto
Garimpo)

1. Saneamento de contas
judiciais ativas.

Destinação de R$ 5.824.955,86
a trabalhadores, empresas,
advogados, peritos e à União
Federal bloqueados em contas
judiciais.

Implantar BI para
automonitoramento
Judicial

1. Aquisição de ferramenta BI;
2. Elaboração e Publicação
dos dashboards.

Ampliar o espectro de
monitoramento das atividades
processuais nas unidade
jurisdicionais do TRT21-RN.

Instalar Unidade
na Zona Norte

1. Adaptação de ambiente físico
para realização de audiências;
2.Realizar treinamento de
colaboradores para realização
das audiências conjuntas;
3. Inauguração do novo local
4. Divulgação do serviço à sociedade;

Ampliar o atendimento aos
jurisdicionados com a realização
de audiências conjuntas entre
Juízos Trabalhistas e Estadual,
bem como atermação de ações
trabalhistas.

Melhorar Processos
Relacionados
à Transparência

1. Mapeamento dos requisitos
do Ranking de transparência
do CNJ;
2. Deﬁnir nova estrutura
do Portal do TRT21-RN;’

Estruturar Sistema de
Transparência do TRT21-RN
de maneira que permita
a identiﬁcação das informações
(conteúdo),

Implantar Usinas
Fotovoltaicas de
Energia

1. Instalar usinas fotovoltaicas
para geração de energia
suﬁciente para compensar
o consumo em todas
as unidades do TRT21

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

Implantar Plenário
e Secretaria Virtual

Seguem relacionadas algumas iniciativas priorizadas em 2020, referentes
a diversos objetivos estratégicos, simultaneamente:

ATUAÇÃO NO ENFRENTAMENTO
À PANDEMIA COVID-19

PRIORIDADE

11

RESULTADOS

Cessão de imóvel penhorado para pagamento de dívidas
trabalhistas (sede do antigo hotel Parque da Costeira)
à prefeitura de Natal, que o converteu em Hospital
de Campanha.

2

Destinação de R$ 15,5 milhões para combate à pandemia
(terceiro maior valor entre os TRTs e oitavo maior valor
em nível nacional).

QUALIDADE NA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL

PRIORIDADE

33

RESULTADOS

Movimentação de mais de R $27 milhões, entre pagamentos
e acordos, durante a 10ª Semana Nacional de Execução
Trabalhista, conferindo ao TRT-RN a segunda melhor
posição do país entre os TRTs de pequeno porte.

4

Encaminhamento de precatórios trabalhistas para
orçamento 2021 em um valor superior a R$ 121 milhões.

5

Venda direta de imóvel onde funcionou o antigo Hospital
Papi, assegurando R$ 8,8 milhões para o pagamento
de dívidas trabalhistas.
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PRIORIDADE

11

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

RESPONSABILIDADE SOCIAL
RESULTADOS

2

3
3

Publicação pela Presidência do Tribunal de ato
regulamentando a reclamação virtual e o uso
do WhatsApp Business como meio
de comunicação institucional.
Alcance da marca de 1 milhão de atos realizados
pelos servidores do TRT-RN durante a pandemia.
Conquista da Categoria Ouro no Prêmio CNJ de
Qualidade 2020 pelo Tribunal da 21ª Região, por
se destacar na melhoria da qualidade da
prestação jurisdicional.
Reconhecimento do TRT21-RN pela Corregedoria-Geral
do Tribunal Superior do Trabalho (TST), com
o selo “100%PJe”.

4

Menção honrosa no XI Prêmio Conciliar é Legal,
promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
por obter o maior número de acordos durante a XV
Semana Nacional de Conciliação, realizada entre 30
de novembro e 4 de dezembro de 2020

5

Realização do primeiro leilão exclusivamente virtual
pelo Tribunal Trabalhista potiguar, em razão
do distanciamento social.

48
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Exposição “Mulheres Notáveis do RN” e publicação reúne
cartas de juízes endereçadas a mulheres trabalhadoras,
marcando a passagem do Dia Internacional da Mulher.
Campanha “Abril Verde” orientando sobre a prevenção
ao novo coronavírus para trabalhadores de serviços
essenciais, por meio de programas de rádio locais.
Inauguração da Sala de Amamentação no Átrio das Varas
do Trabalho de Natal, destinada às mães e lactantes que
chegam ao Tribunal para participar de audiências.
Realização do programa de TV semanal “Justiça
e Trabalho”, informando sobre as relações trabalhistas
e ações da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Norte,
no canal do Tribunal e em TVs públicas e privadas:
TV Assembleia, TV Câmara Natal, TV Futuro/TV Potiguar,
Sidy’s TV (Seridó) e TCM Telecom (Mossoró).
Realização de seminário no TRT-RN sobre trabalho
infantildurante a pandemia, com abertura pelo Ministro
Lélio Bentes, e lançamento de e-book com artigos
relacionados ao tema pela Escola Judicial.
Acordo intermediado pelo TRT-RN garante R$ 9,7 milhões
para a construção de uma nova unidade pediátrica
oncológica da Liga Contra o Câncer.
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3.5 - Resultados das principais áreas de atuação ou ações da UPC
3.5.1. Gestão de Orçamento Contabilidade e Finanças
O TRT21-RN é uma Unidade Orçamentária (UO 15122) que está contida na
Unidade Orçamentária do Órgão Superior denominado Justiça do Trabalho
(15000).
Na sua Lei Orçamentária Anual não existe “Programa Temático” vinculado
ao PPA, mas sim “Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado”,
dentro do qual consta o Programa 0571 – Prestação Jurisdicional Trabalhista. Os objetivos do Programa são de âmbito nacional, portanto, definidos no Relato Integrado do CSJT, que é a Setorial orçamentária
e financeira da Justiça do Trabalho.
O CSJT é responsável por uniformizar e padronizar procedimentos orçamentários, financeiros, patrimoniais e contábeis, inclusive no que se refere
aos Sistemas utilizados nos Tribunais Regionais do Trabalho.
O Sistema nacional utilizado no aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira é o SIGEO/JT (Sistema de Informações da Execução

Orçamentária), cuja integração ao Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal (SIAFI) vem sendo aprimorada a cada ano.
Os atos de gestão estão em conformidade com a legislação aplicável
à matéria, especificamente as Leis 4.320/1964 e 8.666/1993.
Conforme se observa do infográfico a seguir, os créditos orçamentários
iniciais consignados na Lei Orçamentária Anual de 2020 (LOA/2020) do
TRT21-RN sofrem suplementações e remanejamentos ao longo do
exercício, assim como recebimentos e concessões de créditos internas
( CSJT e TST) e externas (execução descentralizada de precatórios da
administração direta).
Ocorreu, ainda, descentralização externa concedida à Justiça Federal do
RN, por meio de Termo de Execução Descentralizada - TED, para contratação de palestra “on-line” em parceria, com o Tema: Saúde Mental de
Magistrados e Servidores, Durante e Após a Pandemia.

11
2

33
4

5
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CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS TOTAIS GERIDOS PELO TRT21-RN EM 2020

11
2

3
3
4

5
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11
2
Execução Orçamentária
O TRT21-RN executa diretamente os créditos orçamentários disponibilizados na LOA e as descentralizações de créditos. 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.

33

Os valores efetivamente pagos pelo TRT21-RN em 2020, somados aos
Restos a Pagar pagos, estão demonstrados no infográfico a seguir:

4

5
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Execução Financeira

11
2

3
3
4

5

52

Relatório de Gestão 2020

VISÃO
GERAL ORGANIZACIONAL
GOVERNANÇA,
ESTRATÉGIA
E AMBIENTE
EXTERNO
E DESEMPENHO

11
Detalhamento das Despesas por Grupo e por Elemento de Despesas
Gastos com Pessoal (GND 1): houve aumento de 8,14% no total gasto em
relação a 2019 em função de pagamentos de passivos a magistrados
e servidores deste Regional, decorrentes de exercícios anteriores.

2

Despesas de custeio (GND 3): Em 2020 foi pago de custeio o valor de
R$ 30.957.096,49, utilizados para a manutenção do órgão. As despesas
mais significativas foram R$ 7.877.698,93 com auxílio alimentação,
R$ 7.509.281,81 com indenizações e restituições e R$ 6.643.711,29 com
locação de mão de obra.

33

Investimentos (GND 4): o pagamento de investimentos em 2020
aumentou significativamente com relação a 2019. Em 2020 foi pago o valor
de R$ 5.085.529,04, enquanto em 2019 foi pago o valor de R$ 1.014.494,44,
resultando em uma variação positiva (2020/2019) de 401,28%. Essa variação ocorreu em decorrência da significativa economia orçamentária das
despesas de custeio, devido a pandemia da covid-19, possibilitando
o remanejamento do GND 3 (custeio) para o GND 4 (investimento).

4

5
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No exercício de 2020 foi inscrito em restos a pagar não processados
o montante total de R$ 2.901.708,34, incluindo os valores descentralizados
pelo CSJT. O valor representa apenas 0,94% do orçamento total disponibilizado para execução pelo TRT21-RN.

Gestão de Precatórios
No exercício de 2020, o TRT21-RN recebeu créditos orçamentários
descentralizados para pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor da administração pública federal direta e indireta, conforme
quadro a seguir:

11
2

33
4

O aumento do valor inscrito em restos a pagar deveu-se à priorização por
parte da administração deste Regional da aquisição de bens/investimentos,
como por exemplo a implantação de usinas fotovoltaicas e a aquisição de
computadores.

5

Cumpre registrar que houve um grande esforço por parte do TRT21-RN
para minimizar a inscrição de empenhos em restos a pagar, porém,
não houve tempo hábil para liquidação de algumas despesas no
exercício de 2020.
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11

Principais Desafios e Ações Futuras

3.5.2 - Gestão de Custos

Podemos destacar como principais desafios e ações para os próximos
exercícios, relativas a Gestão de Orçamento:

3.5.2.1. Conformidade Legal

g Reforçar o monitoramento, mês a mês, com efetividade, da execução da despesa com pessoal ativo e inativo, visando a minimização de riscos quanto a ocorrência de déficit orçamentário para
adimplemento da folha normal de pessoal;

2

g Realizar um planejamento orçamentário mais participativo entre os
Gestores do TRT21-RN através do Plano Anual de Contratação - PAC,
instituído por este TRT21-RN. Além do mais promover maior efetividade de utilização por parte dos gestores no Sistema Integrado de Execução Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho - SIGEO/JT;

3
3

No que se refere a este tópico 3.5.2.1, não ocorreram mudanças com relação às informações prestadas no tópico 4.5.6.1, de mesmo título, no Relatório de Gestão de 2019.
3.5.2.2 - Estimativa de Custos por Área de Atuação

g Adaptar novas metodologias na liquidação e pagamento de despesas, citando como exemplo o pagamento dos honorários periciais e diárias, que passarão a ser processadas pelo SIGEO/JT;
g Ampliar a utilização da ferramenta SIGEO/JT para facilitar a gestão
orçamentária e financeira, inclusive no que se refere a relatórios
direcionados à publicação no portal da transparência;

4

5

A Gestão de Custos encontra fundamento legal nos arts. 85 e 99 da Lei
n.º 4.320/1964, na Lei Complementar 101/2000 e na macrofunção SIAFI
02.11.33 - Centro de Custos. Para alocação dos custos no TRT21-RN, o principal normativo é a Cartilha de Custos elaborada pelo CSJT, conforme
informações prestadas no RG-2019, no item 4.5.6.

g Promover melhorias na gestão de contratos por meio do módulo
de contratação constante do SIGEO/JT.
Para mais informações sobre os principais desafios e ações futuras do TRT21-RN,
de forma integrada, veja o item 3.6 - Principais desafios e ações futuras.
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A forma de segregação dos custos são as mesmas informadas no RG2019, no item 4.5.6.2, ou seja, pela instância judicial a qual se destinam,
nos termos definidos na cartilha.
Da mesma forma, nos casos em que a definição da instância não foi possível, permaneceu a segregação do gasto na mesma proporção utilizada
no exercício de 2019, ou seja, 86% para a 1ª instância e 14% para a 2ª
instância, conforme diretrizes dispostas no art. 3º da Resolução
CNJ n.º 195/2017.
No final de 2020, considerando a necessidade de dar continuidade aos
trabalhos e aperfeiçoar o detalhamento da informação, foram definidos
pelo CSJT novos centros de custos para apropriação da folha de pessoal,
os quais foram detalhados entre pessoal ativo, pessoal inativo e pensionista,
que serão usados a partir de 2021.
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Contudo, ainda não é possível realizar estimativas de custos por área de
atuação ou por programa governamental.

nando uniformidade de rubricas no âmbito da Justiça do Trabalho
e otimizando os processos de auditoria de folha de pagamento.

Conforme informado pelo CSJT no Ofício Circular SEOFI n.º 02/2020,
as atividades do Comitê Gestor do Sistema de Informação de Custos da
Justiça do Trabalho foram encerradas em 2020. A Coordenação da
Gestão de Custos da Justiça do Trabalho será de competência de equipe
a ser definida no Plano de Gerenciamento do Projeto de integração do
Sistema de Custos da Justiça do Trabalho - SIC-JT ao Sistema Integrado
de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho (SIGEO-JT),
com o objetivo de melhor detalhamento e maior granularidade das
informações de custos.

3.5.3.2 Avaliação da Força de Trabalho
O quadro de pessoal do TRT21-RN é composto pelas carreiras da magistratura trabalhista, bem como de servidores das carreiras do Poder Judiciário, regidas pela Lei nº 11.416/2006 e por servidores cedidos de outros
órgãos federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal.

3.5.3 - Gestão de pessoas
A Gestão de Pessoas do TRT21-RN, composta pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP), Setor Médico-Odontológico (SEAMO) e Escola Judicial (EJUD21), desenvolve ações que propiciam a qualificação profissional
e a melhoria da qualidade de vida dos magistrados e servidores, sempre
alinhado aos objetivos estratégicos da instituição.
3.5.3.1 Principais Normas e Mecanismos de Controles
Para garantir a conformidade com a Lei nº 8.112/1990 e normas aplicáveis
à Gestão de Pessoas, o TRT21-RN observa o conjunto de regras e diretrizes
estabelecidas pelo CSJT, pelo CNJ e pelos órgãos de controle por meio de
seus acórdãos, auditorias, recomendações e diligências.

Força de Trabalho
dos Magistrados

Força de Trabalho dos
Servidores
Cedidos de
outros
órgãos

45
6,4%

Removido
para o TRT

Servidores efetivos
Sem vínculo
efetivo

14
2,0%

36
5,1%

10
23

80,3%

41,1%

8
1,1%

2

33

17,9%

565

Exercício
provisório

Desembargadores

11

23
41,1%

Juiz Titular

Juiz Substituto

4

5

A folha de pagamento de pessoal é preparada pela Coordenadoria de
Gestão de Pessoas utilizando o Módulo Folhaweb do Sistema Integrado
de Gestão de Pessoas, que está em produção desde novembro de 2019,
atendendo ao que estabelece a Resolução CSJT n.º 217/2018, proporcioRelatório de Gestão 2020

57

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL
GOVERNANÇA,
ESTRATÉGIA
E AMBIENTE
EXTERNO
DESEMPENHO

Magistrados

11

Por Sexo
51,79%

29

Por Faixa Etária
48,21%

27

51-60
anos

20

35,71%

Destacam-se as restrições impostas pela Emenda Constitucional 95/2016,
que fixou um teto para os gastos públicos, bem como as Leis Orçamentárias Anuais (LOAs), que têm vedado os provimentos de cargos vagos
decorrentes de aposentadorias ou mortes que gerem direito à pensão.

Servidores

2

Por Sexo

3
3

A situação é mais crítica quando se verifica o percentual de magistrados que recebem abono de permanência. Do total de 56 magistrados
pertencentes ao quadro do Regional, 12 já implementaram os requisitos
para aposentar e recebem abono de permanência, o que representa um
percentual de 21,43%.

Por Faixa Etária

62,13%

37,87%

415

253

51-60 276 41,32%
anos
Força de trabalho entre
41-60 anos

63,92%
Fonte:Sistema Integrado de Gestão de Pessoas - SIGEP

Magistrados
31
13
Nº de
aposentadorias
por ano

2017
2018

34 2019
8

2020

Quadro próprio

56

12
Servidores

Quadro próprio

601

Em abono de
permanência

21,43%

Em abono de
permanência
64 10,64%

Fonte: Sistema Integrado de Gestão de Pessoas - SIGEP

Aposentadorias
3.5.3.3 Estratégia de Recrutamento e Alocação de Pessoas

4

5

Em 2020 observou-se uma redução considerável do número de aposentadorias, quando comparado com o ano anterior. Enquanto em 2019, 34
servidores aposentaram, no ano de 2020, somente 08 foram aposentados,
sendo 04 voluntariamente e 04 por invalidez.
Ao cumprir todos os requisitos para requerer a aposentadoria voluntária,
os servidores podem optar por continuar trabalhando e fazerem jus a um
abono de permanência equivalente ao valor da contribuição voluntária.
No TRT21-RN temos 64 servidores nessa situação. O TRT21-RN possui 601
servidores do quadro próprio ativos e desses, 10,64% estão em condições
de se aposentar.
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O TRT21-RN possui concurso público para provimento de cargos realizado em 2018 e vigente até março/2023, tendo em vista a prorrogação do
prazo de vigência declarado pela Resolução Administrativa nº 04/2020.
No ano de 2020, para agravar ainda mais o déficit de pessoal, o TRT21-RN
não recebeu autorização para provimento de cargos que implicam em
aumento de despesas, em virtude das restrições orçamentárias.
É importante frisar que, em 2020, houve o provimento do cargo de Juiz do
Trabalho substituto, através do Concurso Nacional de Remoção de Magis-

VISÃO
GERAL ORGANIZACIONAL
GOVERNANÇA,
ESTRATÉGIA
E AMBIENTE
EXTERNO
E DESEMPENHO

trados realizado pelo Egrégio CSJT, bem como a nomeação de Desembargador do Trabalho, oriundo da vaga destinada à advocacia, pelo quinto
constitucional, completando, assim, o quadro de membros do Regional.

11

A força de trabalho do TRT21-RN está distribuída entre as áreas judiciárias
de primeiro e segundo graus, bem como na área de apoio administrativo,
que envolve atividades de apoio direto e indireto à atividade finalística. A
distribuição de pessoal, de cargos comissionados e funções de confiança
observa os critérios estabelecidos pela Resolução CNJ nº 219/2016
e Resolução CSJT nº 63/2010.

2

33
4
O TRT21-RN é composto por membros da carreira da magistratura, os quais
ingressam no cargo inicial de Juiz do Trabalho Substituto, podendo ser
promovidos a Juízes Titulares e ao cargo de Desembargador do Trabalho. Já os servidores estão divididos nas carreiras de Analista Judiciário
e Técnico Judiciário. A carreira de Auxiliar Judiciário encontra-se em
processo de extinção.

Além do quadro próprio de pessoal, o TRT21-RN conta com força de
trabalho de servidores de outros órgãos ora removidos, cedidos ou em
exercício provisório no Tribunal, bem como de servidores sem vínculo efetivo.
Relatório de Gestão 2020
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CARGOS DE CONFIANÇA E FUNÇÕES
COMISSIONADAS POR ÁREA

11

É de se registrar que, em razão da pandemia provocada pela Covid-19,
muitos contratos de estágio foram chegando ao seu termo, sem que áreas
solicitassem a reposição das vagas, resultando, no final de 2020, em um
preenchimento de 74 vagas, o que corresponde a 69,2% da ocupação.
Teletrabalho
A incorporação da modalidade de teletrabalho às práticas institucionais
é regulamentada, no âmbito do Poder Judiciário, pela Resolução Nº 227
de 15/06/2016, do Conselho Nacional de Justiça ( CNJ). No âmbito do
TRT21-RN a Resolução Administrativa nº 10/2019, regulamentou o teletrabalho no âmbito do Regional.

2

O exercício de 2020 foi encerrado com 46 servidores em regime de teletrabalho, o que equivale ao percentual de 6,88% da sua força de trabalho.
Esse grupo é acompanhado por uma Comissão de Gestão do Teletrabalho, instituída pela Portaria TRT-GP nº. 282/2019.

3
3
Programa de Estágio Remunerado

4

5

O programa de estágio do TRT21-RN conta com quadro de 107 estagiários,
em que são contempladas as unidades da capital e do interior. A seleção
ocorrida em 2020, realizada diretamente pelo próprio Tribunal, utilizando-se os critérios de Índice Geral de Cursos (IGC-INEP), Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) e observados os critérios de cotas, resultou em
923 estagiários classificados, de 13 cursos de 11 Instituições de Ensino
Superior (IES).
Os cursos com maior número de inscritos foram os de Direito, Ciências
Contábeis e Engenharia Civil, todos em Natal/RN.
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É importante frisar que esse número corresponde às pessoas que estão
oficialmente em teletrabalho, com a autorização expressa da Presidência
do Tribunal e regulamentados pela Resolução Administrativa n. 10/20219.
Diferentemente do teletrabalho oficial, no ano de 2020, os magistrados
e servidores tiveram que se adaptar ao trabalho remoto, nova realidade
de trabalho ocasionada pelas restrições impostas pela pandemia da
Covid-19. De uma hora para outra todos tiveram que conciliar e adequar
suas rotinas diárias e vida em família para passarem a exercer suas atividades laborais em suas residências.
No período compreendido entre 20 de março, data da suspensão das
atividades presenciais, a 16 de agosto de 2020, data anterior ao início da
1ª fase do Plano de Retomada, praticamente 100% das atividades do
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Tribunal foram desenvolvidas remotamente por magistrados e servidores,
diretamente de suas residências.
Durante os meses de agosto e setembro foram publicados, respectivamente, os Atos Conjuntos 1 e 2, que estabeleceram as fases 1 e 2 do processo
de retomada das atividades presenciais.

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº. 103/2019, que
majorou as alíquotas de contribuição previdenciária, houve aumento de
despesa em 2020 no montante de R$ 5.645.275,68 relativo à contribuição
patronal, o que corresponde a um aumento de 19,84% ao ano anterior.
Dessa forma, a redução de gasto promovida pelas aposentadorias ocorridas
foram compensadas com a majoração da contribuição.

3.5.3.4 Detalhamento da despesa de pessoal (ativo, inativo e pensionista), evolução e justificativa para o aumento/diminuição.

11
2

O montante gasto com pagamento de pessoal em 2020 foi de
R$ 264.847.270,72 entre as categorias de magistrados e servidores ativos,
inativos e pensionistas, e pagamento de decisões judiciais.

33
4

5

Relatório de Gestão 2020

61

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL
GOVERNANÇA,
ESTRATÉGIA
E AMBIENTE
EXTERNO
DESEMPENHO

11

Contudo, ainda que tenha ocorrido um aumento nos valores desembolsados para pagamento de pessoal, observa-se que em termos percentuais, os valores pagos refletem as ocorrências de aposentadorias e a falta
de reposição de pessoal. Há um decréscimo nos valores pagos a servidores ativos e um aumento de pagamento para a categoria de aposentados.

ESTRUTURA REMUNERATÓRIA
(Em Reais)

Desembargador do Trabalho
35.462,22
Juiz do Trabalho
33.689,11
Juiz do Trabalho Substituto
32.004,65

2

Analista Judiciário
12.455,30
Técnico Judiciário
7.591,37

3
3

Auxiliar Judiciário
3.890,69
Fonte: Portaria nº 24, de 15 de janeiro de 2019, DOU I, de 18/01/2019

4

5

Avaliação de desempenho, remuneração e meritocracia
A Lei nº 11.416/2006 dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do
Poder Judiciário da União, e estabelece as carreiras de Analista Judiciário, Técnico Judiciário e Auxiliar Judiciário, estando esta última em processo de extinção. Elas são estruturadas nas seguintes áreas de atividade:
área judiciária, área de apoio especializado e área administrativa, e são
agrupadas em 3 classes e 13 padrões. Segue abaixo a estrutura remuneratória do início de cada carreira de servidores, bem como da
carreira da magistratura do trabalho.
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Os servidores em início de carreira ingressam na classe A, padrão 1,
progredindo anualmente. O desenvolvimento dos servidores nos cargos
de provimento efetivo das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder
Judiciário se dá mediante progressão funcional e promoção. A promoção
é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe para
o primeiro padrão da classe seguinte. A classe/padrão inicial é “A1”
e o último nível da carreira é “C13”. Atualmente o TRT21-RN conta com
60,07% do seu quadro de pessoal no último nível da carreira. Servidores
que estão entre os níveis A1 e A3 da carreira cumprem estágio probatório
e representam hoje 3,16% da força de trabalho do TRT21-RN.
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3.5.3.5 Capacitação: estratégia e números
Escola Judicial direcionamentos e realidade
A Escola Judicial Professor Alvamar Furtado de Mendonça, integrante da
estrutura organizacional do TRT21-RN, foi criada por meio da Resolução
Administrativa (RA) nº 017/2006. A Biblioteca e o Setor de Gestão Documental e Memória compõem a Escola Judicial (EJud21), conforme
RA nº 05/2017.
Desde seu nascimento a Escola constitui um espaço de formação inicial
e continuada para o desenvolvimento do conhecimento jurídico, social
e humano.
A EJud21 tem como desafio a implementação do Projeto Político Pedagógico, envolvendo o corpo diretivo, a equipe da Escola Judicial, servidores,
servidoras, magistrados, magistradas, gestores, gestoras, e representantes
do TRT21-RN.
No ano de 2020, a partir da orientação para incorporar a Agenda 2030 da
Organização das Nações Unidas (ONU) com as novas diretrizes da Escola
Nacional de Aperfeiçoamento da Magistratura do Trabalho - ENAMAT
e as Diretrizes de Capacitação dos Servidores recomendadas pelo CNJ
e o CSJT, a Escola integrou em suas atividades os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS.
Tendo em vista a necessidade de estimular o progresso de aprimoramento laboral de magistrados, magistradas, servidores e servidoras, a Escola
Judicial investiu no desenvolvimento de itinerários formativos. Trata de
um recurso de gestão educacional onde abrange um percurso que
segue o planejamento, a estruturação das ações formativas, as metodologias ativas, a organização curricular flexível, definição do cronograma, do

processo de avaliação e retorno ao ambiente do trabalho, considerando
as múltiplas possibilidades do conhecer, fazer, conviver e ser dos sujeitos
em formação.
Assim, o Plano Anual de Capacitação - 2020 foi concebido a partir das
demandas identificadas por grupos de categorias e por Unidades, orientando a gestão educacional por meio de programas, projetos e ações,
conforme segue no Quadro.

11
2

PROGRAMAS PARA ITINERÁRIOS
DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

Magistrados, Servidores, Estagiários e Colaboradores
■ Formação de Gestores Plano de Desenvolvimento
Gerencial - PDG
■ Política de Gestão de Pessoas
■ Formação na área do Trabalho
Seguro e Qualidade de Vida
no Trabalho
■ Formação em Governança
Institucional,
■ Planejamento e Gestão Estratégica
(Processos, Projetos, Orçamento
e Sustentabilidade)
■ Formação: Controle Interno, AJA,
Licitação e Contratos
■ Licitação e Contratos
■ Ações formativas de TIC

■ Formação de Magistrados Eixos de competências da ENAMAT
■ Formação de Assistentes

33

e Assessores e Diretores
■ Formação de Mediadores
e Conciliadores
■ Formação dos Oficiais de Justiça
■ Formação dos Agentes
de Segurança
■ Formação dos Estagiários

4

Colaboradores
■ Formação de Formadores
(Docência)

5

Fonte: Apresentação dos Programas de Formação Continuada da EJud21
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Com respeito ao ideal de EAD, os projetos foram apresentados em modo
telepresencial, com tutoria, e autoinstrucional. As ações de capacitação
ocorreram com transmissão virtual pelo perfil da Escola Judicial nas plataformas Instagram e Youtube; por reuniões virtuais pela ferramenta Google
Meet; como também, pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem da Ejud21.

CAPACITAÇÕES REALIZADAS EM 2020
POR COMPONENTE DA CADEIA DE VALOR

5

64

Formação Inicial (FI) e Continuada (FC) de Magistrados *

269,5

Inicial (FI) e Continuada (FC) de Servidores (Governança, Planejamento, Gestão
de Processos e Projetos, Preparação para Aposentadoria, Libras, Português,
Processos Administrativos - Contratações, Licitações, Orçamento, Assessoria
Jurídico-administrativa)

419,5

Formação de Mediadores e Conciliadores

2

Formação em PJe

65

Formação Continuada de Assistentes e Assessores

26

Formação em Tecn. da Informação e Comunicação

507**

Formação de Gestores (PDG)

52

Formação dos Agentes de Segurança(GAS)

75

Formação dos Oﬁciais de Justiça

47

Formação em Gestão Estratégica

16

Formação na área de Sustentabilidade, Trabalho Seguro
e Qualidade de Vida

70,5

Formação em Gestão de Pessoas

36

Formação de Formadores
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Prestação Jurisdicional

42

903

346

Governança e Estratégia
Organizacional

0

11

16

Gestão da Tecnologia da
Informação e Comunicação

0

136

529*

55

985

333,5

28

44

154

90

Gestão de Pessoas

Gestão de Orçamento,
Contabilidade e Finanças
Gestão da Infraestrutura,
Serviços e Logística

1

* Carga horária inclui cursos na plataforma Alura, com
orçamento de capacitação da SETIC

4

nº magistrados nº servidores carga horária (h)

Carga Horária (h/a)

Componentes da Cadeia de Valor

3
3

Demonstrativo das Ações de Capacitação da Escola Judicial - TRT21

Áreas de Formação

**Incluindo cursos da Plataforma Alura, adquirida com orçamento de capacitação da SETIC.

2

A EJud21, consonante ao Provimento CNJ nº 85/2019, objetiva unir
o conhecimento institucional, a inovação e a cooperação para alcançar
a paz, a justiça e eficiência institucional. Neste sentido, apresenta os resultados alcançados por componente da Cadeia de Valor mediante atividades
formativas realizadas em 2020, na figura a seguir.

*A Formação Continuada de magistrados não incluiu as horas oferecidas pela ENAMAT.

11

Em 2020 mereceu especial destaque o aumento do número de cursos oferecidos nas plataformas de educação a distância (EAD), por meio do ambiente Moodle, da Intranet, por videoconferências e por assistência a webinars, incluindo 260 lives educativas oferecidas pelas Escolas Judiciais da
Justiça do Trabalho, seguidas da certificação de horas por tais atividades.
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Comparativo de Certiﬁcações
de Magistrados e Servidores

Comparativo de cursos realizados por modalidade

109 2660
2311

122

11

Cursos Presenciais
Cursos em EAD
com tutoria

98

57

2253

93

2145

2

2019

2

21

3
93

Cursos em EAD
Autoinstrucional

10

5

Cursos em EAD
Telepresencial (síncrono)

2020

33

Carga Horária em EAD
1113

169

87

2016

2017

154

2018

Magistrados Participantes

Número de Eventos

168

2019

2019

2020

59

61

1071

Horas
aulas

Horas
aulas

4

100

2020

Servidores Participantes

Para mais informações acesse:
		Ambiente Virtual de Aprendizagem da Ejud21

5

M Perfil da EJUD21 no Youtube
Perfil da EJUD21 no Instagram
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Boas práticas de Formação Continuada de magistrados e servidores

11

No ano de 2020 a EJud21 desenvolveu diversas atividades, com a realidade marcada por abundantes desafios, diante da pandemia causada
pela covid-19, o que suscitou a adoção de medidas protetivas no âmbito
do Poder Judiciário, como a paralisação das aulas presenciais, fator que
exigiu repensar novas metodologias formativas e de comunicação.

2

A EJud21 adotou um plano de gestão educacional direcionado para atividades virtuais. Houve uma modificação na política formativa continuada,
para implantar metodologias ativas, a partir das mídias e redes digitais,
cujas consequências impactaram de modo positivo, refletindo em participação elevada e interação permanente com o público interno e externo
do Tribunal, atuando para promover “Inclusão e Diversidade: Aprender
para Transformar”.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 - Ações na Pandemia do COVID-19

Os Ateliês Saúde, Educação

3
3

e Trabalho ajudaram a difundir
as ideias e a conscientizar

Em 2020, após a realização de 10 cursos presenciais, toda a programação
anual foi cancelada ou tranformada em EAD . Foram realizadas 12 lives,
21 cursos EAD autoinstrucionais, 5 cursos EAD com tutoria e 45 cursos
EAD telepresenciais , totalizando 83 cursos EAD.

o público interno e externo
sobre o trabalho remoto na

4

5
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pandemia, a ergonomia,

Adaptabilidade e ampliação das atividades de EAD da Ejud21,

sustentabilidade, o cuidado

transformando vários cursos anteriormente previstos em cursos EAD

e o respeito ao próprio corpo,

telepresenciais, aumentando o compartilhamento entre as EJuds para

acessibilidade e inclusão,

oferecer cursos EAD, oferecimento de momentos de formação dentro

de pessoas com deficiências,

das mídias sociais (Youtube, instagram) com compartilhamento entre

populações excluídas, e a luta

as várias Escolas Judiciais do Brasil. Isso levou a um aumento da

pela participação equalitária.

possibilidade de formação, com custos diminuídos
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0 VII Encontro Institucional de Magistrados e Magistradas do
TRT21-RN possibilitou o debate de temas de interesse da totalidade dos membros da Justiça do Trabalho do RN, considerando
as condições laborais no contexto da covid-19.

Outra atividade pioneira da EJud21 foi a realização dos “Ateliês
Virtuais de Saúde, Educação e Trabalho”, que, em suas duas edições, realizadas de maio a novembro, envolveram a reflexão do
trabalho e da crise de saúde da atualidade.

11
2

33
4

5
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11

As parcerias continuaram em 2020, por meio de Acordos de Colaboração
Acadêmica com a Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte,
Justiça Federal no Rio Grande do Norte, e Tribunal Regional Eleitoral do
Rio Grande do Norte, e possibilitaram a realização de eventos conjuntos
com economia de recursos.

2

3
3
4

5
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No contexto da Era Digital na Justiça do Trabalho, em 2020, o Curso
Formação de Formadores foi realizado para atuação dos instrutores,
magistrados e servidores, na Modalidade de EAD, com carga horária de 60
horas-aula.
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Em relação ao Programa de Desenvolvimento Gerencial (PDG) do
TRT21-RN, continuaram a ser empreendidas inovações focadas na Gestão
de Pessoas e no desempenho do plano de implementação das competências,
por meio da trilha de aprendizagens com os eventos virtuais.

O ano de 2020 foi marcado por publicações on line, tais como:
Revista do TRT21-RN.

11
2

33
4

5
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e-book Trabalho Infantil e Pandemia: Diagnóstico e Estratégia de Combate.

Destacamos os seguintes projetos, desenvolvidos pela EJUD 21:

11
2

3
3
4

Projeto de Extensão no Enfrentamento ao Trabalho Infantil em parceria
com a Universidade Federal do RIo Grande do Norte - Núcleo de Estudos
sobre o Trabalho Infantil - NETIM, por meio de ações educativas para
o enfrentamento do tema e o alcance dessas reflexões junto às comunidades em situação de vulnerabilidades.

5
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Em parceria com o Programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho,
realizou o Seminário Regional Trabalho Seguro do TRT21-RN, debatendo
acerca dos temas: “Covid- 19 Como Acidente de Trabalho”; “Trabalhadores
por Aplicativo – Proteção”; “Teletrabalho em Tempos de Pandemia”; Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

11
2

33
4
O Projeto Cultural Virtual do Sarau Poético “Cotidianos de Realidade: Arte
e cultura como vivência e reflexão”, realizado de setembro a novembro
de 2020, atuou como iniciativa pioneira para promover a formação continuada por meio da arte, da cultura, em tempos de pandemia e teletrabalho. O Evento dispôs da participação de magistrados, magistradas,
servidores e servidoras, na leitura e gravação em vídeo de poemas que
incitam o pensamento e a reflexão sobre as vivências do cotidiano e de
profissionais.

5
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11
2

3
3
4

5

Desafios e perspectivas na Formação de Magistrados e Servidores, na
Pesquisa e nos Projetos de Extensão da Escola.
Com foco na qualidade do conhecimento, a proposta da Ejud21
para o ano de 2021 será direcionada às diretrizes da ENAMAT, do CNJ, do
CSJT, do Conselho Nacional das Escolas Judiciais da Justiça do Trabalho, do
Projeto Político Pedagógica da Escola Judicial, do Planejamento Estratégico do TRT21 e da Agenda 2030 da ONU, ressaltando a Inclusão como instrumentos para a inovação e transformação digital da Justiça do Trabalho.
A valorização da produção científica por meio da criação da Coordenadoria de Pesquisa e Extensão e o Laboratório de Inovações da Justiça do
Trabalho, possibilitando o desenvolvimento de conteúdos renovadores
alicerçados em projetos de produção científica amoldados aos conteúdos
necessários para o aprimoramento da justiça. Com a extensão a Escola Judicial estabelece políticas especiais de aproximação da justiça ao público
externo, gerando efetividade da justiça, especialmente possibilitando
a materialização da teoria na práxis, construindo políticas de inclusão,
facilitação e de aproximação do jurisdicionado e dos cidadãos em geral
à Justiça do Trabalho.
Tendo em vista os desafios da crise na saúde, a qual estamos inseridos,
a EJud21 irá seguir com práticas interativas em mídias digitais para os programas e projetos de formação, pesquisa e extensão, trilogia especial da
prática, firmadas na valorização de uma justiça social e efetiva.

- Ampliação do Serviço de Suporte Informacional On-line, que consiste
no atendimento de demandas informacionais semelhantes às da pesquisa local, de forma síncrona ou assíncrona, através do e-mail da biblioteca
ou por chat.
- Criação do serviço de Curadoria Jurídica On-line, que propõe a disponibilização de fontes de informação ao usuário interno de forma proativa,
através da seleção prévia de produções que abordam temáticas relacionadas ao foco de trabalho desenvolvido pela instituição.
- Apresentação da proposta Política de Segurança Patrimonial Bibliográfica;
- Apoio com assessoria bibliográfica e normalização para produção da
Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, vol. 28, nº 1, 2020,
na versão eletrônica;
- Apoio com assessoria bibliográfica para produção do e-book Trabalho
Infantil e Pandemia: Diagnóstico e Estratégias de Combate, publicado em
08 de outubro de 2020, coordenado pela Prof.ª Fabiana Dantas, da UFRN,
e o Juiz do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do
Norte – TRT21-RN, Zéu Palmeira Sobrinho, docentes do Núcleo de Estudos
Sobre o Trabalho Infantil – NETIN vinculado ao GESTO – Grupo de Estudos
Seguridade Social e Trabalho da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (NETIN/UFRN), em colaboração com diversos autores, em 19 artigos.
O Setor de Gestão Documental e Memória (SGDM)

A Biblioteca - papel destacado

Por meio da Resolução Administrativa nº 005/2017, de 08 de março de
2017, o SGDM foi vinculado às atividades da Escola Judicial, e atualmente
é responsável pela organização, preservação e divulgação do acervo
documental do TRT21-RN.

- Aquisição do serviço de Biblioteca Digital da Saraiva, que dispõe atualmente de 2.639 obras para acesso on-line. No período de 28 de setembro
a 14 de dezembro de 2020, já foram acessadas 44 obras, por 69 usuários
e usuárias, remotamente;

Foram efetuados no balcão do Arquivo Geral, através da plataforma de
otimização de resultados laborais, CITSMART, 480 atendimentos
a advogados, advogadas, jurisdicionados, jurisdicionadas, Varas do
Trabalho e setores administrativos do TRT21-RN. Em face da pande-
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mia, o atendimento presencial ficou suspenso entre o mês de março
até agosto de 2020. Assim, nesse período, foram efetuados atendimentos remotos com a digitalização de documentos e processos,
enviados via e-mail.

11

Ao longo de 2020, aproximadamente 3.000 autos findos, aptos a serem
eliminados, foram selecionados de acordo com critérios estabelecidos
pela política de Gestão de Documentos do TRT21-RN, Proname
e Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Além disso,
foram identificados cerca de 100 processos como de guarda permanente (históricos).

2

Em relação à montagem do Memorial, a catalogação do acervo foi
continuada e houve recolocação dos documentos nos expositores
horizontais com suas peças devidamente organizadas.

33

Também, foi realizado em conjunto com a Divisão de Comunicação
Social (DCS) e o Grupo de Trabalho para Incentivo à Participação
Institucional de Mulheres da Justiça do Trabalho Potiguar, uma exposição virtual, pela passagem do Dia Internacional da Mulher. O tema
foi Mulheres Notáveis do Rio Grande do Norte (RN), com o propósito
de apresentar a biografia de 15 mulheres que fazem parte da história
do estado e do Brasil.

4

5
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3.5.3.6 Ações voltadas à saúde e qualidade de vida

11

Em 2020 o SEAMO do TRT21-RN realizou as seguintes ações voltadas
à saúde e qualidade de vida:

AÇÕES VOLTADAS À SAÚDE E QUALIDADE
DE VIDA

102

Exames
Periódicos

2

46

Teleatendimentos
odontológicos

17

Juntas
Médicas

3
3

428

Atendimentos
Odontológicos

4

5
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Consultas
Médicas
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3,12%

2,18%

2017
MAGISTRADOS

2018

2019

3,02%

5,20%
3,67%

3,80%

3,90%

5,30%

ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO DE MAGISTRADOS
E SERVIDORES

2020

SERVIDORES

Visando à redução do índice de absenteísmo, o TRT21-RN desenvolveu
algumas ações de saúde e qualidade de vida:

Ação

Descrição

Resultado

TRT NA MEDIDA

Prevenção da obesidade
e comorbidades
associadas

Realização de exames
nos participantes,
mas programa suspenso
em virtude da pandemia.

PROGRAMA
DE COMBATE
AO TABAGISMO

Acompanhamento médico
e orientações para parar
de fumar realizadas na
rotina de atendimentos

Ação continuada

PROGRAMA
CONSULTA
ODONTOLÓGICA
DA GESTANTE

Orientações à saúde
bucal da gestante
e desenvolvimento oral
do bebê e Programa
Cárie Zero

Ação continuada

Além das ações de rotina e processos organizacionais relacionados com
a saúde e qualidade de vida de magistrados e servidores, o grande desafio
em 2020 foi o enfrentamento da pandemia do COVID-19; houve a necessidade de adoção de várias medidas dentre as quais podemos destacar:

11
2

33

Fonte: relatório de licenças médicas do SRH

Meta

Realizado

4

Desempenho

2017

5,3%

3,8%

138%

2018

5,0%

5,0%

100%

2019

4,8%

5,1%

94%

2020

4,5%

3,0%

150%

5
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Realização de Palestras de conscientização sobre COVID-19 e outras
viroses respiratórias - formas de contagio e prevenção para magistrados,
servidores e terceirizados

11

Atendimentos médicos de forma presencial a sintomáticos respiratórios,
inclusive a suspeitos e conﬁrmados de COVID-19
Consultas telepresenciais para seguimento diário dos servidores
acometidos pela COVID-19 e orientações a seus contactantes
domiciliares

2

Participação ativa nas reuniões do Comitê permanente de avaliação
de medidas preventivas para monitorar e integrar ações de
enfrentamento à COVID-19
Elaboração do Manual de Orientações para prevenção da COVID-19
durante a retomada das atividades presenciais do TRT21

3
3

Avaliação individual dos magistrados e servidores auto declarados
portadores de fatores de risco para COVID-19 visando enquadramento
na necessidade de exercer o cargo em modalidade teletrabalho
Elaboração do documento "Medidas de atenção à Saúde de servidores
e Magistrados adotadas frente a pandemia de COVID-19"
Vigilância epidemiológica para rastreamento de casos de síndrome
gripal no ambiente do TRT21 com elaboração de questionário
disponibilizado na intranet, bem como avaliação médica presencial
dos comunicantes diretos dos sintomáticos no ambiente de trabalho.

4

Distribuição de máscaras e equipamentos de proteção individual
para os servidores em trabalho presencial nas unidades administrativas
de Natal e interior do Rio Grande do Norte

5

Aquisição e distribuição de termômetros digitais para uso nas recepções
e totens com dispensers para álcool em gel dispostos estrategicamente
nas dependências do TRT 21ª Região e Varas do interior
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3.5.3.7 - Principais Desafios
O principal desafio a ser enfrentado pela Administração, na área de
Gestão de Pessoas, nos anos seguintes será a equalização da crescente
redução da força de trabalho imposta pela limitação de gastos públicos
com o aumento do número e da complexidade das demandas, otimizando
os gastos públicos.
Mais do que nunca será necessária a continuidade na melhoria da capacitação, no mapeamento dos processos de trabalho, na gestão por competências e na implementação de soluções tecnológicas de automatização
de tarefas.
Para mais informações sobre os principais desafios e ações futuras do
TRT21-RN, de forma integrada, veja o item 3.6 - Principais desafios e ações
futuras.
3.5.4 - Gestão de licitações e contratos
3.5.4.1- Conformidade legal
No âmbito do TRT21-RN, observa-se e aplica-se um conjunto de normativos
impostos pela União, conselhos superiores e órgãos de controle externo.
Conta-se, ainda, com as orientações e recomendações das unidades de
controle interno, destacando-se a Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
(AJDG), a quem compete a verificação da conformidade dos atos praticados com os preceitos legais que regem cada tipo de aquisição/contratação. Dentre os principais normativos, podemos destacar:
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6. Instruções Normativas do Ministério
da Economia, 10, 40, 49, 53, 73 e
107/2020 e legislação correlata vigente,
conforme especiﬁcidades de cada

7. Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho - CSJT

Na estrutura administrativa, cabe à Divisão de Licitações e Contratos
(DLC), a responsabilidade pela realização das licitações, contratos, convênios e acordos de cooperação, além das contratações de bens e serviços
por dispensa e inexigibilidade de licitação.
As contratações foram realizadas considerando o Planejamento Estratégico 2015-2020. Dentre os principais objetivos das contratações estão:

No ano de 2020 foram realizadas 49 contratações, conforme consta no
gráfico, com predominância das contratações realizadas por meio de
pregões eletrônicos. Também foi realizada uma tomada de preços, referente à contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de obra de reforma da área de espera do Fórum Desembargador
Silvério Soares, localizado na cidade de Mossoró/RN.

PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS INICIADOS E ENCERRADOS EM 2020
QUANTIDADE DE LICITAÇÕES,
ADESÕES E CO-PARTICIPAÇÕES

09
Pregão Coparticipação
via ARPs
Eletrônico

Adesão
a ARPs

01
Tomada
de Preço

Valor
Estimado
(Fonte: SELIC)

2

R$ 1.109.933,42

33

28

11

11

DEMONSTRATIVO DOS VALORES
ESTIMADOS E HOMOLOGADOS
-19,08 %

5. Medidas Provisórias 926
e 961/2020

4. Portarias do Governo Federal/ME
21.262 e 372/2020

3.5.4.2 Detalhamento dos gastos das contratações

R$ 4.688.006,55

3. Resolução CNJ 114/2010,
182/2013, 201/2015, 347/2020
Resolução CSJT 70/2010, 98/2012,
103/2012, 130/2013 e 228/2018

2. Decretos 3.722/2001, 4.485/2002, 5.913,
5.940/2006, 6.370/2008. 7.174, 7.404/2010,
7.746, 7.892, 7.983, 7.903/2013, 8.184, 8.186,
8.194, 8.224, 8.250/2014, , 8.538, 8.539,
8.540/2015, 9.046, 9.178/2017, 9.287, 9.373,
9.412, 9.450, 9.488 e 9.507/2018, 9.764, 10.183,
10.193, 10.024/2019, 10.246, 10.273, 10.314,
10.309 e 10.340/2020
Decreto-Lei 5.452/1943 (CLT)
e Decreto Legislativo 6/20202.

R$ 5.797.939,97

1. Constituição Federal
Leis 8.666/1993, 10.176/2001,
10.520/2002, 10.973, 11.077/2004
11.107/2005, , 11.507 e 11.473/2007,
12.349 e 12.232/2010, 12.846/2013,
13.467/2017, 14.065 e 13.979//2020
Lei Complementar 123/2006 e
147/2014

4

Valor
Homologado/
Contratado

- Garantir e oferecer infraestrutura física adequada ao ambiente
de trabalho e à prestação jurisdicional;
- Oferecer infraestrutura do ambiente de dados digitais, segurança das
informações e atualização das soluções de processamento de dados;
- Qualificação profissional e motivação dos ser vidores para
o desempenho das atividades especializadas relacionadas às atividades finalísticas.

5
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Em 2020, destacaram-se as seguintes contratações mais relevantes:

2

3
3
4

5

35,2%

R$ 5.845.746,17

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

21,1%

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

9,5%

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

7,6%
v

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS
IMÓVEIS E MÓVEIS (locação de mão de obra )

5,8%

ENERGIA /TAXA DE ILUMINAÇÃO

5,5%

OBRAS E INSTALAÇÕES

4,5%

IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA R$ 747.726,80

R$ 3.505.085,52
R$ 1.575.542,52
R$ 1.262.933,51
R$ 955.743,79
R$ 917.580,80

(Fonte: SIGEO)

Contratações mais relevantes para o funcionamento administrativo (Valor pago)
3,4%

MATERIAL CONSUMO

2,8%

BENS PERMANENTES

R$ 571.704,49
R$ 459.437,60

1,4%

APOIO ADM. TÉC. E OPERACIONAL

1,3%

CORREIOS

1,0%

ÁGUA

(locação de mão de obra)

R$ 161.251,75

PASSAGENS AÉREAS

0,4%

TELEFONIA

78

R$ 238.502,59

R$ 215.750,57

0,5%

Perspectiva
RECURSOS

11

Contratações mais relevantes para o funcionamento administrativo (Valor pago)

R$ 74.800,11

R$ 73.240,91

(Fonte: SIGEO)

8

Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC

9

Garantir a segurança institucional com infraestrutura adequada

Relatório de Gestão 2020

As contratações mais relevantes do TRT21-RN estão alinhadas com os
objetivos constantes do Planejamento Estratégico 2015-2020, nas quais
estão as contratações de TIC, que têm relação com o objetivo estratégico
institucional “Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC”.
As contratações relativas a obras e serviços de engenharia contribuíram
para a melhoria da infraestrutura, com a readequação e melhoria de espaços
físicos do TRT21-RN, e estão associadas, principalmente, ao objetivo
estratégico “Garantir a segurança institucional com infraestrutura adequada”.
Outras contratações que também tiveram relevância dizem respeito ao
funcionamento administrativo, como serviços de vigilância, limpeza, apoio
administrativo, manutenção predial, fornecimento de energia e água,
serviço de correios, contratação de empresa especializada em agenciamento de viagens e implantação de usina fotovoltaica.
As contratações que garantem o funcionamento administrativo estão em
conformidade com os objetivos estratégicos do TRT21-RN, na perspectiva
“Recursos” (8- “Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC” e 9“Garantir a segurança institucional com infraestrutura adequada”).
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3.5.4.3 Contratações Diretas

3.5.4.4 Principais desafios e ações futuras

Com relação às contratações diretas, foram realizadas 31 dispensas de
licitação e 32 inexigibilidades de licitação. A formalização de compras por
meio de dispensa de licitação e inexigibilidade está amparada pelo
disposto nos artigos 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 21.1.1993, respectivamente.

Em decorrência da crise sanitária mundial provocada pelo surgimento da covid-19, o TRT21-RN, em cumprimento às normas locais,
suspendeu as atividades presenciais e precisou se adaptar ao sistema de trabalho “home office”, o que foi um desafio para a maioria
dos servidores que precisaram conciliar as suas rotinas domésticas
com as atividades profissionais. Manter os servidores “conectados”
ao trabalho e motivados, sem prejuízo da qualidade dos serviços desenvolvidos pela Divisão de Licitações e Contratos, foi um dos maiores desafios do ano de 2020.

CONTRATAÇÕES DIRETAS MAIS RELEVANTES EM 2020
Dispensa de Licitação:

72,3%
16,6%
1,0%

Prestação de Serviços de Energia elétrica para o exercício de 2021 - R$ 1.304.377,00
Prestação de Serviço e Venda de Produtos a Órgão Público e de Serviços Especiais
(EBC) para o exercício de 2021- R$ 300.000,00
Contratação de empresa para serviços de recuperação de cadeiras - R$ 17.204,76

0,9%

Contratação de serviços de criação e produção de spot - R$ 17.060,00

9,2%

Outras - R$ 165.735,10

Inexigibilidade de Licitação:

66,8%

Cursos e Aperfeiçoamento para servidores e magistrados: Em 24 eventos de
capacitação: R$ 214.887,37

15,5%

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, quatro equipamentos
de inspeção por raio X - R$ 50.000,00

7,9%

Contratação da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp-FUNCAMP para
ministrar evento de capacitação - R$ 25.507,50

6,2%

Contratação da Hexagon Assessoria e Consultoria em Gestão Administrativa para
ministrar evento de capacitação - R$ 19.900,00

3,5%

Outras - R$ 11.234,38

(Fonte: SIGEO)

Como principais desafios para o futuro têm-se a permanente busca do
incremento na qualidade dos serviços que são prestados pela DLC, em
especial, a preocupação em manter a produtividade do trabalho em face
da quantidade reduzida de pessoal (força de trabalho), mormente pela
urgência com que a efetivação de algumas licitações, contratações e atos
administrativos correlatos são requeridos.
Para o enfrentamento desses desafios pode-se elencar como ações futuras:
- necessidade de se ampliar a força de trabalho da unidade, nas áreas de
licitações e contratos;
- formação de novos pregoeiros;
- continuidade da realização de capacitação constante dos servido
res por meio de treinamentos e cursos de atualização e aperfeiçoamento.
A capacitação contínua dos servidores possibilita mitigar riscos nas contratações e agregar ganhos de qualidade, segu rança e economicidade
para a Administração.
- adaptação de boas práticas de rotinas para motivação dos servidores
e melhoria da qualidade do trabalho.
Para mais informações sobre os principais desafios e ações futuras do
TRT21-RN, de forma integrada, veja o item 3.6 - Principais desafios e ações futuras.
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4

Na gestão de infraestrutura e patrimônio, o TRT21-RN realiza suas atividades
conforme os normativos relacionados abaixo:

1. Leis nº 4.320/1964,
8.666/1993 e 10.520/2002

3. Atos
TRT21/GP nº
233/2019 e
TRT21/GP nº
161/2020

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS DE CAPITAL
(INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS)

2. Decretos
nº 9.373/2018
e n° 10.340/2020

4. Normatizações da ABNT Associação Brasileira de Normas
Técnica e demais dispositivos legais
que regem a administração pública.

Mão de obra
de recepcionistas

5
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Serviços
de limpeza
e conservação
predial

R$ 3.505.085,52

3
3

Todos os expedientes relativos ao patrimônio do TRT21-RN seguem
os trâmites estabelecidos pela Administração, sendo objeto de análise
e validação por três níveis de controle, quais sejam: DLC, AJDG e DG.

Para melhoria da infraestrutura, entre projetos, obras e serviços, manutenções de sistemas prediais e aquisições de bens mobiliários e de equipamentos, o TRT21-RN realizou investimentos no valor de R$10.326.578,89.

R$ 5.104.159,68

2

3.5.5.1 Conformidade Legal

R$ 141.791,17

11

3.5.5.2 Principais investimentos de capital (infraestrutura e equipamentos)

R$ 1.575.542,52

3.5.5 - Gestão patrimonial e infraestrutura

Projetos, obras
e serviços,
e aquisições
de bens

Vigilância
armada
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Destacamos ainda, as seguintes iniciativas na melhoria da infraestrutura
do TRT21-RN:

Destacam-se entre eles: equipamentos de telefonia, mobiliários, livros,
entre outros, cujos descartes foram realizados nos termos da legislação
vigente através de entidades homologadas pela Companhia de Serviços
Urbanos de Natal - URBANA.

11

Além disso, foram realizados processos de doação de bens, beneficiando
instituições federais de ensino.
Os Ativos desfeitos
totalizaram:

2

R$61.415,11
Quantidade de
Processos de
Desfazimentos:

11
Instituições beneﬁcentes civis sem ﬁns lucrativos
responsáveis pelo recolhimento e os bens referenciados
R$ 4.199,73

84,06%

15,94%
Ativos
Desfeitos
R$ 26.341,16

4

R$ 22.141,43

3.5.5.3 Desfazimento de ativos
O TRT21-RN realizou em 2020 desfazimento de ativos considerados irrecuperáveis e, portanto, inservíveis à Administração, em um total de 371
bens patrimonializados e tombados.

28 itens
Natal Reciclagem

343 itens
COOCAMAR - Cooperativa
de Catadores de Materiais
Recicláveis
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Doações externas
Instituições contempladas, o valor total
e a quantidade de bens entregues

11

R$ 9.717,34
27,7%

R$ 25.356,61
72,3%

Ativos
Desfeitos
R$ 35.073,95

2

3.5.5.6 Principais desafios e ações futuras
As informações sobre os principais desafios e ações futuras do TRT21-RN,
de forma integrada, constam no item 3.6 - Principais desafios e ações
futuras.
3.5.6 - Gestão da Tecnologia da Informação
3.5.6.1. Conformidade legal
Destacam-se as seguintes ações de conformidade de TIC em 2020:
1.

3
3

50 itens
UFRN - Universidade Federal
do Rio Grande do Norte

201 itens
IFRN - Instituto Federal
de Educação, Ciência
e Tecnologia do RN

3.5.5.4 Locações de imóveis e equipamentos

4

O TRT21-RN não possui contrato de locação de imóveis, todavia possui um
contrato de locação, instalação e manutenção de 02 PABX IP/TDM destinados ao Edifício Sede do TRT21-RN em Natal, e ao prédio onde funciona
o Fórum Trabalhista de Mossoró, no valor de R$ 100.766,30.
3.5.5.5 Mudanças e desmobilizações relevantes

5

Em 2020, por ocasião da pandemia da covid-19, o TRT21-RN publicou
o Ato TRT/GP nº 68/2020, regulamentando a saída temporária de bens
móveis a fim de atender a necessidade de trabalho remoto dos servidores, proporcionando um melhor desempenho das suas atividades.
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Atividades de Controle Interno e Externo que incluíram a TIC no
escopo estão listadas abaixo:
a. Coleta de informações de TIC para correição periódica do
CSJT;
b. Auditoria interna de Segurança da Informação;
c. Avaliação interna da Governança Institucional, incluindo
alguns questionamentos de TIC;
d. Auditoria CSJT sobre contratos terceirizados;
e. Auditoria TCU sobre Backup.
OBS: Para maiores detalhes, consulte neste relatório a seção “3.8 Principais ações de supervisão, controle e de correição adotadas”,
ou no portal as áreas da corregedoria e auditoria interna, em
especial o Relatório de Atividades da Unidade de auditoria
interna - RAINT.

2. Regulamentações de TIC no exercício:
a. Ato TRT21-GP nº 019/2020 Designa os proprietários dos
processos organizacionais do componente “Gestão de
Tecnologia da Informação e Comunicação” da Cadeia de
Valor do TRT21;
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b. Ato TRT-GP nº 97/2020 Distribuição e utilização dos equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação;
c. Ato TRT-GP nº 111/2020 Política de Backup;
d. Ato TRT-GP nº 112/2020 Atribuições do Gestor de SI;
e. Ato TRT-GP nº 105/2020 Plano emergencial de continuidade da Sala Cofre;
f. ATO TRT21-GP Nº 156/2020 Regulamenta os processos “Gerir
mudanças de TIC” e “Gerir liberação e implantação de TIC”.

Para maiores detalhes, clique AQUI e conheça os principais
direcionadores da Gestão de TIC.
3. Levantamento autodeclarativo anual de governança e gestão
de TIC (iGovTI-JUD), realizado pelo CNJ, representando
o cumprimento da Estratégia Nacional de TIC do Poder
Judiciário (ENTIC-JUD) regulamentada pela Resolução CNJ
nº 211/2015.

11
2

Evolução do iGovTIC-JUD*
do TRT21-RN

2019

Dimensão

Nota

Nota

Crescimento

Nível de
Maturidade

1 - Das Políticas e Planejamento

0,81

0,87

7,41%

Aprimorado

Transparência (Novo portal)

2 - Das Estruturas, Macroprocessos e
Processos

0,60

0,66

10,00%

Satisfatório

Reestruturação da SETIC

3 - Das Competências, Desenvolvimento
e Desempenho das Pessoas

0,45

0,57

26,67%

Satisfatório

Gestão por competências

4 - Dos Riscos, Monitoramento e
Auditoria – Controle de Gestão

0,67

0,78

16,42%

Aprimorado

Auditorias de riscos em
contratação de TIC e Segurança

5 - Dos Sistemas, Integração e
Nivelamento

0,86

0,95

10,47%

Excelência

Links de internet redundantes

6 - Dos Serviços de Infraestrutura

0,61

0,75

22,95%

Aprimorado

Gestão por processos
organizacionais

7 - Detalhamento

0,57

0,62

8,77%

Satisfatório

Redução de cerca de 20% do
número de usuários externos

Nota do iGovTIC-JUD

0,64

0,73

14,06%

Nível em Governança, Gestão
e Infraestrutura de TIC

Satisfatório

2020
Principal contribuição

33
4

Aprimorado

5

iGovTIC-JUD
é o Diagnóstico de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário, realizado anualmente pelo CNJ, e está previsto na Resolução CNJ nº 211/2015
*
(ENTIC-JUD - Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário) e na Portaria CNJ 88/2020 (Prêmio CNJ de Qualidade).

Fonte: Resultado individual iGovTI-JUD 2020
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Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
Garantir a adequação aos quadros de pessoal
de TIC para execução da estratégia
Índice de conformidade à estrutura mínima
de TIC - ICEM

2

3.5.6.2 Modelo de governança de TI

GOVERNANÇA

11

4. Monitoramento de dois indicadores estratégicos de TIC
relacionados à conformidade, já havendo projeto aprovado para
tentar tratar o desvio do ICEM.

Presidência

A
ANÇ

ERN
GOV

Comitê Gestor
de Segurança
da Informação (CGSI)
Comitê de Governança
de TIC (CGTIC)
Comitê Gestor
Regional do PJe

100
90

Secretaria de TIC
(SETIC)
Comitê de
Gestão de TIC
(CGESTIC)

3
3

GESTÃO

Indicador ICEM: Medição conforme Art. 13 da Resolução CNJ nº 211/2015
Fonte: SIGEST

Infraestrutura e Tecnologia
Garantir a Infraestrutura de TIC que suporte
o negócio

SEAGG

SESI

SESIF

SEGS

GEST
ÃO
SEINF

Índice de conformidade à estrutura mínima
de TIC - ICIM

4

100
90

100

90

SEAGG - Setor de Apoio à Governança e Gestão de TIC
SEINF - Setor de Infraestrutura de TIC
SESI
- Setor de Segurança da Informação
SEGS - Setor de Serviços de TIC
SESIF - Setor de Sistemas de Informação

O Modelo de Governança de TIC do TRT21-RN é alinhado à Resolução CNJ
nº 211/2015, que esteve em vigor durante todo ano de 2020, e inspirado no
COBIT 5, estando dividido em dois domínios: Governança e Gestão.

5
indicador ICIM: Medição conforme Art. 24 da Resolução CNJ nº 211/2015
e Art 1º do Ato nº 43/2013 CSJT
Fonte: SIGEST

84

Relatório de Gestão 2020

Para mais detalhes, consulte a área de Governança e Gestão de TIC
no Portal do TRT21-RN.
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3.5.6.3 Montante de recursos aplicados em TI
INVESTIMENTO

CUSTEIO

FONTE DO RECURSO

11

TOTAL GERAL

EMPENHADOS

PAGOS

EMPENHADOS

PAGOS

EMPENHADOS

PAGOS

CSJT

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 3.044.002,05

R$ 3.044.002,05

R$ 3.044.002,05

R$ 3.044.002,05

TRT21 PO-TIC

R$ 1.954.512,47

R$ 1.912.664,51

R$ 1.260.533,35

R$ 664.508,59

R$ 3.215.045,82

R$ 2.577.173,10

TRT21 DIVERSOS

R$ 178.522,90

R$ 166.223,90

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 178.522,90

R$ 166.223,90

TOTAL GERAL

R$ 2.133.035,37

R$ 2.078.888,41

R$ 4.304.535,40

R$ 3.708.510,64

R$ 6.437.570,77

R$ 5.787.399,05

2

CSJT: Recursos transferidos do CSJT para o TRT21-RN durante o exercício, mediante nota de crédito.
TRT21 PO-TIC: Recursos próprios do TRT21-RN, alocados à itens de TIC dentro do Plano Orçamentário de TIC (PO-TIC), incluindo itens obrigatórios de TIC, por força
do Art. 4º da Resolução CSJT nº 202/2017 e Ato CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV nº 71/2018.
TRT21 Diversos: Recursos próprios do TRT21-RN, alocados à itens de TIC fora do PO-TIC, como capacitações de TIC.

33

Fonte: Tesouro Gerencial

4

5
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Equipamentos de TIC - Computadores

11

3.5.6.4 Contratações mais relevantes de recursos de TI

50%

30%

Equipamentos de TIC - Servidores/storage

50%

28,2%

Suporte a usuários de TIC

2

50%

10,3%

Outras despesas (incluindo capacitação)

50%

8,2%

Comunicação de dados e redes em geral

3
3

50%

6,8%

Manutenção e conservação de equipamentos de TIC

50%

5,8%

Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação

4

50%

4,0%

Equipamentos de TIC - Ativos de rede

50%

4,0%

5

Aquisição de software pronto

50%

2,6%

Fonte Tesouro Gerencial
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CONTRATO

DESCRIÇÃO DO OBJETO

EMPRESA CONTRATADA

VALOR EMPENHADO

13/2020
27/2020

Aquisição de Storage

Compwire

R$ 1.824.605,96

39/2020

Switch SAN

WISEIT

R$ 260.024,76

21/2020

Aquisição de
Microcomputadores 2020

Lenovo Comercial e
Distribuição Ltda.

R$ 1.515.379,68

41/2020

Aquisição de Notebooks

Torino

R$ 336.000,00

30/2014
02/2020

Suporte de Informática 1º e 2º
Níveis (Terceirizado)

IVIA
TECHCOM

R$ 665.569,55

10/2019

Suporte Sala-Cofre

Aceco TI

R$ 380.065,29

41/2017

Solução de Colaboração em
Nuvem

RJR / R3W

R$ 126.952,60
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3.5.6.5 Principais iniciativas (sistemas e projetos) e resultados na área de TIC por cadeia de valor
Cadeia
de Valor
Cadeia
de

Principais iniciativasPrincipais
na área
iniciativas
Valor
de TIC (Sistemas
e projetos)
(Sistemas
e projetos) na área de TIC

Desenvolvimento do
Pauta Digital para o PJe

Prestação
Jurisdicional

Implantar BI para
Auto-monitoramento
Judicial
Contratar Internet 4G
superior para magistrados
Aquisição de Notebooks
para Magistrados
Melhoria no acesso remoto
para servidores e magistrados

Principais resultados (Benefícios e impactos)

Conclusão da migração do módulo de Pauta de Audiência para a plataforma PJE 2.0 na arquitetura KZ, impactando toda a Justiça do Trabalho.

11

O módulo apoia a marcação e realização dos diversos tipos de audiências, permitindo conﬁguração conforme a conveniência de cada Órgão
Julgador do 1º grau.
Identiﬁcação dos processos e tarefas fora do prazo de normalidade para o andamento/cumprimento
Racionalização das atividades de monitoramento e correicional
Aumento da atividade de monitoramento processual, reduzindo as taxas de congestionamento e os retardamentos processuais injustiﬁcados

2

Os magistrados e servidores poderão utilizar uma ferramenta que trará maior rapidez e, consequentemente, maior produtividade.
Os modens com pacote de dados superior ao atual também proporcionarão menos riscos para a falta de conexão e, consequentemente,
reduzirão o risco de interrupção dos serviços, especialmente no tocante às audiências realizadas à distância.
Melhoria na produtividade dos magistrados, pelo menor índice de indisponibilidade com equipamentos mais modernos.

33

Expansão do acesso remoto a servidores e magistrados, viabilizando assim a operação do Tribunal durante
a pandemia de COVID-19.
Diminuição do tempo de indisponibilidade de serviços e/ou equipamentos de TI;

Gestão
de TIC

Contratar Serviço de
Suporte Terceirizado

Melhor prestação de serviços de suporte aos usuários e manutenção de equipamentos por parte da SETIC;
Mitigar os riscos de indisponibilidade de serviços de TIC.

Contratar
equipamentos de
videoconferência
Implementar link internet
redundante com AS

Gestão de
Pessoas
e da
Qualidade
de Vida

Contribuir para uma prestação jurisdicional mais célere;

Sistema Progecom
(Gestão por Competências)

Expansão da infraestrutura de videoconferência, incluindo a viabilização da realização de audiências durante a pandemia de COVID-19.

4

Aquisição de estações de videoconferências e headsets, permitindo a realização de reuniões à distância, o que reduz tempo e custo com
deslocamentos.
Ganho de produtividade no acesso à internet através de links com desempenho adequado
Redução do risco de indisponibilidade, decorrente da redundância de links de internet

5

Ganho de produtividade, em função da adequação das competências do servidor às demandas do posto de trabalho
Redução do uso de recursos, através da readequação da força de trabalho
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3.5.6.6 Segurança da informação

11
2

3
3
4

Destacam-se como contribuições mais relevantes:
g Apoio na execução das iniciativas da busca do Tribunal pela
conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
g Avaliações periódicas, no contexto da segurança da informação,
objetivando a detecção precoce de falhas e a elaboração de recomendações de melhorias do ambiente.
g Acompanhamento contínuo das ameaças mundiais correlacionadas
com o ambiente do Tribunal, resultando em ações pró-ativas de
correção de vulnerabilidades.
g Atualização de regulamentações que compõem a Política de
Segurança da Informação (PSI).
g Implantação de ferramenta de controle de acesso privilegiado
visando a diminuição da superfície de ataque, além de possibilitar
a auditoria das alterações realizadas em ativos de informação
classificados como críticos na sustentação do ambiente computacional do Tribunal.
g Gerenciamento de solução que permite o estabelecimento de
conexões remotas seguras (Virtual Private Network - VPN) possibilitando aos magistrados e servidores a manutenção das suas atividades laborais mesmo durante a pandemia da COVID-19.
g Migração do serviço de filtragem do conteúdo Web, facilitando
o gerenciamento da solução e provendo maior nível de controle
dos dados trafegados entre a rede interna e a Internet.
3.5.6.7 Infraestrutura de TIC

5

Destacam-se como contribuições mais relevantes:
g Ajuste e aprimoramento dos serviços de cópia de segurança através
de otimização das rotinas de backup e restauração de dados.
g Readequação da sala-cofre e instalação dos novos equipamentos de
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armazenamento de dados (storages) que serão responsáveis pelo
armazenamento de dados, bem como dos sistemas, incluindo
o PJe, a partir de 2021.
g Implantação, em homologação e produção, da nova infraestrutura
ágil do PJe, permitindo a diminuição significativa dos períodos de
interrupção do sistema, bem como o aumento de desempenho
a partir de 2020.
g Implantação das novas versões do sistema PJe, de acordo com
o plano do CSJT, tanto de melhoria como de novas funcionalidades.
g Implantação de dois links de acesso à internet, bem como da faixa
de IPs fixos provisionados para o TRT21-RN, promovendo a diminuição
do risco de indisponibilidade dos serviços oferecidos à população,
incluindo o PJe.
g Atuação no gerenciamento do projeto de implantação dos
processos de mudança, liberação e configuração de ativos de TIC,
concluindo a definição dos processos de mudança e liberação de
TIC, que iniciam a execução em 2021.
3.5.6.8 Sistemas de Informação
Além dos sistemas já listados no item 3.5.6.5, destacam-se como contribuições mais relevantes:
g Atendimento às diversas solicitações de relatórios ad-hoc, geração de dados estatísticos para o TST e o CNJ e saneamento e envio
dos dados para o Datajud (Base Nacional de Dados do Poder Judiciário), que contribuíram para alcançar a categoria ouro no prêmio
CNJ 2020.
g Suporte aos incidentes nos sistemas locais e nacionais.
g Manutenção dos sistemas locais, confecção de novo site, e participação do desenvolvimento do módulo de pautas de audiência do
PJe Nacional.
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3.5.6.9 Serviços de TIC
Destacam-se abaixo a distribuição de chamados resolvidos no exercício,
tanto técnicos, atendidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação
e Comunicação (SETIC), como de negócio do PJe, atendidos pela Divisão
de Apoio ao PJe (DPJe):

g Manutenção e atualização de softwares homologados.
g Fiscalização de contratos (manutenção de equipamentos
em garantia, central de serviços, dentre outros).
g Apoio às sessões de julgamento telepresenciais.
g Apoio às audiências presenciais e remotas.

11

●
3.5.6.10 Enfrentamento da pandemia (covid-19)

Prestação Jurisdicional

2759

6217

Gestão da Tec. da Informação e Comunic.

1001

761

Governança e Estratégia Organizacional

434

541

Gestão de Pessoas

386

386

Gestão de Comunicação Social

117

122

Gestão de Orçamento, Contabilidade e Finanças

94

121

Para maiores informações, consulte o item 3.5.6.5.
As informações sobre os principais desafios e ações futuras do TRT21-RN,
de forma integrada, constam no item 3.6.

Gestão de Infraestrutura, Serviços e Logística

398
REQUISIÇÕES

551

INCIDENTES

5189

8699

Seguem as principais iniciativas de TIC para o enfrentamento da covid-19:
g Contratar Internet 4G superior para magistrados.
g Aquisição de notebooks para os magistrados.
g Melhoria no acesso remoto para magistrados e servidores.
g Contratar equipamentos de videoconferência.
g Implementar link internet redundante com AS.

33

3.5.7 - Sustentabilidade ambiental
3.5.7.1 Critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições

Requisição: Uma requisição de serviço formal de um usuário para algo a ser fornecido, por exemplo,
uma requisição para informações ou aconselhamento, para redeﬁnir uma senha ou para instalar uma
estação de trabalho para um novo usuário.

O TRT21-RN adota atualmente a segunda edição do “Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho” para inclusão de critérios de
sustentabilidade nas contratações de bens e serviços, instituído através
da Resolução nº 103/2012 do CSJT.

Destacam-se, ainda, outras contribuições relevantes:
g Distribuição de equipamentos de TI (computadores, impressoras, etc.).
g Atendimento pessoal durante a pandemia.

Em 2020, foram efetuadas 29 contratações, e em todas elas foram exigidos
critérios de sustentabilidade. O montante de procedimentos licitatórios
sustentáveis correspondeu ao valor de R$ 2.793.877,07.

Incidente: Interrupção não planejada ou redução da qualidade de um serviço;

2
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3.5.7.2 Ações para redução do consumo de recursos naturais

11
2

O quadro abaixo contém os principais resultados alcançados em 2020
com as iniciativas desenvolvidas para cumprir as metas estabelecidas no
Plano de Logística Sustentável do TRT21-RN.

Reduzir em 50%
o consumo de
copos de 50 ml

Reduzir em 50%
o consumo de
copos de 200 ml

Reduzir em 50%
a quantidade
de impressões

Consumo: 371 centos
REDUÇÃO: 87%

Consumo: 316.502
impressões
REDUÇÃO: 74%

Consumo: 592 resmas
REDUÇÃO: 89%

Copos descartáveis

R$ 928,93

R$ 982,523,00
Papel A4

R$ 25.298,32

R$ 1.824.187,12

R$ 9.326,93

R$ 1.599.972,88

Reduzir em 25%
o consumo
de gasolina

Reduzir em 5%
o consumo de
energia elétrica

Reduzir em 5%
o consumo
de água

Reduzir em 10%
o consumo
de diesel

Consumo: 3.551,31 litros

1.436.237.08 kWh

Consumo: 10.523 m³
REDUÇÃO: 47%

Consumo: 2.531 litros
REDUÇÃO: 40%

REDUÇÃO: 54%

REDUÇÃO: 52%

Gasolina

Água

R$ 49.450,83

R$ 255.491,99

R$ 13.936,02

R$ 161.587,71
Diesel

Telefonia Fixa

R$ 11.317,95

R$ 80.468,29

R$ 9.535,41

R$ 64.288,25
Etanol

Telefonia Móvel

R$ 592,65

R$ 15.193,48

Maior detalhamento das ações desenvolvidas e dos resultados alcançados
podem ser encontrados no Relatório Anual do PLS 2020 do TRT21-RN.

5

R$ 2.662,84

R$ 1.475.069,95

Limpeza

Consumo:

4

Comparativo: despesas para funcionamento do TRT-RN
2020 x 2019
Energia Elétrica

Consumo: 71 centos
REDUÇÃO: 93%

3
3

Reduzir em 5%
o consumo
de papel

Importante destacar que as diversas iniciativas desenvolvidas com foco
no uso racional dos recursos, aliadas aos reflexos da covid-19, resultaram
na redução significativa de diversas despesas em relação ao ano de 2019,
como ilustra o quadro comparativo a seguir:

O compromisso deste Regional com a preservação do meio ambiente
e com a eficiência no uso dos recursos pode ser expresso pela concessão,
por parte do Ministério do Meio Ambiente, do Selo A3P, pela implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P).
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R$ 351,02

R$ 11.754,00

2019

2020
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O Relatório semestral do PLS mostrou que entre janeiro e junho de 2020
o TRT21-RN economizou R$ 319.000,00 em relação ao mesmo período
de 2019, resultado de uma economia de 32,14% com suprimentos.

3.5.7.3 Redução de resíduos poluentes
O infográfico a seguir traz um breve resumo da quantidade de resíduos
destinados a reciclagem em 2020:

É importante ressaltar a perspectiva de redução do custo com energia
nos próximos anos, dada a implantação de usinas fotovoltaicas em diversas
unidades do Tribunal.
Para mais informações acesse:
Vídeo com a live “A sustentabilidade em casa, mesmo em tempos
de crise” promovida pelo Setor de Responsabilidade Socioambiental
e Acessibilidade e pela Escola Judicial do TRT21-RN em junho de 2020.

M

Vídeo com a apresentação “Boas práticas de Gestão Sustentável
- o exemplo da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)”,
promovida pela Secretaria de Recursos Hídricos do estado do Rio Grande
do Norte em novembro de 2020

2

Vidro:
4.500 kg

M

Pilhas e baterias:
11,5 kg

Papel:
2.237 kg

Resíduos
de Saúde:
180 kg

11

33
4

Lâmpadas:
420 unidades

Metais:
2.179 kg

5

A destinação dos resíduos ocorre por meio de parcerias firmadas entre
o TRT21-RN e Cooperativas dirigidas a este fim.
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3.5.7.4 Acessibilidade

11
2

3
3
4

A Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, criada por meio da
Portaria TRT-GP n. 378/2019, tem como objetivo fiscalizar, planejar, elaborar
e acompanhar os projetos arquitetônicos de acessibilidade e projetos
pedagógicos de treinamento e capacitação dos profissionais e funcionários
que trabalhem com as pessoas com deficiência, com fixação de metas,
direcionados à promoção da acessibilidade para pessoas com deficiência,
na forma da Resolução 230/2016, sem prejuízo de outras iniciativas que
assegurem a acessibilidade e inclusão social.
Dentre as ações realizadas no ano de 2020, podemos destacar:
g Apresentação de relatório com os dados estatísticos obtidos
a partir da aplicação do formulário “Levantamento das barreiras das
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida”, para subsidiar
a elaboração do Plano de Ação de Acessibilidade do TRT21-RN;
g Realização de live sobre “Acessibilidade e inclusão em tempos de
pandemia”;
g Realização de curso de LIBRAS básico para a Justiça do Trabalho,
na modalidade telepresencial;
g Realização do curso “Direitos da Pessoa com Deficiência com
ênfase na inclusão do sujeito com Transtorno do Espectro Autista
(TEA) na Educação e no Trabalho”, na modalidade telepresencial,
incluindo a realização de aula aberta à comunidade, via YouTube.
3.5.8 Comunicação Social

5

Comunicação Social fortalece imagem da Justiça do Trabalho no Rio
Grande do Norte
O TRT21-RN reforçou suas ações voltadas para a Comunicação, ampliando o seu espaço nas mídias sociais e nos veículos de comunicação, o que
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contribuiu para o fortalecimento da imagem positiva da Justiça do Trabalho
do Rio Grande do Norte junto à sociedade.
Durante esse período, o número de notícias, reportagens, entrevistas
e outros gêneros jornalísticos em jornais, sites, blogs, rádios e televisões
teve um incremento da ordem de 40%.
Além disso, os números também cresceram de forma substancial nas
mídias sociais. Para se ter uma ideia, apenas no Instagram, a quantidade
de seguidores do perfil do TRT21-RN contou com um aumento de 140%,
fato que permitiu a ampliação do diálogo entre o TRT21-RN e a sociedade
potiguar por meio da internet.
Justiça e Trabalho na TV
O retorno do programa Justiça e Trabalho, no ano de 2020, foi um dos
destaques dentre as ações de Comunicação Social (DCS) do TRT21-RN.
Realizado pela Divisão de Comunicação Social, o programa retornou
a grade da programação de 05 canais locais de televisão.
São 20 minutos semanais dedicados a informações sobre as relações
trabalhistas e ações da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Norte, por
meio de reportagens e entrevistas, com conteúdo dinâmico e atual, produzido por uma equipe de profissionais que acompanha diariamente
a rotina do TRT21-RN.
Para a veiculação do programa, a DCS restabeleceu parcerias com TVs
públicas e privadas para a exibição do programa: TV Assembleia, TV
Câmara Natal, TV Futuro/TV Potiguar, Sidy’s TV (Seridó) e TCM Telecom
(Mossoró).
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cultura permanente de prevenção de acidentes do trabalho e das doenças ocupacionais, com as campanhas do Setembro Amarelo, do Outubro
Rosa e do Novembro Azul.
Os spots foram idealizados pela DCS e foram veiculados durante
todo o mês de abril nas rádios 95 FM, 96 FM 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 comunicação 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.
Viralize apenas a prevenção

11
2

33

Abril Verde no rádio

4

Durante o período de pandemia da covid-19 a Comunicação Social
tornou-se uma das principais “armas” para a prevenção da doença.
Por essa razão o TRT21-RN realizou, no âmbito do programa Trabalho
Seguro, a campanha Abril Verde, que veiculou mensagens em várias
emissoras de rádio sobre a importância da proteção dos ambientes de
trabalho contra a covid-19.

5

O TRT21-RN também realizou outras ações nos mesmos moldes, sempre
com o intuito de despertar a atenção da sociedade para a adoção de uma
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2

3
3
4

Durante a pandemia, o Tribunal da 21ª Região realizou diversas abordagens nos veículos de comunicação para alertar empregados e empregadores sobre medidas 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 pandemia, esclarecendo a sociedade sobre
as mudanças impostas pela covid-19 e pelas Medidas Provisórias editadas
pelo Governo Federal.
A postura esclarecedora do TRT21-RN perante o público externo não
destoa da prática adotada internamente. A retomada das atividades
presenciais no Tribunal foi acompanhada de uma ampla campanha de
conscientização para magistrados, servidores e estagiários, com o slogan
“Viralize apenas a prevenção”.
Por meio de vídeos e da fixação de adesivos nos espaços físicos da Justiça
do Trabalho potiguar, tanto em Natal quanto no interior, foi possível informar sobre o uso de máscara, o distanciamento permitido, a boa higienização das mãos, o uso individual de elevadores, o não compartilhamento
de objetos e outras informações relevantes para a contenção da doença
e a preservação da saúde e do bem-estar de todos.
Nova logo e sinalização
Em parceria com a Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura (CEA),
a DCS do TRT21-RN colocou em prática um projeto bastante ansiado pelo
Tribunal: a nova sinalização das suas dependências.

5

Foram 06 meses de trabalho que resultaram na substituição de todas
as placas de hall e de portas e na instalação de novas peças. Tudo para
facilitar a circulação de pessoas dentro dos seus prédios.
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A sinalização respeitou a programação visual e a paleta de cores proposta
para a nova identidade visual da Justiça do Trabalho em nível nacional,
cujo uso também se deu recentemente pelo Tribunal, a partir da padronização instituída pelo CSJT.
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A Turma da Justiça

11

Para combater o trabalho infantil, a equipe de comunicação do TRT21-RN
inovou com a produção de um gibi dedicado ao tema, A Turma da Justiça,
dirigida aos alunos do ensino fundamental das redes pública e privada,
para que conheçam as diferentes formas de trabalho infantil que incidem
no Rio Grande do Norte.

2

Apesar da abordagem voltada para esse público, o intuito foi alcançar
o maior número de pessoas, para que toda a sociedade pudesse atuar no
combate a prática de trabalho infantil em território potiguar.
O gibi conta com 02 histórias protagonizadas pelos personagens criados
para o TRT21-RN sob a ótica da diversidade, além de passatempos, e possui
um QR code na contracapa, para que possa ter o seu alcance ampliado
a partir da visualização do conteúdo de forma digital, por meio de computadores ou de celulares.

33
4

5
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21ª Hora

11

Um dos projetos mais conhecidos da Comunicação Social do TRT21-RN
voltou com uma edição especial de prestação de contas: a revista 21ª Hora,
por meio da qual é possível conhecer ações e iniciativas do TRT21-RN..
3.5.9 - Precatórios

2

Dívida consolidada
Os dados mostram a posição da dívida dos entes públicos (União,
Estado do RN, Municípios e suas respectivas autarquias e fundações), em
31/12/2020.

3
3

DÍVIDA CONSOLIDADA
PRECATÓRIOS TRABALHISTAS
ENTE

4

PRECATÓRIOS VENCIDOS
QUANT.
PROCESSOS

VALOR

QUANT.
PROCESSOS

VALOR

Municípios

557

R$ 33.671.284,77

1687

R$ 42.373.844,42

Estado, Autarquias
e Fundações

351

R$ 39.068.261,53

652

R$ 49.079.183,13

União, Autarquias
e Fundações

0

-

16

R$ 4.990.764,28

PRECATÓRIOS
VENCIDOS

5

PRECATÓRIOS VINCENDOS

908 Processos
R$ 72.739.546,30

PRECATÓRIOS
VINCENDOS

2.355 Processos
R$ 96.443.791,83

Fonte: Cadastro de Precatórios SAP 2
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O resumo a seguir mostra os Precatórios quitados e pendentes de quitação,
posição em 31/12/2020.

Dívida dos Municípios
O gráfico abaixo demonstra a situação da dívida dos 50 municípios
inadimplentes do RN, em 31/12/2020, englobando 3.304 precatórios
no total de R$173.160.077,10.

11
2

33
A prática consolidada da atuação do Juízo Auxiliar de Conciliação e Negociação de Precatórios, instituído pelo Ato TRT-GP nº 134/2003, mediante
a formalização de convênios/termos de compromisso, assegurou a negociação do valor de R$ 19.717.150,00, quantia já garantida para pagamentos
futuros.
Em relação aos entes públicos submetidos às regras do regime especial,
instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009, compete ao Tribunal
de Justiça do Estado do RN a centralização e recebimento dos recursos
e posterior repasse de um percentual a este Tribunal, conforme diretrizes
do Termo de Acordo de Cooperação nº 001/2012.
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11

O efetivo gerenciamento e acompanhamento da situação da dívida dos
entes públicos, aliada à prática dos convênios/negociações assegurou
uma redução considerável no número de municípios devedores, conforme
depreende-se no gráfico da evolução da adimplência elaborado com
base nos dados do período de dezembro/2011 a dezembro/2019.

EVOLUÇÃO DA ADIMPLÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Destinação dos recursos públicos
Valores Devolvidos aos Municípios

R$ 311.927,21

Valores Devolvidos à União (Saldo/Revisão)

R$ 25.737,72

Valores Transferidos ao Tribunal De Justiça

R$ 14 .434 ,60

Total

2

R$ 352.099,53

115 (69,70%)

ENTES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DO RN
SEM QUALQUER
DÍVIDA JUNTO
AO TRT21

3
3

115
88

96

118

115

100

74

43

4

Demonstrativo da destinação dos recursos públicos.

2012

49

2013

2014

2015

5
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2016

2017

2018

2019

2020

As transferências de valores foram decorrentes de:
●
g Devolução aos municípios, após a quitação integral dos seus
respectivos débitos - R$311.927,21;
●
g Devolução à União, decorrente de sobra após revisão de cálculos
- R$ 25.737,72;
●
g Transferência de valor ao TJRN, decorrente de deliberação do
Comitê Gestor de Precatórios - R$14.434,60.
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Síntese do resultado final
O demonstrativo a seguir retrata os valores efetivamente depositados/
liberados à disposição desta Justiça, para fins de quitação dos precatórios
trabalhistas contra a União, Estados e Municípios, suas respectivas autarquias, fundações e ECT (Correios), no exercício de 2020.

DEMONSTRATIVO DE PRECATÓRIO/RPVs DEPOSITADOS/LIBERADOS EM 2020
Valores depositados dos termos de compromisso (municípios) - Precatórios

R$ 4.836.150,00

Pagamentos Precatórios Federais

R$ 220.912,08

Repasse do TJRN - Regime Especial - Estado RN

R$ 11.316.217,40

Repasse do TJRN - Regime Especial - Município de Natal

R$ 4.307.044,02

Pagamentos RPVs – Federais

Os dados das RPVs são específicos dos termos controlados pela Divisão
de Precatórios do TRT21-RN.

QUANTIDADE DE RECLAMANTES
BENEFICIADOS

2

849 (50,3%)

33

R$ 486.388,75

Pagamentos RPVs - Estado RN

R$ 13.832.418,96

Pagamentos RPVs - Município de Natal

TOTAL

11

R$ 197.826,59

R$ 35.196.957,80

838 (49,7%)

4
Precatórios

RPVs Estado / Município de Natal

5
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3.6 - Principais desafios e ações futuras

11
2

O Relatório de Diagnóstico Institucional foi elaborado como sendo uma
das entregas do projeto de Formulação da Estratégia do TRT21-RN ciclo
2021-2026 e teve como objetivo mapear os principais desafios da instituição para o próximo ciclo de planejamento estratégico.
A matriz SWOT foi a ferramenta gerencial escolhida, sendo identificadas
as Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças.
Foram utilizados os dois principais referenciais para registrar as
percepções de magistrados e representantes de cada área do TRT21-RN e se chegar ao diagnóstico de igual forma abrangente,
transversal e sistêmico:

3
3

Alinhamento Estratégico
g Os Macrodesafios do Poder Judiciário, estabelecidos pelo CNJ
(Resolução CNJ nº 325/2020), tendo em vista estar em fase de
construção a estratégia da Justiça do Trabalho e do TRT21-RN.
Alinhamento a Processos Organizacionais
g A Cadeia de Valor do TRT21-RN, para classificar os itens de acordo
com a afinidade de assuntos aos Macroprocessos da instituição.

4

5

No esquema a seguir, pode-se observar quantitativamente as fraquezas
e ameaças encontradas para os principais macroprocessos. Percebe-se
que é possível identificar que estão nestes conjuntos de processos os principais desafios da instituição. E estes são os pontos chaves que deverão
ser tratados nos próximos ciclos.
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Para saber mais detalhadamente sobre os principais desafios da
instituição, acesse o Painel de Diagnóstico Institucional, disponível nos
portais do TRT21-RN.
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Com o olhar nos desafios apresentados e no Planejamento Estratégico
da Justiça do Trabalho, em execução observando-se o novo Modelo de
Gestão Estratégica da Justiça do Trabalho (Resolução CSJT nº 259/2020),
estão sendo traçadas as Iniciativas Estratégicas que comporão um conjunto de programas e projetos que visam o atingimento dos Objetivos
Estratégicos da instituição.
Para mitigar os riscos decorrentes da ausência de um planejamento
institucional aprovado para a Justiça do Trabalho, pelo CSJT, e para
o TRT21-RN, pelo respectivo Tribunal Pleno, definiu-se um período de
transição de ciclos de planejamento, quando serão utilizados referenciais
estratégicos do ciclo 2015-2020, permeados pelo diagnóstico institucional atualizado e pelos novos direcionadores que estão em formulação
para o ciclo 2021-2026.
Portfólio de projetos estratégicos
Como o Plano Tático Institucional tem um horizonte de dois anos, remanesceram ações identificadas para 2021 e que, mesmo diante da situação
atípica de 2020, em decorrência da pandemia da COVID-19, serão
balizas para esse período de transição de ciclos de planejamento,
bem como a Proposta Orçamentária Anual para 2021, que também se
configura como referencial de planejamento.

11
2

33
4

3.7 Medidas adotadas em relação aos indicadores de governança e gestão
Como não houve nos exercícios de 2019 e 2020 a avaliação de indicadores
de governança e gestão pelo TCU, deixamos de ter o principal referencial
para avaliar o desempenho institucional nessas áreas.
Em 2020 foram realizadas diversas ações relacionadas à governança de
TIC e conduzidas pela SETIC.
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O principal direcionador foi o iGOV-TIC-JUD (Índice de Governança em
Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário), instituído
pelo CNJ no escopo da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação
e Comunicação (ENTIC-JUD) e cujo resultado está apresentado no tópico
3.5.6 deste relatório.

nais de forma a garantir que todas as unidades envolvidas nesses projetos
atuem de forma sinérgica para a consecução dos objetivos.

3.8 - Principais ações de supervisão, controle e de correição adotadas

A implementação da Política de Gestão de Riscos, objeto do Capítulo 2
deste relatório, auxiliará na identificação e tratamento de riscos nas suas
diversas categorias, direcionando para a implementação de controles internos necessários e gerando uma série de indicadores que deverão ser
medidos e avaliados para permitir a segurança da devida aplicação dos
recursos públicos para o cumprimento da missão institucional.

Com a instituição da Divisão de Governança Institucional, em 2019,
iniciou-se uma série de ações voltadas à instituição e fortalecimento da
estrutura e mecanismos de governança corporativa no TRT21-RN.
Em 2020 foram aperfeiçoados os mecanismos de monitoramento
e controle, por meio do diagnóstico e mapeamento de duas importantes
áreas: transparência e sistema de governança.
Foram realizados dois ciclos de monitoramento da transparência institucional, no contexto do projeto tático de melhoria dos processos organizacionais relacionados à transparência, tendo sido mapeados os direcionadores, conteúdos, processos organizacionais e respectivas unidades
responsáveis.
Clique AQUI e conheça mais sobre Transparência e Accountability no
âmbito do TRT21-RN.
Clique AQUI e conheça mais sobre Estrutura e Sistema de Governança
Institucional no âmbito do TRT21-RN.

5

Ações conjuntas com a área de gestão estratégica buscaram a melhoria
do processo de tomada de decisão, alinhamento das iniciativas, inclusive
de contratações, à estratégia institucional e a implementação do processo
de gestão de portfólio para viabilizar a priorização de projetos institucio-
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Clique AQUI e conheça a Metodologia de Gestão de Projetos e Portfólio
de Projetos do TRT21-RN.
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4 - INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/2020 (Em Reais)

1

Neste capítulo serão abordados a situação e o desempenho financeiro
e contábil da gestão no exercício de 2020, tomando-se por base informações extraídas das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do
exercício de 2020.

ATIVO

PASSIVO

ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

Caixa e Equivalente de Caixa

2

3

4

No que se refere ao desempenho orçamentário, a matéria foi tratada no
capítulo 3, no item 3.5.1 - Gestão Orçamentária, Contabilidade e Finanças.
No que se refere a custos, a matéria foi tratada no capítulo 3, no item 3.5.2
- Gestão de Custos.
As demonstrações contábeis e notas explicativas do TRT21-RN estão publicadas na íntegra no Portal da Transparência do Tribunal, clique AQUI
para acessar.
4.1 - Resumo da situação financeira contábil e principais fatos contábeis
A situação financeira e contábil do TRT21-RN está evidenciada nas
Demonstrações Contábeis, principalmente no Balanço Patrimonial,
demonstrado no infográfico a seguir, cujos fatos mais relevantes serão
abordados adiante.

14.695.463,89
Créditos a Curto Prazo

6.020.272,37
Estoques

460.631,87
VPDS
Antecipadamente

Pagas

112.953,35

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Ativo Realizável a Longo Prazo

221.315,60

555.704,40
Fornecedores e Contas a Pagar
a Curto Prazo

602.647,58

Provisões a Curto Prazo

2.053.580,29
Demais Obrigações a Curto Prazo

28.225,15
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Provisão a Longo Prazo

1.033.454,67

Imobilizado

87.676.169,61
Intangível

2.299.639,67
TOTAL DO ATIVO

5

Obrigações Trabalh. Previd.
e Assist. a Pagar a Curto Prazo

111.486.446,36

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Resultados Acumulados

107.212.834,27
TOTAL DO PASSIVO

111.486.446,36
Fonte: Balanço Patrimonial 2020
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Na classe do Ativo, onde são evidenciados os bens e direitos por ordem de
realização, serão abordados os aspectos relevantes dos grupos “Circulante
ou Curto Prazo” e “Não Circulante ou Longo Prazo”, que apresentam os
seguintes saldos em 31/12/2020:

O Ativo Circulante do TRT21-RN tem a seguinte composição:

2,2 %

ATIVO em 31/12/2020 (Em Reais)
Ativo Não
Circulante

Ativo
Circulante

90.197.124,88

21.289.321,48

0,5 %

Variações
Patrimoniais
Diminutivas
Pagas Antecipadamente

Estoques

28,3%

19,1%
Créditos
a Curto Prazo

80,9%

1

ATIVO CIRCULANTE EM 31/12/2020

2

69%
Caixa
e Equivalentes
de Caixa
Fonte: Balanço Patrimonial 2020

3

Fonte: Balanço Patrimonial 2020

No Ativo Circulante, destacam-se as disponibilidades representadas no
subgrupo “Caixa e Equivalentes de Caixa”, que compreendem os recursos
destinados a honrar os compromissos financeiros do Órgão.

Os recursos financeiros movimentados pelo TRT21-RN advém principalmente dos repasses e subrepasses do Tesouro Nacional, segregados por
fontes de recursos e vinculação de pagamento, oriundos da receita arrecadada pela União.

Estão depositadas no Banco Central do Brasil em observância ao princípio da unidade de caixa, previsto no §3º do art. 164 da Constituição Federal, e são movimentadas no SIAFI por meio do Banco do Brasil. Representam uma fatia da Conta Única da União, expressa no Balancete na conta
contábil “Limite de Saque com Vinculação de Pagamento”.

No infográfico a seguir verifica-se que o saldo em 31/12/2020 é suficiente
para o TRT21-RN cumprir os compromissos inscritos em restos a pagar
do exercício e de exercícios anteriores, atendendo ao Art. 42 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC-101/2000), bem como para iniciar a gestão
de pagamentos dos dispêndios de 2021.
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA x INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR
(Em 31/12/2020)

1

(Em Reais)

Caixa e Equivalentes
de Caixa
Inscrições em
Restos a Pagar

2

3

4

14.695.463,89
2.942.298,81

É formado pelo Ativo Realizável a Longo Prazo (adiantamento de
contribuições futuras - FUNPRESP-Jud), Imobilizado (bens móveis
e imóveis) e Intangível (licenças de softwares). Vale salientar que o desgaste
por uso ou obsolescência do imobilizado e do intangível são deduzidos
dos valores desses bens por meio das contas contábeis “Depreciação
Acumulada” e “Amortização Acumulada”.

COMPOSIÇÃO DO ATIVO NÃO CIRCULANTE
(em 31/12/2020)

Fonte: Balanço Financeiro 2020

Cabe ainda destacar a involução de 65,28% observada no saldo do subgrupo “Demais Créditos e Valores a Curto Prazo”, devido a ajustes realizados
na forma de cálculo das provisões de férias de 2019, que afetaram a conta
contábil de Adiantamento de Férias, como pode ser verificado na Nota n° 8
das Notas Explicativas do Balanço Patrimonial de 2020, demonstrado no
infográfico a seguir.

97,21%
Imobilizado

2,55%
Intangível

0,25%
Ativo Realizável
a Longo Prazo

INVOLUÇÃO DA CONTA DE ADIANTAMENTO
DE FÉRIAS - 2019 x 2020 (Em Reais)

2019

2020

16.924.655,99

5.461.796,29

Fonte: Balanço Patrimonial 2020

Redução de 67,73%

5

Fonte: SIAFI - Balancete dez/2019 e dez/2020

O Ativo Não Circulante compõe-se de direitos utilizados na prestação dos
serviços do TRT21-RN para atingir os seus objetivos institucionais.
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Nesse grupo destaca-se o Ativo Imobilizado com o montante de
R$ 87.676.169,61, equivalente a 78,64% do Ativo Total.
Conforme se observa na figura a seguir, o fato relevante observado no Imobilizado foi a evolução de 13,83% do saldo dos bens móveis em relação
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a 2019, motivada pela aquisição de bens de informática, especialmente
equipamentos de armazenamento (storages) e computadores, garantindo a eficiência de operação dos sistemas e da prestação jurisdicional, em
consonância com os objetivos 4, 5 e 9 do Planejamento Estratégico
TRT21-RN - 2015-2020.

EVOLUÇÃO E COMPOSIÇÃO DOS BENS MÓVEIS DO TRT21-RN
BENS MÓVEIS
(em 31/12/2020)

COMPARATIVO
DE BENS MÓVEIS
2019 x 2020
(Em Reais)

3,81%
Veículos

4,82%

27.389.294,65

31.178.218,13

6,04%

31/12
2019

31/12
2020

Máquinas,
Aparelhos,
Equipamentos
e Ferramentas

Material
Cultural,
Educacional e
Comunicação
Demais Bens
Móveis

No que se refere ao inventário de bens móveis, o procedimento relativo
ao exercício de 2019 foi concluído apenas em dezembro/2020 em virtude
de dificuldades enfrentadas pelos servidores envolvidos na operacionalização do Sistema de Material e Patrimônio (SCMP), visto que esse inventário foi o primeiro realizado nesse sistema.
No tocante ao inventário de 2020, foi iniciado em 03/11/2020 com
previsão de conclusão em abril/2021.

Móveis e
Utensílios

PASSIVO EXIGÍVEL em 31/12/2020
(Em Reais)

53,8%
Bens de
Informática

Fonte: Setor de Contabilidade Analítica - SECA/COF/TRT21-RN e Balanço Patrimonial 2020

2

Passivo
Circulante
3.240.157,42

Passivo Não
Circulante
1.033.454,67

3

4

24,18%

57,04%

Acréscimo de
13,83%

1

Para mais detalhes sobre o Ativo Imobilizado do TRT21-RN, consultar
a Nota n° 10 das Notas Explicativas do Balanço Patrimonial de 2020.
Com relação às obrigações do TRT21-RN, estão evidenciadas no Balanço
Patrimonial, no Passivo Circulante (curto prazo) e no Não Circulante (longo
prazo), conforme infográfico a seguir.

9,30%

18,98%

Ainda é importante ressaltar que houve aquisição de equipamentos utilizados em videoconferência para atendimento de demandas decorrentes
das medidas implementadas por ocasião da pandemia da COVID-19.

5

75,82%

Fonte: Balanço Patrimonial 2020
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1

2

3

O crescimento do montante das provisões de curto prazo em 2020, comparado ao de 2019, teve como fator principal a constituição da provisão
dos valores estimados para pagamento da diferença de reajuste de proventos de juízes classistas aposentados e de pensões deles decorrentes,
em decorrência da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5170/DF (R$
2.053.580,29).
Outras informações sobre as obrigações do TRT21-RN estão relatadas nas
Notas n° 12 a 15 das Notas Explicativas do Balanço Patrimonial de 2020.
4.2 Avaliação dos custos operacionais e resultados financeiros e não
financeiros

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS EM 31/12/2020
(Em Reais)

0,003% Variações Patrimoniais
Tributárias
286.137,84
Outras Variações
Patrimoniais
Diminutivas
2.285.740,32
Uso de Bens,
Serviços e Consumo
de Capital Fixo
17.217.378,83

0,46%
0,75%
1,44%
5,63%
20,98%

Com relação aos custos operacionais e resultados financeiros e não financeiros do TRT21-RN, os gastos incorridos na prestação de serviço jurisdicional estão expressos pelas Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) na

Pessoal e Encargos
216.168.255,98

4

Diminutivas Financeiras
9.616,69

0,09%

Desvalorização e Perdas
de Ativos e Incorporações
de Passivos
1.422.623,72
Transferências
e Delegações
Concedidas
4.408.886,93
Benefícios
Previdenciários
e Assistenciais
64.216.784,31

70,64%

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais 2020

Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP).
As despesas incorridas que influenciaram diretamente na prestação de
serviço foram as integrantes dos grupos “Pessoal e Encargos” e “Uso de
Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo”.

5

O montante expressivo do grupo “Pessoal e Encargos” justifica-se pela natureza jurídica do TRT21-RN, cujos serviços prestados à sociedade demandam con-

108

Relatório de Gestão 2020

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS,
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

No tocante ao Resultado Patrimonial, cumpre registrar que, no setor
público, ele não é um indicador de desempenho, mas um medidor do
quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos
elementos patrimoniais. Sua forma de apuração está demonstrada na
Nota n° 22 das Notas Explicativas da Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) de 2020.
Embora tenha sofrido queda de 61,84% em relação a 2019, o resultado
patrimonial de 2020 foi superavitário, promovendo um acréscimo de
R$ 5.517.778,60 nos elementos patrimoniais do TRT21-RN, conforme demonstrado no infográfico a seguir.

(Em Reais)(Em Reais)

VPA

VPD

5.517.778,60

1
306.015.424,62

Ainda com relação às despesas, cabe esclarecer que o saldo da VPD
“Transferências e Delegações Concedidas” sofreu decréscimo de 96,57%
em 2020, comparado a 2019, devido à mudança de critério contábil adotada aos saldos dos Precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPV)
cancelados em razão do art. 2º da Lei n.º 13.463/2017, conforme citado na
Nota n° 19 das Notas Explicativas do Balanço Patrimonial de 2020.

RESULTADO PATRIMONIAL EM 31/12/2020

311.533.203,22

siderada mão de obra intelectual, além dos recursos tecnológicos disponíveis.
O grupo “Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo”, apesar de não
ser o mais expressivo monetariamente, é considerado o segundo mais relevante pela imprescindibilidade desses gastos à prestação de serviço jurisdicional. Expressam, em grande maioria, as despesas operacionais com
material de consumo e serviços prestados por pessoas físicas e jurídicas
ao TRT21-RN.

2

3

RESULTADO
PATRIMONIAL

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais 2020

4.3 Conclusões de Auditorias Independentes e/ou órgãos de controle
público e as medidas adotadas em relação a conclusões ou eventuais
apontamentos
No TRT21-RN não houve realização de Auditoria Independente, nem
Auditoria realizada por órgãos de controle público no exercício de 2020.
As auditorias de contas realizadas pela DCI do TRT21-RN foram abordadas
no item 3.7 deste Relatório.
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5.0 - ANEXOS E APÊNDICES

1

APÊNDICE 1 - Lista de Siglas
A3P - Agenda Ambiental na Administração Pública
AJDG - Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
BI - Business Intelligence
CAEx - Centro de Apoio à Execução
CEA - Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura
CEJUSC - Centro Judiciário Regional de Métodos Consensuais
de Solução de Conflitos
CGE - Comitê de Gestão Estratégica
CGP - Coordenadoria de Gestão de Pessoas
CGR - Comitê de Gestão de Riscos
CNJ - Conselho Nacional de Justiça
CSJT - Conselho Superior da Justiça do Trabalho
Datajud - Base Nacional de Dados do Poder Judiciário
DCI - Divisão de Controle Interno
DCS - Divisão de Comunicação Social
DG - Diretoria Geral
DIMON – Divisão de Monitoramento e Apoio à Primeira Instância
DINT - Divisão de Inteligência
DLC - Divisão de Licitações e Contratos
DPJe - Divisão de Apoio ao PJe
DPREC - Divisão de Precatórios
ECT - Correios
EGPO - Escritório de Gestão de Processos Organizacionais
EJud21 - Escola Judicial
EJUD21 - Escola Judicial
ENTIC-JUD - Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário

ICEM – Índice de conformidade à estrutura mínima de TIC
ICIM – Índice de conformidade à estrutura mínima de TIC
IES - Instituições de Ensino Superior
IGC - Índice Geral de Cursos
iGOV-TIC-JUD - Índice de Governança em Tecnologia da Informação
e Comunicação do Poder Judiciário
IGovPessoas – Índice de Governança e Gestão de Pessoas
IGovTI – Índice de Governança e gestão de TI
IRA - Índice de Rendimento Acadêmico
IRA - Índice de Rendimento Acadêmico
JFRN - Justiça Federal no Rio Grande do Norte
LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
LOA - Lei Orçamentária Anual de 2020
ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ONU - Organização das Nações Unidas
PDG - Programa de Desenvolvimento Gerencial
PE-JT - Plano Estratégico da Justiça do Trabalho
PEI - Planejamento Estratégico Institucional
PJe – Processo Judicial Eletrônico
PJe-COR - Processo Judicial Eletrônico das Corregedorias
PLS – Plano de Logística Sustentável
PPA – Plano Plurianual
PSI - Política de Segurança da Informação
RA - Resolução Administrativa
RPV - Requisições de Pequeno Valor
SCMP - Sistema de Material e Patrimônio
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1

2

3

SEAMO - Setor Médico-Odontológico
SETIC - Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
SGDM - Setor de Gestão Documental e Memória
SGP - Secretaria Geral da Presidência
SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
SIGEO – Sistema de Gestão Orçamentária
SIGEP – Sistema Integrado de Gestão de Pessoas
SIGEST – Sistema de Gestão Estratégica
SRH – Sistema de Recursos Humanos
TCU – Tribunal de Contas da União
TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação
TJRN - Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte
TRT21-RN – Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região
TST – Tribunal Superior do Trabalho
UO – Unidade Orçamentária
VPA – Variações Patrimoniais Aumentativas
VPD – Variações Patrimoniais Diminutivas
VT – Vara de Trabalho
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APÊNDICE 2 - Lista de Ícones

1

2
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