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A imposição de limite de gastos que surgiu desde a Emenda Constitu-
cional nº 95/2016 leva a redução do número de servidores com acentua-
do efeito na realização das atividades.

Para enfrentar essas questões, a boa governança e a gestão estratégica 
se tornaram cruciais como instrumentos de ordenamento da instituição 
nesse novo cenário, ao possibilitarem com o despertar de ideias e inicia-
tivas inovadoras, atender às exigências que surgiram do contexto social e 
econômico em sua complexidade.
 
Esta edição do Relatório objetiva demonstrar à sociedade que o TRT-
21-RN está cumprindo diuturnamente sua missão institucional, de “Pro-
mover justiça, no âmbito das relações de trabalho, com celeridade, efi-
ciência e efetividade, contribuindo para a paz social e o fortalecimento 
da cidadania”.

Com vistas ao desafio de consolidar e ampliar a evolução alcançada até 
então e com olhos postos no contínuo avanço foram empenhados, na 
entidade jurisdicional, todos os esforços e recursos: orçamentários, tec-
nológicos e de pessoas para atingir os objetivos estratégicos definidos 
pelo órgão em que são afirmados os valores declarados em sua identi-

dade organizacional. 

Nessa linha, o Relatório é apresentado com informações claras, precisas 
e objetivas, expostas de forma simples para propiciar sua imediata per-
cepção pelo leitor que, para o aprofundamento e obtenção de dados, 
é direcionado 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, com agrupamento de seus conteúdos segundo áreas temáti-
cas que correspondem aos componentes da Cadeia de Valor do Tribunal. 
Trata-se de importante característica para a visão integrada, sistêmica e 
harmônica do trabalho desenvolvido.

Ao longo do Relatório, o leitor e a leitora poderão constatar que, em 
meio aos numerosos percalços, o TRT21-RN buscou observar os temas e 
as áreas essenciais para o seu funcionamento. Importa registrar a gover-
nança institucional, a transparência, a gestão de riscos e a existência e 
atuação do sistema de colegiados de apoio; a tecnologia da informação 
e comunicação, nos sistemas nacionais, infraestrutura e segurança da in-
formação; a gestão estratégica, na gestão de projetos e portfólio, gestão 
de processos e gestão socioambiental; conjugando-se ao elevado nível 
de produtividade da prestação jurisdicional, mesmo diante das restri-
ções aos atos presenciais e interação com os demais atores do sistema 
de justiça. 

A curva, porém, mostra uma inflexão, a partir de anterior obtenção do 

MENSAGEM
DA PRESIDENTE

apresentação do Relatório de Gestão do exercício 2021 
implica o exame e reflexão sobre desafios e superações. 
A continuidade da pandemia da COVID-19 iniciada em 
2020 estabeleceu situações que, pouco a pouco, ingressa-
ram no cotidiano exigindo ações prontas e eficientes para 
que a atividade pudesse ter encaminhamento regular.
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Prêmio CNJ de Qualidade 2020, na categoria Ouro. A palavra de ordem 
passou a ser Reinvenção, que adverte para a necessidade e urgência de 
reforçar o compromisso com o serviço público na forma de empenho e 
dedicação de todos os que fazem este Tribunal: magistrados, magistra-
das, servidores, servidoras, estagiários, estagiárias e demais colaborado-
res e colaboradoras.

A instituição é perene, os gestores, as gestoras e as dificuldades são pas-
sageiros. Um olhar cuidadoso e uma deliberação firme são os impera-
tivos para que o novo ciclo 2021-2026, segundo os novos referenciais 
estratégicos do Poder Judiciário, da Justiça do Trabalho e do próprio TR-
T21-RN, possa se desenvolver com realização correspondente ao grau do 
compromisso da instituição com a sociedade e com sua própria história.

Sob a visão de um Tribunal que, embora diverso na composição de suas 
áreas temáticas, esteja integrado e sistêmico nos seus valores, apresento 
o presente Relatório de Gestão 2021, firmando-o sua integridade como 
um documento que se reveste de fidedignidade, precisão e completude. 

Boa leitura.

META 1 META 2 META 3 META 5 META 9 META 10 META 11

101% 105%
94%

77%

100% 100% 100%

ALCANCE DAS METAS NACIONAIS

52,2%
iGG

ÍNDICE INTEGRADO DE GOVERNANÇA E GESTÃO

  

  

       

“Promover justiça, no âmbito das relações 
de trabalho, com celeridade, eficiência e 

efetividade, contribuindo para a paz social 
e o fortalecimento da cidadania”

RANKING DA 
TRANSPARÊNCIA

  87,44%

PRÊMIO CNJ DE 
QUALIDADE

66,24%

iGovTIC-JUD

40,95%

IPC-JUS  

56,90%

INOVAÇÃO       ÉTICA        ACESSIBILIDADE          EFETIVIDADE

COMPROMETIMENTO       TRANSPARÊNCIA             AGILIDADE

RESPEITO À DIVERSIDADE        VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS

SEGURANÇA JURÍDICA                     SUSTENTABILIDADE

Desembargadora 
Maria do Perpétuo Socorro 
Wanderley de Castro
Presidente 2021-2022
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VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

1.0 - VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

1.1 - IDENTIFICAÇÃO DO TRT21-RN E DECLARAÇÃO DA SUA MISSÃO E 
VISÃO

O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT21-RN), tem sua juris-
dição 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.

Os Tribunais Regionais do Trabalho (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. 

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 ór-
gãos judiciários.

CNJ

Jurisdição do 
TRT21-RN

Cargos de Juiz 
Titular

Cargos de 
Desembargador 
do Trabalho

Cargos de Juiz 
Substituto

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).

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

13 
Varas na 
Capital

10 
Varas no 
Interior

1
Posto 

Avançado
Ju

st
iç

a 
do

 T
ra

ba
lh

o

TRT 21º Região

Varas do Trabalho

Quem Somos e Onde Estamos

SUPREMO 
TRIBUNAL 
FEDERAL 

Tribunal Superior do 
Trabalho -TST 

(Ministros) 

Tribunais Regionais do 
Trabalho - TRTs

Juízes 
do Trabalho

3º Instância ou 
Instância 
Superior

2º Instância 

1º Instância 

CSJT

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.

Assú Goianinha
Macau

Natal

Mossoró 
(incluído o Posto Avançado de Pau dos Ferros)

Caicó
Ceará-Mirim

Currais Novos
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VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

IIIdddeeennntttiiidddaaadddeeeIdentidade
OOrggganiizaciionallOrganizacional

VisãoVisão

MissãoMissão

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

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

Nossa Identidade Organizacional

ValoresValores

Ética - Acessibilidade -  Agilidade - Eficiência  - Transparência
 

 Inovação - Valorização das pessoas 
 

Sustentabilidade - Efetividade  - Comprometimento
 

 Segurança Jurídica - Respeito à diversidade
 

PerspectivasPerspectivas

Apprreenndddizzadddo ee CrreeesscimeeenntoAprendizado e Crescimento

PPrroocessssoss InttteernossProcessos Internos

SoociedddadddeeeSociedade

Ações sobre
representação

sindical
 

Indenização por
dano moral ou

patrimonial,
decorrentes da

relação de trabalho

Os litígios
decorrentes de

relação de trabalho
 andaM

h

pe
im

dos de segurança,
abeas corpus e habeas

data quando o ato
questionado envolver
matéria sujeita à sua

jurisdição

JUSTIÇA DO 
TRABALHO

Processos relativos às
nalidades administrativas
postas a empregadores

por auditores fiscais do
trabalho

Ações que
envolvam exercício
do direito de greve

 

PROCESSAR E
JULGAR:

O Que Fazemos

1.2 - PRINCIPAIS NORMAS DIRECIONADORAS DE SUA ATUAÇÃO

Os principais normativos que direcionam a atuação das áreas do 
TRT21-RN estão compilados em um painel de Business Intelligence 
(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.

 Clique AQUI para acessar o Painel de Direcionadores do TRT21-RN.  

23

62

17

36

18

6

12

Prestação Jurisdicional

Governança e Estratégia
Organizacional

Gestão de Infraestrutura,
Serviço e Logística

Gestão de Pessoas

Gestão Tecnologia da
Informação e Comunicação

Gestão de Orçamento,
Contabilidade e Finanças
Gestão de Comunicação

Institucional

Fonte: Painel de Direcionadores do TRT21-RN

Número de
Direcionadores

174

Direcionadores do TRT21 RN- Direcionadores do TRT21-RN

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmM3ZGMwODktZmJhMy00ZjVhLTkzNjMtYTMzNzliYzI1YjEyIiwidCI6ImM0MjAxYTY1LWZjOGMtNGNlNC1hM2UwLTUwODBmNjNlOWQ4YiJ9
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VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

1.3 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

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 

Organograma Administrativo

TRIBUNAL PLENO

TURMAS DE
JULGAMENTO

(1)

VICE-PRESIDÊNCIA
(3)

OUVIDORIA
(4)

EJUD
(5)

PRESIDÊSNCIA
(6)

CORREGEDORIA
(7)

GABINETES DOS
DESEMBARGADORES

(8)

VARAS DO
TRABALHO

(9)
NUPEMEC

(10)

(1)

CORT 1
(3.1)

CORT 2
(3.2)

GOU
(4.1)

SCR
(7.2)

CEJUSC
NATAL
(10.1.1)

CEJUSC
MOSSORÓ

(10.1.1)

CEJUSC
JT 21
(10.1)

DG
(6.10)

SGP
(6.9)

CGP
(6.10.2)CGEST

(6.08)

DGI
(6.7)

DINT
(6.6)

DCS
(6.9.8)

SETIC
(6.9.9)

STP
(6.5)

AJDG
(6.10.1)

NÍVEIS DA
ORGANIZAÇÃO

ÓRGÃOS DO 
TRIBUNAL ESTRATÉGICO TÁTICO ASSESSORIA

meio de normas internas, de forma a adequar essa estrutura às 
necessidades 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:

https://www.trt21.jus.br/legislacao/resolucao/administrativa/resolucao-trt21-no-00172015
https://www.trt21.jus.br/legislacao/resolucao/administrativa/resolucao-trt21-no-00172015
https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/2019-12/Regulamento_Geral.pdf
https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/2019-12/Regulamento_Geral.pdf
https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/institucional/Gest%20Estrat%C3%A9gica/Atualizacao-do-Organograma-2021-01.png
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2274
https://www.csjt.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=235e3400-9476-47a0-8bbb-bccacf94fab4&groupId=955023
https://www.trt21.jus.br/index.php/institucional/organograma-administrativo
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VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

1.4 - ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

GESTÃO OPERACiONAL

A
LT

A ADMiNiSTRAÇÃ
OPresidência

Diretoria Geral
Secretaria Geral da

Presidência
Ouvidoria

Tribunal
Pleno

Instâncias internas de
apoio à Governança

Magistrados(as) 
Comitês e Comissões

Ouvidoria - SCR - SETIC
CGP - DGI - DCI

INSTÂNCIAS INTERNAS DE 
GOVERNANÇA

Instâncias externas de
apoio à Governança

MPT - AGU
OAB - AMATRA21

SINTRAJURN
ASTRA21

Instâncias externas 
de Governança

CNJ - CSJT - TCU
CONGRESSO NACIONAL

Diretorias de 
Secretarias,

Coordenadorias 
e Divisões

Chefias de Seção e 
Setores

CNJ - CSJT - TST

Empregados(as) - Empregadores(as)
Organizações profissionais

Organizações sindicais
Advogados(as) - Cidadãos(ãs)

ORGANiZAÇÕES
SUPERiORES

GESTÃO TÁTiCA

SOCiEDADE

GOVERNANÇA

GESTÃO

ADMiNiSTRAÇÃO

GOVERNANÇA

GESTÃO

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.

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”.

Com a vigência da Resolução CNJ nº 432/2021, que dispõe sobre as 
atribuições, a organização e o funcionamento das Ouvidorias dos 
tribunais, da Ouvidoria Nacional de Justiça, em atendimento ao disposto 
no seu Artigo 3º, a Ouvidoria passou a integrar a Alta Administração do 
TRT21-RN.

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

Os colegiados de apoio de governança têm suas atividades registradas 
em processo administrativo digital próprio (PROADs) e contam com 
páginas no portal do TRT21, além do Painel da Estrutura de Governança, 
cujo acesso está 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.

https://www.trt21.jus.br/legislacao/regulamento-geral
https://www.trt21.jus.br/legislacao/regimento-interno
https://atos.cnj.jus.br/files/original133611202111036182904b71000.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmM3ZGMwODktZmJhMy00ZjVhLTkzNjMtYTMzNzliYzI1YjEyIiwidCI6ImM0MjAxYTY1LWZjOGMtNGNlNC1hM2UwLTUwODBmNjNlOWQ4YiJ9
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VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

1.5 - MODELO DE NEGÓCIOS

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.

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. 

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

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, 
utilizando recursos financeiros, informacionais, tecnológicos e físicos, 
para produzir resultados efetivos e atender às demandas da sociedade.

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.

Painel da Estrutura de Governança do TRT21-RN

Prestação Jurisdicional

Governança e Estratégia
Organizacional

Gestão de Infraestrutura,
Serviços e Logística

Gestão de Pessoas

Gestão Tecnologia da
Informação e Comunicação

Gestão de Orçamento,
Contabilidae e Finanças
Gestão de Comunicação

Institucional

19

15

12

10

3

3

2

Fonte: Painel de Estrutura de Governança do TRT21-RN

Número de
Colegiados

64

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmM3ZGMwODktZmJhMy00ZjVhLTkzNjMtYTMzNzliYzI1YjEyIiwidCI6ImM0MjAxYTY1LWZjOGMtNGNlNC1hM2UwLTUwODBmNjNlOWQ4YiJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmM3ZGMwODktZmJhMy00ZjVhLTkzNjMtYTMzNzliYzI1YjEyIiwidCI6ImM0MjAxYTY1LWZjOGMtNGNlNC1hM2UwLTUwODBmNjNlOWQ4YiJ9
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Recebidas (qtd)

Valores Recolhidos
 (R$ milhões)

PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL

PR
O

CE
SS

O
S

SO
CI

ED
A

D
E

PR
O

CE
SS

O
S

SO
CI
ED

A
D
E

Equipamentos (und.)

Computadores       1.196 
Notebooks                  107 
Videoconferência       77 

Infraestrutura de TIC

Data Centers

Armazenamento (TB)        1.372 
Processamento (CPU core)   728            
Aplicações /Sistemas            70 

Orçamento 

NOSSOS RECURSOS RESULTADOS

IMPACTOS

Demandas Trabalhistas

18,5  (Ton)
Reciclagem

10
Magistrados

(2º Grau)

45
Magistrados

(1º Grau)

679
Servidores

243
Contratados*  

130
Qtd

15.550
1º Grau

Tempo Médio até 
Solução

Valores Pagos
Jurisdicionados

 282,7
 (R$ milhões)

  

Conectividade: 9 Localidades

Custeio 

R$  13,8 
milhões

ESTRATÉGIA

Imóveis 
R$ 72,4 milhões

Infraestrutura Física

Força de Trabalho

Solucionadas (qtd)
* Estagiários e prestadores 

de serviços (residentes)

Investimentos 

R$  1,45 
milhão

Bens móveis

R$  14,6 milhões

                 

6.457
2º Grau

176 dias
1º Grau

94 dias
2º Grau

16.843
1º Grau

6.366
2º Grau

5.478
Conciliadas

Executadas (qtd)

10.504
1º Grau 

*processos baixados

3,4
Fisco

3,4
Custas e 

Emolumentos

13,2
R$ milhões 

(pagos)

FornecedoresMeio AmbientePessoal
Ativos             R$  214,7 milhões  
Inativos          R$    58,5 milhões 
Benefícios     R$     16,4 milhões        

28,7
Previdência

251  (itens)
Reutilização

(Doação)
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1.6 - POLÍTICAS, PROGRAMAS E ESTRUTURAS DE GOVERNO

No contexto dos processos de manutenção e monitoramento do 
Sistema de Governança Institucional do TRT21-RN, foram mantidas e 
atualizadas as informações no painel de BI as políticas, programas e es-
truturas de governo. Esta ferramenta permite, além da identificação dos 
referidos direcionados, seus vínculos com as áreas de negócio e as estru-
turas de colegiados de apoio à governança e gestão estratégica.

1.7 - CADEIA DE VALOR

A cadeia de valor é uma ferramenta de gestão que representa 
visualmente, de forma macro, os processos organizacionais executados 
pela organização com o objetivo de gerar valor aos clientes. Qualquer 
organização pode ser vista  como uma coleção de 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.

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

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.

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.

Além das atividades finalísticas realizadas pela prestação jurisdicional, 
representada pelos órgãos do primeiro e segundo graus, unidades 
organizacionais do TRT21-RN realizam atividades direcionadoras e de 
apoio, representadas nos componentes da Cadeia de Valor do Tribunal.

Clique AQUI e conheça, na página 3, as principais políticas, progra-
mas e estruturas de governança.

https://www.trt21.jus.br/institucional/areas-administrativas/governanca-e-estrategia-organizacional/gestao-estrategica/areas-de-negocio/gestao-de-processos-organizacionais#faqfield-anchor-list-2
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTdiMDI1MGEtNTM2MS00Y2JmLWIwMTktZjNkODQyNDk1MDUyIiwidCI6ImM0MjAxYTY1LWZjOGMtNGNlNC1hM2UwLTUwODBmNjNlOWQ4YiJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmM3ZGMwODktZmJhMy00ZjVhLTkzNjMtYTMzNzliYzI1YjEyIiwidCI6ImM0MjAxYTY1LWZjOGMtNGNlNC1hM2UwLTUwODBmNjNlOWQ4YiJ9


Relatório de Gestão 2021

5

4

3

2

1

13

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

Governança e Estratégia 
Organizacional

Prestação Jurisdicional

Gestão da 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

Gestão de 
Pessoas

Gestão de 
Orçamento, 

Contabilidade e 
Finanças

Gestão de 
Comunicação 

Social

Gestão de 
Infraestrutura, 

Serviços e 
Logística

DEMANDAS
Judiciais

Administrativas

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

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

Finalísticos Direcionadores Apoio

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

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

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

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

Foram elaborados os Cenários Prospectivos para 2022 como forma de 
ampliar a visão do ambiente externo e redirecionar as ações para um 
melhor aproveitamento dos recursos da instituição. Identificados os prin-
cipais direcionadores externos capazes de melhorar a forma de atuação 
do Tribunal nos próximos dois anos e analisadas as principais tendências 
(cenários).   A partir dos cenários, foram construídas as ações (direciona-
mentos) necessários e estes vinculados com as iniciativas estratégicas.

Pessoas

TIC InfraestruturaGestores
Comitês

Magistrados

Trabalho remoto
Teletrabalho

Gestão por 
Competências

Principais Direcionadores Cenários Prospectivos para 2022

Redução da força de trabalho

Transformação digital acelerada e 
uso intensivo de novos sistemas

Aumento do número de 
servidores em teletrabalho

Aumento do número de ataques 
cibernéticos

Manutenção do trabalho remoto

Aumento do número de projetos 
em execução simultânea

Ampliação das competências 
técnicas e organizacionais

Manutenção dos limites 
orçamentários

Pessoas

TIC InfraestruturaGestores
Comitês

Magistrados

Trabalho remoto
Teletrabalho

Gestão por 
Competências

Principais Direcionadores Cenários Prospectivos para 2022

Redução da força de trabalho

Transformação digital acelerada e 
uso intensivo de novos sistemas

Aumento do número de 
servidores em teletrabalho

Aumento do número de ataques 
cibernéticos

Manutenção do trabalho remoto

Aumento do número de projetos 
em execução simultânea

Ampliação das competências 
técnicas e organizacionais

Manutenção dos limites 
orçamentários

Pessoas

TIC InfraestruturaGestores
Comitês

Magistrados

Trabalho remoto
Teletrabalho

Gestão por 
Competências

Principais Direcionadores Cenários Prospectivos para 2022

Redução da força de trabalho

Transformação digital acelerada e 
uso intensivo de novos sistemas

Aumento do número de 
servidores em teletrabalho

Aumento do número de ataques 
cibernéticos

Manutenção do trabalho remoto

Aumento do número de projetos 
em execução simultânea

Ampliação das competências 
técnicas e organizacionais

Manutenção dos limites 
orçamentários

Os cenários prospectivos para 2022 foram elaborados com a participa-
ção das equipes de trabalho e dos comitês temáticos vinculados à área 
de Pessoas e Tecnologia da Informação.
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1.9 - DETERMINAÇÃO DA MATERIALIDADE DAS INFORMAÇÕES

A definição da materialidade das informações que compõem o presente 
relatório ocorreu por meio de um processo decisório da Alta Administra-
ção do TRT21-RN, suportado pela adoção da Metodologia de Definição 
da Materialidade do Relatório de Gestão, sugerida pela DGI. 

MACROPROCESSOS 
CRÍTICOSTCU  DIAGNÓSTICO 

INSTITUCIONAL

3Prestação Jurisdicional

55Gestão da Tecnologia da 
Informação e Comunicação

44Gestão de Pessoas

22Gestão de Orçamento, 
Contabilidade e Finanças

66Gestão de Comunicação 
Social

44Gestão de Infraestrutura, 
Serviços  e Logística

6Governança e Estratégia  
Organizacional

Referenciais adotados para a definição inicial dos temas 

Temas definidos pela Alta Administração, distribuídos por componente da 
Cadeia de Valor 

Definição da Materialidade

● Governança e Gestão de Infraestrutura, 
Serviços e Logística

● Contratação de bens e serviços
● Gestão do patrimônio

● Conhecimento 1º grau
● Execução 1º grau        
● Conciliação pelo CEJUSC

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

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

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

● Planejamento orçamentário anual
● Prover Informações Contábeis à Administração

● Governança e Gestão da Comunicação e 
Informação

● Imagem Institucional
● Comunicação com os públicos interno e externo
● Informação bibliográfica, arquivistica e memória
● Serviços de comunicação social
● Serviços de gestão documental e memória

CENÁRIOS 
PROSPECTIVOS

2021

CURTO PRAZO
Ações 

concluídas até 
2021

  

2022

MÉDIO PRAZO
Ações 

concluídas até 
2022

  

20242023

LONGO PRAZO
Ações concluídas a partir de 2023

          

...

Marcos Temporais do Relatório de Gestão 2021

https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/transparencia/dgi/_Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20-%20Defini%C3%A7%C3%A3o%20da%20Matriz%20de%20Materialidade%20-%20RI%202021.pdf
https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/transparencia/dgi/_Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20-%20Defini%C3%A7%C3%A3o%20da%20Matriz%20de%20Materialidade%20-%20RI%202021.pdf


RISCOS, 
OPORTUNIDADES 
E PERSPECTIVAS

2



Relatório de Gestão 2021

5

4

3

2

1

17

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO
1

3

4

5

2

Relatório de Gestão 2021 17

RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

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 aos 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.  No TRT21-RN, a Política 
de Gestão de Riscos foi aprovada em Dezembro/2020 e a Metodologia 
de Gestão de Riscos Institucionais foi então instituída.

No exercício de 2021, a Gestão de Riscos avançou no TRT21-RN com a 
Instituição do Comitê de Gestão de Riscos (CGR), responsável por apoiar 
as tomadas de decisões relativas à governança e gestão de riscos no 
âmbito do TRT21-RN.

Além disso, houve a implementação da Metodologia de Gestão de 
Riscos Institucionais na Secretaria da Tecnologia da Informação e 
Comunicação (SETIC), gerando o Plano de Gestão de Riscos de 
TIC em atendimento ao Art. 37 da Resolução CNJ 370/2021.

Para saber mais sobre a Gestão de Riscos no âmbito do TRT21-RN, clique 
AQUI.

Identific ar 
e  analisar os  

 risc os

Aprovar
melhorias  na
metodologia
de gestão de
risc os

Comunic ar o plano de
tratamento dos  risc os

Comitê de
Gestão de

R isc os

Desembargadora
Presidente

Analista
do R isc o

S ugerir ao 
gestor a  
avaliaç ão dos  
risc os , plano  de
tratamento e
eventual plano de
c ontigênc ia

E sc ritório de
Gestão de R isc os

Fomentar práticas
de gestão de riscos 

Dar suporte  aos  gestores
e analistas  de risc os

Apoiar o Comitê de Gestão
de R isc os  nas  suas
atribuiç ões

Gestor(a)
do R isc o Promover a

implementaç ão do
plano de tratamento
dos risc os

Avaliar 
os riscos

Propor
mudanç as  na
governanç a da
gestão de
risc os

Instituir o
Comitê de
Gestão de
R isc os

Aprovar a  Matriz
de R isc os  e  o
apetite  a  risc os  

Principais 
Papéis da 
Gestão de 

Riscos

G
ER

IR
 R

IS
CO

S

GOVERNAR A GESTÃ
O

 D
E D

E RISCO
S

Estrutura de Riscos

Política de Gestão Riscos 
Institucionais

Metodologia de Gestão de 
Riscos

“governar a gestão 
de riscos”

“gerir riscos”

Glossário

PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

Estrutura de Riscos do TRT21-RN

https://www.trt21.jus.br/legislacao/resolucao/administrativa/resolucao-administrativa-no-0222020
https://www.trt21.jus.br/legislacao/resolucao/administrativa/resolucao-administrativa-no-0222020
https://www.trt21.jus.br/node/30484
https://www.trt21.jus.br/node/30484
https://www.trt21.jus.br/comites_e_comissoes/comite-de-gestao-de-riscos
https://www.trt21.jus.br/node/30484
https://www.trt21.jus.br/node/30484
https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/transparencia/setic/planos_projetos_acoes/Plano%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Riscos%20de%20TIC.pdf
https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/transparencia/setic/planos_projetos_acoes/Plano%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Riscos%20de%20TIC.pdf
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706
https://www.trt21.jus.br/institucional/areas-administrativas/governanca-e-estrategia-organizacional/governanca-institucional/areas-de-negocio/riscos-e-controles-internos
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RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

2.2 - PRINCIPAIS RISCOS E OPORTUNIDADES

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). 

Com a implementação da Metodologia de Gestão de Riscos Institucionais na Secretaria da Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC), foram 
geridos os principais riscos de cada macroprocesso que poderia impactar os objetivos de TIC  do Tribunal.

Com a aprovação do Plano Estratégico 2021-2026 do TRT-21-RN, e em atendimento ao disposto na Resolução CSJT Nº 259/2020, os riscos estratégicos 
também serão identificados e devidamente gerenciados.

M
ui

to
 A

lt
o

A
lt

o

M
éd

io

B
ai

xo

1 4 9 1

NÍVEL DE RISCO

Eventos de Risco Categoria de Risco Nível de
Risco

Falha nos dois equipamentos UPS da sala-cofre Continuidade Muito Alto

Ataque de ransomware Continuidade Alto
Vazamento de dados pessoais Segurança da Informação Alto
Descumprimento de obrigações ou objetivos institucionais Imagem Alto
Ataque de phishing Segurança da Informação Alto
Falha no apoio administrativo nas contratações Orçamento Médio
Falha no gerenciamento remoto de ativos de TIC Continuidade Médio

Esgotamento de recursos de memória do ambiente de produção Continuidade Médio

Falha no direcionamento superior para elaboração do PDTIC-TRT21 Estratégia Médio

Atrasos nos projetos Estratégia Médio
Desistência de gestores Conformidade Médio
Falha na execução do plano de capacitações Continuidade Médio
Falha na priorização de projetos importantes Continuidade Médio
Falha no cumprimento de obrigações trabalhistas em contratos de 
mão de obra residente Conformidade Médio

Rompimento de um ou mais trechos de fibra ótica que interligam os 
prédios do complexo judiciário Continuidade Baixo

Fonte: Plano de Gestão de Riscos de TICC

https://www.cnj.jus.br/atos_normativos/
https://www.gov.br/compras/pt-br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/IN-n-05-de-26-de-maio-de-2017---Hiperlink.pdf
https://www.trt21.jus.br/node/30484
https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/transparencia/dgi/Relatorio%20Plano%20Estrat%C3%A9tigo%20TRT21-RN%202021-2026.pdf
https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/168294
https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/transparencia/setic/planos_projetos_acoes/Plano%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Riscos%20de%20TIC.pdf
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2.3 - PRINCIPAIS DESAFIOS E INCERTEZAS

O principal desafio na área é a criação de uma unidade organizacional 
dedicada à matéria, para viabilizar a implementação gradual da Gestão 
de Riscos, iniciando pelos seguintes processos organizacionais considerados 
críticos pelo Comitê de Gestão de Riscos (CGR):
 7.2.1-Planejar contratação (Resolução CNJ n° 347/2020);
 3.1.7-Planejar contratações de TIC (Resolução CNJ nº 182/2013);
 2.2.5-Gerir Processo - visando utilizar a gestão de riscos como 
 ferramenta para melhoria dos processos organizacionais do TRT;
 2.5.3-Realizar auditoria (Resolução CNJ nº 309/2020);
 2.2.7-Gerir Projeto - visando utilizar a gestão dos riscos como 
 ferramenta para auxiliar no planejamento do projeto e sua execução;
 2.2.6-Gerir Portfólio - visando utilizar a gestão de riscos para 
 embasar a aprovação do projeto e, futuramente, sua priorização
 no portfólio;
 2.2.8-Monitorar e avaliar o plano estratégico (Resolução CSJT 
 n. 259/2020).

Além disso, considerando a TIC como único contexto onde a me-
todologia de gestão de riscos foi aplicada, outro importante desafio é o 
desdobramento das ações de tratamento dos riscos de TIC, que envol-
vem várias áreas externas à SETIC.

2.4 - FONTES ESPECÍFICAS DE RISCOS E OPORTUNIDADES

Além do Plano de Gestão de Riscos de TIC, o Relatório de Diagnóstico Ins-
titucional, elaborado no contexto do projeto de Formulação da Estra-
tégia do TRT21-RN para o ciclo 2021-2026, apresenta diversas matrizes 
SWOTs, orientadas pelas análises do ambiente interno, relacionan-
do as forças e fraquezas da instituição, e pelo ambiente externo, com 
as oportunidades e ameaças; configurando-se como a principal fonte de 

riscos e oportunidades do TRT21-RN.

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

2.5 - AVALIAÇÃO DA PROBABILIDADE DE RISCO OU OPORTUNIDADE

A avaliação das probabilidades de riscos de TIC no TRT21-RN está no 
Plano de Gestão de Riscos de TIC, elaborado pela SETIC, através da 
implementação da Metodologia de Gestão de Riscos Institucionais.

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3518
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/1874
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3289
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/168294/2020_res0259_csjt.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/168294/2020_res0259_csjt.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/transparencia/setic/planos_projetos_acoes/Plano%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Riscos%20de%20TIC.pdf
https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/transparencia/dgi/RELATO%CC%81RIO%20DE%20DIAGNO%CC%81STICO%20TRT-RN%202020.1.pdf
https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/transparencia/dgi/RELATO%CC%81RIO%20DE%20DIAGNO%CC%81STICO%20TRT-RN%202020.1.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWUwM2ZiNWItZTU5Yy00NWE3LWJmODUtNjE5Nzg0OGEwNjM4IiwidCI6ImM0MjAxYTY1LWZjOGMtNGNlNC1hM2UwLTUwODBmNjNlOWQ4YiJ9
https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/transparencia/setic/planos_projetos_acoes/Plano%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Riscos%20de%20TIC.pdf
https://www.trt21.jus.br/node/30484
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3.0 - GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

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 Re-
solução CSJT nº 259/2020. Assim, o Plano Estratégico Participativo do 
TRT21-RN para o período 2021-2026, aprovado por meio da Resolução 
Administrativa TRT21 nº 015/2021 guarda alinhamento com a Resolução 
CNJ nº 325/2020, que dispõe sobre a Estratégia Nacional do Poder Ju-
diciário para o sexênio 2021-2026, e o Ato CSJT.GP.SG nº   34/2021, que 
traz o Plano Estratégico da Justiça do Trabalho (PE-JT) para o mesmo 
período.

As práticas que competem à Gestão Estratégica do TRT21-RN com-
preendem atividades de implementação do plano estratégico, monito-
ramento de seus objetivos e metas junto às unidades organizacionais, 
assim como reporte às estruturas de Governança, incluindo a  Alta Admi-
nistração do Tribunal.

A estratégia é detalhada por meio da prática de desdobramento, me-
diante a elaboração do Plano Tático Institucional, que reúne os planos 
operacionais, consolidando as contribuições das unidades organizacio-
nais. Sua implementação ocorre por meio de projetos e processos or-
ganizacionais, capacitações e contratações, em uma sistemática de ali-
nhamento e direcionamento dos recursos tecnológicos, financeiros e 
humanos para o alcance dos objetivos estratégicos.

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 onze objetivos estratégicos para o TRT21-RN no ci-
clo 2021-2026, que estão especificados no seu Mapa Estratégico, tendo 
sido definidos com base nos cenários traçados, alinhados aos macrode-
safios definidos pela Estratégia do Judiciário 2021-2026 (CNJ) e ao Pla-
no Estratégico da Justiça do Trabalho 2021-2026 (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. 

https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/168294
https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/168294
https://www.trt21.jus.br/legislacao/resolucao/administrativa/resolucao-administrativa-no-0152021-0
https://www.trt21.jus.br/legislacao/resolucao/administrativa/resolucao-administrativa-no-0152021-0
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3365
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3365
https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/182910
https://www.trt21.jus.br/transparencia/estrategia-institucional-do-trt21-rn


1

2

4

5

3

Relatório de Gestão 202122

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

Identidade
Organizacional

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

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

Valorização das pessoas
Sustentabilidade
Efetividade
Comprometimento
Segurança Jurídica
Respeito à diversidade

VALORES
Ética
Acessibilidade
Agilidade
Eficiência
Transparência
Inovação

OBJETIVOS

Garantir a efetividade do tratamento
da demandas repetitivas

Fortalecer a Governança
e a Gestão Estratégica

Garantir a duração razoável
do processo

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

Assegurar o tratamento adequado
dos conflitos trabalhistas

Garantir a continuidade
e a sustentabilidade institucional

da Justiça do Trabalho
Fortalecer a comunicação
e as parcerias institucionais

Promover o trabalho decente
e a sustentabilidade

Aperfeiçoar a gestão
orçamentária e financeira

Incrementar modelo de gestão
de pessoas em âmbito nacional

Aprimorar a Governança de TIC
e a proteção de dados

Sociedade

Processos
Internos

Aprendizado
e Crescimento

Perspectivas

PLANO ESTRATÉGICO TRT21-RN -  CICLO 2021 - 2026

Para mais informações acesse: Reportagem sobre a aprovação do Planejamento Estratégico

Mapa Estratégico do TRT21-RN - Ciclo 2021-2026

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HQGSW4MUYkgture%3Dyoutu.be
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3.2 - APOIO DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA À CAPACIDADE DE GE-
RAR VALOR

O conjunto de colegiados temáticos que compõem o Sistema de Go-
vernança do TRT21-RN manteve em 2021 suas atividades de avaliação 
de cenários, promoção de debates relacionados aos temas a eles afetos 
e proposição de iniciativas a serem implementadas pela Administração 
do TRT21-RN. Mesmo diante de mais um período de instabilidade, em 
decorrência da pandemia da COVID-10, houve uma evolução no nível de 
amadurecimento das atividades relacionadas aos mecanismos de gover-
nança, fazendo com que a Estrutura de Apoio à Governança tenha con-
tribuído com a formulação do Plano Estratégico para o ciclo 2021-2026 
e a fase inicial do seu desdobramento, com a construção do Plano Tático 
Institucional para o ciclo 2021-2022,.

Os normativos direcionadores publicados em 2021 pelo CSJT e pelo CNJ, 
ocasionaram um aumento de 8,5%, passando de 59 para 64, como se 
pode verificar no Painel da Estrutura de Governança.

Alguns desafios prospectados para 2021 não puderam ser concretizados 
e permanecem em execução num estágio avançado, como a política de 
governança de colegiados, cuja proposta foi apresentada para a Presi-
dência do CSJT, e a Política de Governança Institucional do TRT21-RN 
deve seguir para aprovação do Tribunal Pleno em 2022.

Permanecem o esforço da Administração em melhorar a integração en-
tre os colegiados de apoio à governança e a definição de um calendário 
anual de reuniões ordinárias dos colegiados, cumprindo as determina-
ções dos normativos, integrando aos modelos de governança e gestão 
estratégica e facilitando o planejamento geral dos próprios colegiados e 
das unidades organizacionais a eles vinculadas.

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 às atividades administrativas. A Ouvidoria é a principal 
unidade neste contexto, sendo também responsável pelo Serviço de 
Informação ao Cidadão (SIC). 

Número de Colegiados por Componente da
Cadeia de Valor
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Número de Colegiados por Tipo

22

5

4

2

Finalístico

Operacional

Temático (CVV)

Institucional

31Subtemáticos

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmM3ZGMwODktZmJhMy00ZjVhLTkzNjMtYTMzNzliYzI1YjEyIiwidCI6ImM0MjAxYTY1LWZjOGMtNGNlNC1hM2UwLTUwODBmNjNlOWQ4YiJ9
https://www.trt21.jus.br/index.php/ouvidoria
https://www.trt21.jus.br/index.php/ouvidoria#item2
https://www.trt21.jus.br/index.php/ouvidoria#item2
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Mesmo com o estabelecimento de regime especial de trabalho remoto, 
adotado em razão da pandemia da COVID-19, os serviços da Ouvidoria/
SIC permaneceram sendo prestados presencialmente, mas as demandas 
ocorreram predominantemente via formulário eletrônico, correspondendo 
a 98% do total de 408 demandas recebidas no período.

No portal do TRT21-RN, item Ouvidoria, estão disponíveis todas as 
informações necessárias para realizar um pedido de acesso à informação.

A Ouvidoria, especialmente com a publicação da Resolução CNJ nº 
432/2021, firma-se como importante unidade organizacional que 
colabora diretamente com a efetivação do Estado Democrático de Direito, 

Canais de Relacionamento com a Sociedade
 

Pesquisa de
Satisfação Correições

Ouvidoria

Carta de 
 Serviço ao

Cidadão

Processos
Participativos

Manifestações recebidas por tipo

1,7%

SUGESTÕES

ELOGIOS

DENÚNCIAS

DÚVIDAS

RECLAMAÇÕES

INFORMAÇÕES
(Lei nº 12.527/2011)

Fonte: Relatório Anual da Ouvidoria

(7)

0,7%
(2)

8,6%
(35)

8,8%
(36)

32,6%
(133)

42,6%
(174)

LGPD 4,9%
(20)

408
MANIFESTAÇÕES 

RECEBIDAS

TEMPO MÉDIO
DE TRAMITAÇÃO

17 DIAS

Manifestações e perfil do solicitante

ÓRGÃO PÚBLICO

PERITO(A)

To
ta

l d
e 

M
an

ife
st

aç
õe

s 
  4
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ESTAGIÁRIOS (AS)

SERVIDOR(A)

OUTROS

RECLAMANTE

ADVOGADO(A) / 
PROCURADOR(A)

MAGISTRADOS(AS)

36,0%

40,9%

15,0%

RECLAMADO(A)1,5%

3,2%

1,0%

1,0%

1,0%

0,5%

Fonte: Relatório Anual da Ouvidoria
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Manifestações recebidas por tipo

https://www.trt21.jus.br/index.php/ouvidoria
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4213
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4213
https://www.instagram.com/trt21rn/
https://www.facebook.com/TRT21RN
https://twitter.com/TRT21RN
https://www.trt21.jus.br/transparencia/acesso-informacao/carta-ao-cidadao
https://www.trt21.jus.br/ouvidoria
https://www.trt21.jus.br/noticias/noticia/trt-rn-regulamenta-atermacao-virtual-e-uso-do-whatsapp-business-para-comunicacao
https://www.trt21.jus.br/servicos/pje-0
https://www.trt21.jus.br/
https://www.trt21.jus.br/corregedoria/correicoes
https://www.trt21.jus.br/contato
https://www.youtube.com/channel/UCpNpp8c074XPTxsloEgnI_A
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bem como fundamental para a adequação do TRT21-RN à Lei Geral de 
Proteção de Dados.

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

No âmbito do TRT21-RN, o Projeto estratégico “Implantar requisitos da  
LGPD no âmbito do TRT-21-RN”  está em andamento, merecendo 
destaque as seguintes entregas:
 Realização do Diagnóstico de Adequação (Gap Analysis) Inicial;
 Definição dos Papéis, Comitês e Responsabilidades
                   Encarregada de Dados;
                     Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais (CGPD);
                   Grupo de Trabalho Técnico de caráter multidisciplinar.
 Criação da página da LGPD no Portal do TRT21-RN;
 Conscientização e Engajamento (em andamento);
 Catalogação dos Dados (em andamento);
 Elaboração e publicação da política geral de privacidade e proteção
 de dados pessoais;
 Implementação dos avisos de Privacidade no Portal;
 Implementação do Serviço de Atendimento ao Titular (formulário
 eletrônico ou sistema) para requisições e/ou reclamações;
 Revisão dos contratos e convênios (em andamento).

Para visualizar vídeo da campanha de conscientização da LGPD no 
TRT21-RN acesse: 

      Vídeo da Campanha de Conscientização da LGPD.

Para obter as principais informações relacionadas à Lei Geral de Proteção 
de Dados, no âmbito do TRT-21-RN, acesse: LGPD.

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, que teve sua 
quarta edição em 2021. 

Para saber mais sobre a Transparência do TRT21-RN, acesse:  Painel do 
Sistema de Transparência do TRT21-RN.

3.2.2 - ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

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.

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

Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria PAA – exercício 2021, 
a Secretaria de Auditoria Interna (SAI) realizou as seguintes  ações de 
controle:

Desempenho do TRT21-RN no 
Ranking da Transparência do CNJ

Fonte: Ranking da Transparência do CNJ

2018
2019
2020

2021

50,68%
72,73%

87,50%
87,44%

https://www.trt21.jus.br/node/30306
https://www.trt21.jus.br/comites_e_comissoes/comite-gestor-de-protecao-de-dados-pessoais-cgpdp
https://www.trt21.jus.br/legislacao/expediente/ato/2022/18
https://www.trt21.jus.br/node/30173
https://proad.trt21.jus.br/portal-proad/pages/lgpd/index.xhtml;jsessionid=LcX-HdnUVo9uyTDocqdJQusIEoaOaSv21cc_L6Da.k8s-portal-proad?dswid=-5732
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hLuv_wLcyvQ
https://www.trt21.jus.br/node/30173
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=2694
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGI5ZTM2ZGYtNzcyNi00YTcwLTgzOGEtOGMwNDMzNjIwZTdhIiwidCI6ImM0MjAxYTY1LWZjOGMtNGNlNC1hM2UwLTUwODBmNjNlOWQ4YiJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGI5ZTM2ZGYtNzcyNi00YTcwLTgzOGEtOGMwNDMzNjIwZTdhIiwidCI6ImM0MjAxYTY1LWZjOGMtNGNlNC1hM2UwLTUwODBmNjNlOWQ4YiJ9
https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/transparencia/2020-11/PLANO%20DE%20AUDITORIA%20%202020.pdf
https://www.cnj.jus.br/transparencia-cnj/ranking-da-transparencia-2020/
https://www.cnj.jus.br/transparencia-cnj/ranking-da-transparencia-2020/
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Nota: os atos foram encaminhados dentro do prazo da IN TCU 78/2018. 

Apuração de indícios de irregularidades na folha de pagamento

A SAI fiscalizou e diligenciou, em 2021,  junto ao Tribunal de Contas da 
União - TCU, 110  pontos de auditoria indicados pela Corte de Contas por 
meio do sistema E-pessoal.

Monitoramento

O monitoramento consiste no acompanhamento das providências 
adotadas pelo titular da unidade auditada em relação às recomendações 
constantes do relatório final de auditoria.  No Exercício 2021 foram 
monitorados os resultados de 02 auditorias.

Consultorias - Notas técnicas Fiscalizaçção de atos de
pessoas 

Consulta. Reposição ao Erário.
Procedimento. Orientações

32 Atos de 
aposentadoria

09 Pensões civis 

20 Admissão de pessoal

REgularidade dos Pagamentos da 
Gratificação de Exercício Cumulativo de 
Jurisdição - GECJ

Auditorias Realizadas

Auditorias de Contas exercício 2021
Ação Coordenada de Auditoria para o exercício de 2021, que 
deverá ser executada pelos Tribunais e Conselhos sujeitos ao 
controle administrativo do CNJ, nos termos da Resolução 
CNJ n° 308/20 e 309/20
Auditoria para avaliar a eficácia dos controles das contrata-
ções de soluções de TIC, inclusive nos aspectos relativos aos 
riscos crítocos para o órgão
Auditoria para avaliar os procedimentos dos processos de 
suprimentos de fundos
Auditoria de conformidade dos contratos de prestação de 
serviço continuado

Relatório Concluído Relatório pendente de conclusão

Apuração de indícios de irregularidades na 
folha de pagamento

Ato de pessoal devolvido ao gestor de pessoal para ser reenviado 
pelo sistema e-pessoal em 60 dias, em cumprimento ao Acórdão 
1414/2021-Plenário
28
Desconto de Contribuição Social insuficiente
56

Descumprimento de Jornada de Trabalho
  1
Inobservância do teto constitucional para pensionistas que 
possuem outro vínculo
  1
Parcela incompatível com subsídio
  1

Remuneração acima do teto 
 3

Servidor falecido recebendo remuneração
 3

Valor de VPNI que sofreu reajuste desde o primeiro pagamento
12

Acumulação irregular de cargos
 1

Admissão de servidor sem ato de concessão no e-pessoal
 4

Apuração de indícios de Irregularidades na  
Folha de Pagamento
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3.3 - ATIVIDADE CORREICIONAL

3.3.1 - CORREIÇÕES ORDINÁRIAS

A Corregedoria Regional, na forma do artigo 25, I, do Regimento Interno, 
realizou, em 2021, Correições Ordinárias, presenciais e telepresenciais, 
nas 23 Varas do Trabalho do TRT21-RN, bem como nos Centros Judiciá-
rios de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (CEJUSC) de Natal 
e de Mossoró, na Divisão de Inteligência (DINT) e no Centro de Apoio à 
Execução (CAEx), unidades em funcionamento em Natal.

Principais recomendações em 2021

Melhorias dos procedimentos de controle interno contábeis 
para  assegurar que os registros das depreciações no sistema 
de controle patrimonial do tribunal sejam realizados em con-
formidade com a  macrofunção SIAFI 020330 - Depreciação, 
amortização e exaustão

Melhorias nos procedimentos de controle interno contábeis 
para  assegurar que as Notas Explicativas às Demonstrações 
Contábeis dos próximos exercícios financeiros sejam elabo-
radas de acordo com as  exigências básicas de estrutura e 
conteúdo estabelecidas no MCASP, Parte V, e na NBC TSP 11

Melhorias no processo de cobrança e restituição ao erário para 
pequenos valores

1- Relatório de Auditoria em folha de pagamento - Conces-
são e pagamento da Gratificação por exercício cumulativo de 
jurisdição - 2020

Recomendação

Recomendação

Melhoria de controles internos e críticas na planilha de 
apuração de cálculos.

Determinar à Divisão de Logística e Patrimônio (DLP) 
que estabeleça procedimentos de controle interno con-
tábeis para  assegurar que os registros das depreciações 
no sistema de controle patrimonial do tribunal sejam 
realizados em conformidade com a  macrofunção SIAFI 
020330 - Depreciação, amortização e exaustão.

Determinar à Coordenadoria de Orçamento e Finanças 
(COF) que estabeleça procedimentos de controle inter-
no contábeis para  assegurar que as Notas Explicativas 
às Demonstrações Contábeis dos próximos exercícios 
financeiros sejam elaboradas de acordo com as  exigên-
cias básicas de estrutura e conteúdo estabelecidas no 
MCASP, Parte V, e na NBC TSP 11;

Dar ciência à Divisão de Governança (DGI), considerando 
o modelo COSO e o levantamento do TCU aplicado em 
2018, de que a gestão de riscos no TRT-21 ainda é con-
siderada inadequada, em razão da situação descrita no 
item 5.1 deste relatório

Cumprida Não Cumprida Em Implementação

Cumprida Não Cumprida Em Implementação

2) Auditoria Financeira integrada com conformidade - 2020.

Principais recomendações em 2021

Por conta dos trabalhos de auditoria e consultorias conduzidos pela uni-
dade de auditoria foram sugeridas à Alta Administração do TRT21-RN di-
versas recomendações no exercício. Destacam–se as seguintes propostas:
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23 Varas do  Trabalho Escuta de advogados, jurisdicionados 
e servidores;
Diálogos com Magistrados sobre 
pontos de melhoria nas unidades 
jurisdicionais;
Prévia e ampla divulgação

Correições Ordinárias - 2021

CEJUSC Natal

CEJUSC Mossoró

DINT/CAEX

Ao longo do ano e mesmo diante das inúmeras dificuldades ainda de-
correntes da pandemia da COVID-19, a Corregedoria Regional manteve 
seu papel de fiscalizar o cumprimento de metas e de normativos, discu-
tiu procedimentos, prestou orientações, difundiu boas práticas e formu-
lou recomendações para a melhor condução dos trabalhos nas Unidades 
Judiciárias de primeira instância, o que certamente contribuiu para o 
incremento do desempenho do TRT21-RN no que diz respeito ao al-
cance das metas e dos índices de desempenho aplicáveis ao 1º Grau de 
Jurisdição no ano 2021. 

3.3.2- ATOS DA CORREGEDORIA REGIONAL

Na forma do Regimento Interno do TRT21-RN, a Corregedoria Regional 
expediu, em 2021, 05 provimentos, regulamentando procedimentos.

Destaca-se o Provimento TRT-CR nº 002/2021, que regulamenta o cre-
denciamento de leiloeiro oficial, que permitiu ao TRT21-RN a atualiza-
ção de sua norma interna quanto às alienações judiciais eletrônicas, a 
adequação de seus procedimentos à Resolução CNJ nº 236/2016, bem 
como a atualização da lista de leiloeiros oficiais credenciados. Esse con-
junto de ações caminham no sentido da eficiência operacional, especial-
mente com a incorporação de agilidade na fase de execução dos proces-
sos judiciais.

Provimentos Editados em 2021

005/2021
Regulamenta sobre o procedimento para a implantação e 
utilização do Sistema de Designação de Oitiva de 
Testemunhas por Videoconferência - SISTOV

Dispõe sobre o procedimento a ser observado para a designação de 
audiência por Juízo deprecante para a oitiva de partes e de testemunhas 
por videoconferência com a utilização do Sistema de Designação de Oitiva 
de Testemunhas por Videoconferência – SISDOV – no âmbito do TRT21-RN

004/2021 Regulamenta o procedimento a ser utilizado para juntada 
de arquivos que tramitam no Pje-JT

Dispõe sobre o procedimento a ser observado para a realização de juntada 
de arquivos de áudio e de vídeo aos processos que tramitam no Processo 
Judicial Eletrônico – Pje-JT.

003/2021 Regulamenta os procedimentos para pagamento de 
honorários através do Sistema AJ/JT-SIGEO.

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para o processamento do 
pagamento de honorários através do módulo do Sistema AJ/JT-SIGEO no 
âmbito do TRT21-RN e dá outras providências.

002/2021 Regulamenta o credenciamento de leiloeiro oficial

Regulamenta o credenciamento de leiloeiro oficial, no âmbito do TRT21-RN, 
e dá outras providências.

001/2021 Regulamenta a suspensão das audiências de instrução nas 
varas

Dispõe sobre a suspensão das audiências de instrução nas Varas do 
Trabalho no período de 22/03/2021 a 02/04/2021.
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Também se destaca o Provimento TRT-CR nº 003/2021, que dispõe sobre 
os procedimentos a serem adotados para o processamento do pagamen-
to de honorários periciais através do módulo do Sistema AJ/JT-SIGEO, 
normativo que finaliza a adequação dos procedimentos do TRT21-RN 
à Resolução CSJT nº 247/2019 e marca a integração total do Tribunal 
ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária AJ/JT-SIGEO, destinado 
ao cadastro e gerenciamento de peritos, órgãos técnicos ou científicos, 
tradutores e intérpretes e ao pagamento dos profissionais nos casos dos 
processos que envolvam assistência judiciária gratuita, ação que, além 
de tornar todo o processo de gerenciamento do cadastro de peritos e de 
pagamentos de honorários periciais pela União mais transparente e se-
guro, torna os procedimentos totalmente eletrônicos e, assim, mais ágeis.

A Corregedoria Regional editou, ainda, dez Recomendações, visando à 
melhoria dos serviços judiciários na primeira instância, incluída à aten-
ção dada às Recomendações da Corregedoria Geral da Justiça do Traba-
lho decorrentes dos trabalhos da Correição Geral realizada em janeiro de 
2021:

Além disso, a Corregedoria Regional segue atuando em conjunto com 
a Presidência do TRT21-RN no que diz respeito à execução do Plano de 
Retomada Gradual da Atividade Presencial, o que resultou na expedição 
de doze Atos conjuntos. 

3.3.3- MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL (PJE-COR), METAS E DIRETRIZES 
ESTRATÉGICAS DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA

Em 2021, dando seguimento ao aperfeiçoamento do uso da ferramenta 
disponibilizada pela Corregedoria Nacional, foram autuados no Processo 

Recomendações 2021

 001/2021 Recomenda a inserção e a atualização dos dados cadastrais das 
partes no PJe

002/2021 Recomenda procedimento a ser observado em relação a gravações 
de audiência

003/2021 Recomenda procedimento a ser observado em relação ao Ato 
Conjunto CSJT.GP.CGJT n° 35/2021

004/2021 Recomenda procedimento a ser observado quando do envio de 
processos ao CEJUSC, na forma de Ato CSJT.GP.SG Nº 141/2020

005/2021 
Recomenda procedimento a ser observado quando inscrição dos 
entes públicos inadimplentes no Banco Nacional de Devedores 
trabalhistas

006/2021
Recomenda o emprego de esforços para aumentar o número de 
processos julgados em relação aos distribuídos, na forma 
estabelecida

007/2021 Recomenda o emprego de esforços para diminuir o prazo médio 
entre o ajuizamento de ação e o arquivamento do processo

008/2021 Recomenda a adoção de medidas práticas a fim de fortalecer a 
atividade conciliadora no âmbito do Regional. 

009/2021 
Recomenda adoção de medidas necessárias para aumentar o 
número de sentenças líquidas com a consequente redução da 
prazo médio da liquidação

010/2021 Recomenda procedimento relativo às comunicações para fins de 
execução de contribuição previdenciária ou de imposto de Renda
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Judicial Eletrônico das Corregedorias (PJe-Cor) 14 processos, sendo 07 
Pedidos de Providências (PP), 06 Correições Parciais (CorPar) e uma Re-
clamação para Garantia das Decisões (RGD). 

Destaca-se, ainda, a atuação da Corregedoria Regional alinhada com as 
Metas e com as Diretrizes Estratégicas da Corregedoria Nacional de Jus-
tiça para 2021 aplicáveis à Justiça do Trabalho:  

Meta 1 - Baixar quantidade maior de procedimentos disciplinares do 
que os distribuídos no ano corrente;
Meta 2 -  Identificar e decidir 100% dos procedimentos disciplinares em 
face de magistrados, em curso nas Corregedorias, que tenham sido au-
tuados até 31/12/2019;
Meta 3 - Identificar e decidir 80% dos procedimentos disciplinares em 
face de magistrados no prazo de 140 (cento e quarenta) dias a partir da 
autuação;
Diretriz Estratégica 1 - Desenvolver projeto de trabalho junto às Unida-
des Jurisdicionais com maior dificuldade em atingir as Metas Nacionais 
1 e 2 ou com recorrente excesso de prazo de conclusão;
Diretriz Estratégica 2 -  Receber todas as novas representações por ex-
cesso de prazo e os novos procedimentos de natureza disciplinar por 
meio do PJeCor.

3.3.4- PROJETO DE TRATAMENTO DE CONTAS JUDICIAIS ATIVAS, VIN-
CULADAS 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 Garim-
po”), 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 409 processos, de 465 contas judiciais, de 69 contas recursais e de 55 

consultas ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN), à Justi-
ça Federal no Rio Grande do Norte (JFRN) e aos Tribunais Regionais do 
Trabalho (TRT).

3.3.5. AUTOMONITORAMENTO

A Corregedoria Regional prosseguiu com o projeto de incentivo ao au-
tomonitoramento das Varas do Trabalho em 2021, orientando e monito-
rando a implantação nas unidades judiciárias do procedimento de au-
toinspeção, na forma do Provimento TRT-CR nº 002/2020, alterado pelo 
Provimento TRT-CR nº 003/2020. 

Trata-se de ação que se soma à atividade informativa e analítica realiza-
da 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 acom-
panhamento das tarefas e atos processuais, concretizando-se valores 
constitucionais inerentes à Administração da Justiça, com eficiência e 
efetivação da prestação jurisdicional em prazo razoável.

Reclamado
Transferido para outros processos

INSS

Advogados

IRPJ

Peritos

Transferidos para a TRT 13

Custas Processuais

Transferidos para o TJRJ

R$ 1.976.886,49

R$ 943.007,71

R$ 75.195,37

R$ 185.462,90

R$ 119.813,94

R$ 11.516,45

R$ 137.189,68

R$ 2.885,41

R$ 3.691,11

R$ 17.948,10

FGTS R$ 80.642,32

Reclamantes

Projeto Garimpo - Resultados em  2021

R$ 84,16União
* Pagamentos destinados a trabalhadores, empresas, advogados, peritos e à 
União Federal (contribuições sociais, imposto de renda e custas processuais).
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56,0%

52,2%

47,8%

37,1%

iGovPub
Índice de Governança Públicas

iGG

68,7%

59,7%

54,8%

55,2%

66,4%

48,4%

iGovPessoas
índice de governança e  gestão

 de pessoas

iGestPessoas
Índice de capacidade em gestão de pessoa

iGovTI
Índice de governança e 

gestão de TI

iGestTI
Índice de capacidade em 

 gestão de TI

iGovContrat 
índice de governança e gestão 

de contratações

iGestContrat 
índice de capacidade em gestão de 

contratações

iGovOrcament 
índice de governança e gestão 

orçamentária
iGestOrcament 

índice de capacidade em 
gestão orçamentária

3.4 - MEDIDAS ADOTADAS EM RELAÇÃO AOS INDICADORES DE GOVER-
NANÇA E GESTÃO

Em 2021 o Tribunal de Contas da União realizou o Levantamento de 
Governança e Gestão Pública, tendo o TRT21 atingido 52,2% no Índice 
Integrado.

Em decorrência do diagnóstico realizado a partir do resultado do ques-
tionário do iGG-TCU 2021, verificou-se a necessidade de uma atuação 
mais efetiva na área de Governança e Gestão de Pessoas, sendo esta a 
alavanca necessária para avançar nos demais segmentos: Governança 
Pública, TI, Contratações e Orçamento.

Foram definidas iniciativas estratégicas e seus desdobramentos nos ní-
veis  tático e operacional, alinhando os planos de recuperação de de-
sempenho ao Plano Estratégico do TRT21-RN e às iniciativas e processos 
organizacionais desdobrados dos outros indicadores de desempenho, 
como o Prêmio CNJ de Qualidade, que traz no seu contexto os eixos: 
Governança, Produtividade, Transparência e Dados e Tecnologia, e utiliza 
como indicadores o iGOV-TIC JUD, o Ranking da Transparência, o Índice 
de Desenvolvimento Sustentável (IDS) e o Índice de Produtividade Com-
parada (IPC-JUs), todos no contexto do Poder Judiciário (CNJ).

Para saber mais sobre o Perfil Integrado de Governança Organizacional e 
Gestão Públicas - iGG do TCU, clique AQUI.

RESUMO DA AUTOAVALIAÇÃO - IGG

https://www.trt21.jus.br/node/32669
https://www.trt21.jus.br/node/32669
https://www.trt21.jus.br/node/32669
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3.5 - RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

Os resultados da gestão decorrem do alcance dos objetivos definidos no plano estratégico do Tribunal para o ciclo 2021-2026, alinhados às determina-
ções das instâncias superiores, como CNJ e CSJT.  

Em 2021 foi iniciado um novo ciclo de planejamento, sendo estabelecidos onze novos objetivos estratégicos, com respectivos indicadores e metas, 
possibilitando a avaliação do seu cumprimento.

Nesse primeiro ano do ciclo, o TRT21-RN adotou os indicadores e metas estabelecidos no Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho,  que foram 
tomados como referência para o direcionamento das ações a serem implementadas pelos componentes da cadeia de valor do Tribunal, por meio de 
processos organizacionais e projetos institucionais. 

OS RESULTADOS QUE ALCANÇAMOS

3.5.1 - PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Os resultados dos indicadores de desempenho, os quais correspondem às metas nacionais para 2021,  são detalhados no item 3.4.1.2. 

3.5.2 - OBJETIVOS, INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO DEFINIDOS 
  
O quadro a seguir apresenta a estrutura adotada para mensuração do valor gerado pelo TRT21-RN em 2021, referente aos  objetivos estratégicos, indi-
cadores e metas, pertinentes aos componentes da cadeia de valor no ano de 2021.
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Índice de promoção da saúde de
magistrados e servidores - IPSMS

Índice de processos judiciais
eletrônicos - IPJE

 

Índice de Conciliação - IC
 

Índice de integração da Agenda
2030 ao Poder Judiciário -

IIA2030
 

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

 

INDICADORESCOMPONENTES DA 
CADEIA DE VALOR

 

METAS PARA 2021

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Garantir a duração razoável do
processo 

 

Assegurar o tratamento
adequado dos conflitos

trabalhistas 
 

Promover o trabalho decente
e a sustentabilidade 

 

GESTÃO DE PESSOAS
 

Incrementar modelo de gestão
de pessoas em âmbito nacional 

 

GESTÃO DE TECNOLOGIA DE
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

Aprimorar a Governança de TIC
e a proteção de dados

 

META NACIONAL 10 - Promover
a saúde de magistrados e

servidores

META NACIONAL 11 - Aumentar a
tramitação dos processos de

forma eletrônica
 

Índice de processos julgados -
IPJ 

Índice de processos antigos
julgados - IPAJ

 

Taxa de congestionamento
líquida, exceto execuções

fiscais - TCL
 

META NACIONAL 1 - Julgar
mais processos que os

distribuídos
 

META NACIONAL 2 - Julgar
processos mais antigos

 

META NACIONAL 5 - Reduzir a
taxa de congestionamento

 

META NACIONAL 3 - Estimular a
conciliação

 

META NACIONAL 9 - Integrar a
Agenda 2030 ao Poder

Judiciário
 

Estrutura para Mensuração do Valor Gerado pelo TRT21-RN em 2021
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3.5.2.1 - METAS NACIONAIS DO PODER JUDICIÁRIO

Considerando as Metas Nacionais estabelecidas para a Justiça do Traba-
lho em 2021, seguem apresentados os resultados já alcançados para as 
metas pertinentes aos objetivos pactuados pelo TRT21-RN.

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

Na sequência, estão apresentados os enunciados de cada meta, segui-
dos por gráficos que indicam os principais resultados, progresso mensal 
em relação a cada meta estabelecida e impacto observado, com uso de 
indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos es-
tratégicos (Fonte: SIGEST - base de dados TRT21-RN ).

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

A meta nacional 1 voltou a apresentar o status “cumprida” em 2021. A 
retomada gradual das audiências na modalidade presencial contribuiu 
positivamente para esse resultado.

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

Realizado Previsto

Meta 1
100%

75%

50%

25%

0%

Meta 11 Meta 2

Meta 8
Meta 10

Meta 9 Meta 5

JT - M01 - IPJ - Índice de Processos Julgados > JT_TRT21
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https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/01/metas-nacionais-aprovadas-no-xiv-enpj.pdf
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A meta nacional 2, que busca julgar os processos antigos, vem sendo 
cumprida pelo TRT21-RN desde a sua instituição, em 2009.

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

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

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

Os dados anteriores foram obtidos a partir do sistema e-Gestão. A meta 
da taxa de congestionamento líquida (TCL) para o TRT21-RN seria de 
41,34%. O valor de TCL em 2021 foi de 50,96%, caracterizando o não 
cumprimento da meta.

O valor registrado na fase de conhecimento do 1º grau foi de 37,44% 
(sendo assim inferior aos 40% da cláusula de barreira). Entretanto, a taxa 
de congestionamento na fase de execução do 1º grau foi de 66,88% (va-
lor superior aos 65% da cláusula de barreira).

A exemplo da meta nacional 3, a linha de base para estabelecimento 
da meta nacional 5 recaiu em período anterior à pandemia (2019). As 
restrições de ordem econômica e de realização do atendimento na mo-
dalidade presencial podem ser listadas como entraves para a obtenção 
de melhores resultados.

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

JT - M03 - ICONc - Índice de Conciliação - Fase de Conhecimento 
    > JT_TRT21
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A meta 9/2021 foi atingida com a execução integral do plano de ação, 
que continha iniciativas coordenadas pelo CSJT e ações executadas pelo 
TRT21-RN, conduzidas pela coordenação regional dos programas nacio-
nais Trabalho Seguro e de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à 
Aprendizagem.

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

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

Meta 11/2021: Alcançar 100% de processos judiciais eletrônicos em rela-
ção ao acervo total

Os dados acima foram obtidos tomando como base o sistema e-Gestão. 
Com o advento do PJe-JT, todos os processos em tramitação são eletrôni-
cos.

3.5.2.2 -  PLANO ESTRATÉGICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO (PE-JT)

O Plano Estratégico da Justiça do Trabalho 2021-2026 contém as mes-
mas metas apresentadas no tópico anterior, já estando aqui relatadas. 

3.5.2.3 -  MONITORAMENTO DE METAS NÃO ALCANÇADAS E PERSPEC-
TIVAS

A gestão de metas se realiza por meio de  monitoramento mensal do 
desempenho das Varas do Trabalho pela CGEST, sendo posteriormente 
avaliadas pela Magistrada Gestora de Metas do Tribunal. São enviados 
às Varas do Trabalho relatórios com destaque para os desvios, havendo 
a análise das metas que não foram alcançadas pela maior quantidade 

JT - M09 - ODS - Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário 
     > JT_TRT21
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de Varas, direcionando e favorecendo a adoção de medidas corretivas. 
Como ferramenta de planejamento e gestão, a ferramenta de BI Apoe-
ma (QlikView) e os sistemas e-Gestão e e-Gestão Express estão  acessíveis 
para monitoramento por todos os gabinetes de desembargadores e Va-
ras de Trabalho. 

3.5.3 - RESULTADOS DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS, PROJETOS E INICIA-
TIVAS

Os Projetos Estratégicos Institucionais são iniciativas propostas pelas 
áreas judiciária e administrativa, aprovadas pelo Comitê de Governança 
e Gestão Estratégica Participativa (CGGEP),  supervisionadas e monito-
radas pelo Escritório de Projetos Institucionais (EPROJ). Esses Projetos 
estão diretamente associados aos objetivos estratégicos e possuem rele-
vância para a gestão em nível institucional.

O conjunto de projetos aprovados pelo CGGEP, forma o Portfólio de Proje-
tos Estratégicos Institucionais que é organizado de acordo com as etapas 
do ciclo de vida de um projeto Essas etapas vão desde a fase de inicializa-
ção (quando o projeto ainda é uma demanda) até o encerramento. Todas 
essas etapas são executadas de forma padronizada apoiadas no fluxo de 
atividades definidas na Metodologia de Gestão por Projetos do TRT21-RN.

Seguem apresentados os Projetos Estratégicos Institucionais (situação 
em 31/12/2021), relacionados aos componentes da cadeia de valor, com 
seus respectivos objetivos e benefícios para a instituição:  

DOD
DAD
PPP
TAP

Entregas

Inicialização Planejamento Execução Encerramento

Monitoramento e Controle

RSP

PIP TEP

Ciclo de Vida dos Projetos no TRT21-RN

9

Suspensos

DEZ/2020

 Portfólio de Projetos Estratégicos Institucionais

vs

3% 0%

60% 73%18

30% 12%3 

 

7%

Em planejamento

Em execução

Concluídos 

2

19

4

 

15%

DEZ/2021

1
Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

ProjetoProjeto

https://www.trt21.jus.br/comites_e_comissoes/comite-de-governanca-e-gestao-estrategica-e-participativa
https://www.trt21.jus.br/comites_e_comissoes/comite-de-governanca-e-gestao-estrategica-e-participativa
https://www.trt21.jus.br/institucional/areas-administrativas/governanca-e-estrategia-organizacional/gestao-estrategica/areas-de-negocio/gestao-de-projetos
https://www.trt21.jus.br/comites_e_comissoes/comite-de-governanca-e-gestao-estrategica-e-participativa
https://www.trt21.jus.br/institucional/areas-administrativas/governanca-e-estrategia-organizacional/gestao-estrategica/areas-de-negocio/gestao-de-projetos
https://www.trt21.jus.br/institucional/areas-administrativas/governanca-e-estrategia-organizacional/gestao-estrategica/areas-de-negocio/gestao-de-projetos
https://www.trt21.jus.br/institucional/areas-administrativas/governanca-e-estrategia-organizacional/gestao-estrategica/areas-de-negocio/gestao-de-projetos
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Clique aqui para consultar o  Portfólio de Projetos Estratégicos Institucionais do TRT21-RN.

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

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

Objet ivos

Implantar ambiente para
realização de sessões virtuais de
julgamento.

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

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

Objet ivos

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

Objet ivos

Implementar o Programa Gestão
por Competência.

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

Objet ivos

Elaborar Proposta de Resolução
Administrativa visando à
regulamentação da Política de
Governança Institucional do TRT21-
RN.

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

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

Objetivos

Implantar rede elétrica estabilizada para
equipamentos de TIC (CJTMFF)

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

Objetivos

Monitorar o Potencial de Efetividade de
Demandas

Instituir e implementar a política
de gestão de riscos institucionais,
definindo diretrizes para o
gerenciamento dos riscos
corporativos.

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

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

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

Instalar Restaurante e Lanchonete
Objetivos

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

Regularizar os Imóveis
Benefícios

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

Implantar Plenário  e Secretaria Virtual
Objetivos

Benefícios

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

Atualizar a Sinalização
 Objetivos

Benefícios

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

Instalar Energia Fotovoltaica
Benefícios

Modelar Processo de Continuidade de
Serviços Essenciais

 Objetivos
Benefícios

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

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

Implementar recomendações CGJT
 
Objet ivos

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

Implantar requisitos da LGPD
Benefícios

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

Implantar Gestão de Pessoas por
Competências

Objetivos
Benefícios

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

Contratar Solução de site de Backup
 Objetivos

Benefícios

Prover ambiente de contingência
(site backup) para os serviços
críticos de TIC.

Implantar o SIGEP
Benefícios

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

Regulamentar a Política de Governança

Objet ivos
Benefícios

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

Objetivos

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

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

Implementar a Política Nacional de
Governança das Contratações

 Objetivos
Benefícios

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

Benefícios

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

Benefícios

Reduzir o número de execuções
frustradas.

Objet ivos

 Implementar a Gestão de Riscos Benefícios

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

Elaborar Proposta Orçamentária 2021

Objet ivos

Benefícios

Implantar Sistema de Gestão de
Conteúdo

Objet ivos

Benefícios
Atualizar o conteúdo web do TRT21-
RN de forma mais rápida,
distribuída e célere. Ampliar a
transparência das informações da
Instituição. 

Em execução
Suspenso

Concluído

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

Ganho de produtividade nos 
 julgamentos e celeridade na
prestação jurisdiciona.

Compatibilizar os sistemas e
processos organizacionais do TRT21
ao e-Social.

Compatibilizar os Processos 
 Organizacionais ao e-Social

 Objet ivos
Benefícios

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

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

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

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

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

Implantar solução de TIC para gestão por
processos organizacionais

 Objet ivos
Benefícios

Integrar e unificar a ferramenta
de gestão por processos

Implantar o Programa de Gerenciamento de
estresse no ambiente de trabalho

 
Benefícios

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

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

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

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

Implantar Gestão por Projetos
 Benefícios

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

Formular a Estratégia 2021-2026
 Objet ivos

Benefícios

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

Desdobrar e Alinhar a Estratégia
 Objet ivos

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

Desenvolver sistema informatizado
de otimização de pesquisa
patrimonial.

Desenvolver Sistema de otimização de
pesquisa patrimonial

Objet ivos

Benefícios

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

Objet ivos

Objet ivos

https://www.trt21.jus.br/institucional/areas-administrativas/governanca-e-estrategia-organizacional/gestao-estrategica/areas-de-negocio/gestao-de-projetos
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Nesse sentido, para ampliar a utilização da ferramenta de gestão por 
projetos no Tribunal a CGEST está elaborando uma série de vídeos  orien-
tando magistrados e servidores acerca da metodologia de gestão por 
projetos.

    Clique aqui e assista aos vídeos sobre a Gestão por Projetos do 
TRT21-RN

Desde 2009, percebe-se que as instâncias superiores (CNJ e CSJT) vem induzindo, por meio de Resoluções e 
Atos normativos, a adoção de boas práticas de gestão por projetos no Poder Judiciário. 

20 0 9  
R es oluç ã o C NJ  nº 70 :

20 15
R es oluç ã o A dminis t r a t iv a
T R T 21- R N nº 17/2 0 15 :

20 19
R es oluç ã o C NJ  nº 3 25 /20 20 :

R es oluç ã o C S J T  nº 25 9 /20 20 :

Dispõe sobr e a  Est r a t égia
Na c iona l do Poder  J udic iá r io 20 21-
20 26 e dá  out r a s  pr ovidênc ia s20 12

R es oluç ã o C S J T  nº 9 7:

Dispõe sobr e o
Pla neja ment o e a  G est ã o
Est r a t égic a  no Poder
J udic iá r io.

Dispõe sobr e o
Pla neja ment o e a  G est ã o
Est r a t égic a  no Poder
J udic iá r io.

Apr ova  o r egula ment o ger a l
do TR T21- R N, c r ia ndo o
esc r it ór io de pr ojet os .

Dispõe sobr e  a s  dir et r izes
bá sic a s   pa r a   impla nt a ç ã o da  
 polít ic a  de pr ojet os  e a  c r ia ç ã o
e a t ua ç ã o dos esc r it ór ios  de
pr ojet os  na  J ust iç a  do Tr a ba lho. 

Ev oluçã o da  G es t ã o por  P r ojet os  no T R T 21-R N

20 14  
R es oluç ã o C NJ  nº 19 8 :

20 20
R es oluç ã o A dminis t r a t iv a
T R T 2 1- R N nº4 2 :

 A T O  T R T 21- R N nº 3 73 :

Est r ut ur a  a s  f unç ões da
C G ES T

C ompet ênc ia s  e At r ibuiç ões
pa r a  G est ã o por  Pr ojet os

Apr ova  o Modelo de G est ã o
Est r a t égic a  da  J ust iç a  do Tr a ba lho
(MG E- J T) de 1º e 2º gr a us

3.6 - PRINCIPAIS AÇÕES DE SUPERVISÃO, CONTROLE E DE CORREIÇÃO 
ADOTADAS

Tendo como diretriz o novo ciclo de Planejamento Estratégico 2021-
2026, cujo plano foi aprovado pela Resolução Administrativa TRT21 nº 
015/2021, foi definido um novo modelo de governança e gestão estraté-
gica, que permeia os níveis estratégico, tático e operacional do Tribunal, 
e que definem um processo de supervisão da execução da Estratégia 
Institucional.

https://www.trt21.jus.br/institucional/areas-administrativas/governanca-e-estrategia-organizacional/gestao-estrategica/areas-de-negocio/gestao-de-projetos
https://www.trt21.jus.br/institucional/areas-administrativas/governanca-e-estrategia-organizacional/gestao-estrategica/areas-de-negocio/gestao-de-projetos
https://www.youtube.com/channel/UCPpKcOzV3UwPnW_Aw8F_JYQ/videos?app=desktop
https://www.trt21.jus.br/legislacao/resolucao/administrativa/resolucao-administrativa-no-0152021-0
https://www.trt21.jus.br/legislacao/resolucao/administrativa/resolucao-administrativa-no-0152021-0
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Fonte: Plano Estratégico TRT21-RN 2021-2026, aprovado pela Resolução Administrativa TRT21 nº 015/2021. 
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https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/transparencia/dgi/Relatorio%20Plano%20Estrat%C3%A9tigo%20TRT21-RN%202021-2026.pdf
https://www.trt21.jus.br/legislacao/resolucao/administrativa/resolucao-administrativa-no-0152021-0
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Também com o novo Plano Estratégico ganhou destaque no contex-
to deste tópico os objetivos estratégicos “Promover a integridade e a 
transparência em relação aos atos de gestão praticados” e “Fortalecer 
a Governança e a Gestão Estratégica”. Foram instituídas iniciativas estra-
tégicas que serão desdobradas em projetos e ações para o atingimento 
dos respectivos objetivos e cumprimentos das metas a serem definidas 
a partir de 2022.

Além do processo de monitoramento e melhoria contínua da transpa-
rência institucional, destaca-se a implementação da Política de Gestão 
de Riscos, melhor abordada no Capítulo 2, que tem como objetivo, a par-
tir da identificação e análise dos riscos, melhor balancear as atividades 
de controle, eliminando procedimentos desnecessários e direcionando 
ações para situações de maior nível de risco.

Complementando as atividades de “Monitoramento” do TRT21-RN, as 
atividades ordinárias de correição ocorrem no primeiro grau de jurisdi-
ção, por meio da atuação da Corregedoria Regional do TRT21-RN, des-
critas no tópico 3.2, e no segundo grau e na área administrativa por meio 

Promover a Integridade e 
a Transparência na 

Gestão

Programa de Integridade

Programa de Transparência

Fortalecer a Governança 
e a  Gestão Estratégica

Programa de Governança

Programa de Gestão Estratégica

Programa de Melhoria Contínua 
de Processos Organizacionais

Objetivos estratégicos relacionados com o processo de 
supervisão da execução da Estratégia Institucional

de correições ordinárias da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho 
(CGJT), órgão do Tribunal Superior do Trabalho. Em 2021 não houve ati-
vidade correicional da CGJT junto ao TRT21.

Clique AQUI e conheça mais sobre Transparência e Accountability no 
âmbito do TRT21-RN.

3.7 - RESULTADOS DAS PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO

3.7.1 - 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 (UO 15000).

Na sua Lei Orçamentária Anual não existe “Programa Temático” vinculado 
ao Plano Plurianual (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 encontram-se consig-
nados no Relato Integrado do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
(CSJT), órgão que possui a função de setorial orçamentária e financeira 
da Justiça do Trabalho, consolidando todas as ações do Poder Judiciário 
Trabalhista. O CSJT é o responsável pela uniformização e padronização 
de procedimentos orçamentários, financeiros, patrimoniais e contábeis 
adotados por todos os Tribunais Regionais do Trabalho, realizando tam-
bém auditorias periódicas nos Regionais.

O sistema nacional utilizado na gestão orçamentária e financeira dos 
recursos na Justiça do Trabalho é o SIGEO (Sistema Integrado de Gestão 
Orçamentária). Esse sistema, em conjunto com o sistema SIAFI, torna 
o acompanhamento da gestão orçamentária e financeira mais eficaz e 
célere.

Os atos de gestão estão em conformidade com a legislação aplicável à 
matéria, especificamente as Leis 4.320/64 e 8.666/93.

https://www.trt21.jus.br/institucional/areas-administrativas/governanca-e-estrategia-organizacional/governanca-institucional/areas-de-negocio/transparencia-accountability
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Execução Orçamentária

O TRT21-RN executa diretamente os créditos orçamentários disponi-
bilizados na Lei Orçamentaria Anual (LOA). O orçamento recebido do 
CSJT e TST (descentralização interna) tem influência direta no alcance 
dos objetivos institucionais, visto que são aplicados majoritariamente em 
tecnologia da informação. O infográfico abaixo demonstra os valores efe-
tivamente pagos pelo TRT21-RN em 2021, somados aos restos a pagar 
pagos.

Créditos Orçamentários Totais Geridos Pelo TRT21-RN em 2021

Fonte: SIAFI 2021

LOA/2021: Lei Orçamentária Anual de 2021 do TRT21-RN.
CRÉDITOS INTERNOS RECEBIDOS: descentralizações de créditos internas (CSJT e TST) recebidas para execução por 
parte do TRT21-RN. 
CRÉDITOS EXTERNOS RECEBIDOS:  descentralizações de créditos externas (precatórios da administração direta e 
indireta) recebidas para execução por parte do TRT21-RN.

DESPESAS 
FIXADAS NA LOA/ 

2021
303.961.254,00 

SUPLEMENTAÇÕE S 
ORÇAMENTÁRIAS

6.554.324,00

DESPESAS TOTAIS 
AUTORIZADAS/ 2021

310.515.578,00 

CRÉDITOS 
INTERNOS 

RECEBIDOS  
605.764,93 

CRÉDITOS 
EXTERNOS

 RECEBIDOS 
424.323,00

ORÇAMENTO
 TOTAL 

DISPONIBILIZADO/ 2021
311.545.665,93

      

DESPESAS TOTAIS 
AUTORIZADAS/ 2021

310.515.578,00 

Execução Orçamentária Total 2021
(Em Reais)

307.804.069,81

303.379.879,78

303.518.286,81

311.545.665,93

Fonte: SIAFI 2021

97,42%

98,8%

97,38%

DISPONIBILIZADO

EMPENHADO

LIQUIDADO

PAGO
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Tipo
Créditos 

Originários
Créditos 

Descentralizados Sub Total 
Restos a 

Pagar Total Pago
% do 
Total

(A) (B) (C=A+B) (D) (E=C+D)

       Crédito com 
Pessoal* 289.344.324,72 989.655,07 290.333.979,79 243.003,89 290.576.983,60 95,03%

Ativos 214.450.084,77 - 214.450.084,77 243.003,89 214.693.088,66 -

Inativos e 
Pensionistas

58.487.759,57 - 58.487.759,57 - 58.487.759,57 -

Precatórios e RPV - 989.655,07 989.655,07 - 989.655,07 -

Benefícios 
Assistenciais

16.406.480,30 - 16.406.480,30 - 16.406.480,30 -

Despesas de
Custeio ** 12.841.702,77 18.170,00 12.859.872,77 921.848,35 13.781.721,12 4,51%

Investimento ***  186.027,22 - 186.027,22 1.263.850,54 1.449.877,76 0,47%

Total 302.372.054,71 1.007.825,07 303.379.879,78 2.428.702,78 305.808.582,48 100,00%

Fonte: SIAFI 2021

Valores Totais Pagos pelo TRT21-RN em 2021  (Em Reais)

* Gastos com Pessoal: compreendem as despesas de pessoal e encargos sociais, além dos gastos com benefícios assistenciais 
a servidores e magistrados: auxílio transporte, alimentação, saúde, pré-escolar, funeral e natalidade.
** Despesas de Custeio: compreendem as despesas com aquisições de bens de consumo e serviços, capacitação de 
servidores e magistrados, manutenção das atividades institucionais como por exemplo: água, energia, limpeza, vigilância, etc., 
despesas direcionadas a tecnologia da informação e comunicação, comunicação institucional, dentre outras. 
*** Investimentos: compreendem os gastos efetuados com aquisição de material permanente, obras, instalações, 
equipamentos de TIC, etc.

Execução Financeira
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No exercício de 2021 foi inscrito em restos a pagar não processados o 
montante total de R$ 4.285.283,00, incluindo os valores descentralizados 
pelo CSJT. O valor representa apenas 1,37% do orçamento total disponi-
bilizado para execução pelo TRT21-RN e foi 47,70% maior que em 2020.

Detalhamento das Despesas por Grupo e por Elemento de Despesas

Gastos com Pessoal: o aumento de 5,66% no total gasto em relação a 
2020 decorreu de pagamento de passivos a magistrados e servidores 
deste Regional,  decorrente de exercícios anteriores, bem como algumas 
nomeações ocorridas no exercício/2021 em decorrência de autorização 
do CSJT.

Despesas de Custeio: Em 2021 foi pago, a título  de custeio, o valor de 
R$ 29.248.183,15, utilizados para a manutenção do órgão. As despesas 
mais significativas foram de R$ 7.914.858,04 com auxílio alimentação, 
R$ 7.329.669,92 com indenizações e restituições e R$ 6.070.648,35 com 
locação de mão de obra.

Investimentos: o pagamento de investimentos em 2021 reduziu signifi-
cativamente com relação a 2020. Em 2021 foi pago R$ 186.027,22, en-

Evolução das Despesas Orçamentárias nos  Exercícios de  2020 e 2021

2020

R
$ 
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$ 
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29
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07

R
$ 

30
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44
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58
8,

73
ORÇAMENTO 

DISPONIBILIZADO
DESPESA 

EMPENHADA
DESPESA 

LIQUIDADA
DESPESA 

PAGA

+0,57% +1,14% +0,65%+0,68%

Fonte: SIAFI 2020 e 2021 
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quanto em 2020 foi pago R$ 5.085.529,04, resultando em uma variação 
negativa (2021/2020) de 99,63%, justificado pelo fato da administração 
ter priorizado ações relacionadas a implantação de usinas fotovoltaicas 
em 2020, as quais foram classificadas como investimento (instalações).

Grupo de Despesa Valores Totais Pagos % Total

Valores Pagos por Grupo e por Elemento de Despesa em 2021 – 
TRT21  (apenas créditos originários)

1

2

3

Pessoal e Encargos Sociais

Outras Despesas Correntes

Investimentos R$      186.027,222

R$    29.248.183,15

R$ 272.937.844,34 90,27%

9,67%

  0,06% 

Gasto com 
Pessoal e 
Encargos 

Sociais

Vencimentos e 
Vantagens 
Fixas - Pessoal 
Civil

Demais 
Elementos

Aposent. RPPS, 
Reser. Remuner. e 
Refor. Militar

Obrigações 
Patronais

57,46%%

2,62%
14,911%%

11,76%%
6,17%%

Demais 
elementos

Auxílio 
Alimentação

Locação de 
Mão-de-Obra

Indenizações e 
Restituições

2,62%%
2,62%%%

2,42%%

2,01%%

Outras 
Despesas 
Correntes

Equipamentos 
e Material 
Permanente

Serviços de tecnologia 
da Informação e 
Comunicação - PJ

Obras e 
Instalações

0%%

0,02%%
0,04 %%

Fonte: Tesouro Gerencial

Investimentos
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Em cumprimento ao art. 68 da LDO/2021 (Lei nº 14.116/2020), o TRT-
21-RN informa que atingiu o seguinte percentual de execução das ações 
orçamentárias pertinentes:
 Ação 219I - Publicidade institucional e de Utilidade Pública: 
88,70%
 Ação 4256 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho: 89,40%

O não atingimento do percentual de 99% de execução das despesas 
primárias discricionárias, estabelecido no parágrafo único do referido art. 
68 da LDO/2021, justifica-se pelos impedimentos de ordem técnica pre-
vistas no inciso VII  § 2º  art. 67 da LDO/2021, a exemplo de: 

Gastos com 
Pessoal

Outras 
Despesas 
Correntes

Investimentos

Comparativo de Inscrição em Restos a Pagar não 
Processados  

Nota: Créditos originários + descentralizações de créditos
Fonte: SIAFI 2020 e 2021671615,5

R$ 221.078,58

R$ 1.343.180,53

R$ 1.337.449,23

R$ 325.202,14

R$ 288.965,36

+47,7%

2020 2021

R$ 3.671.115,50

TOTAL R$2.901.708,34

TOTAL R$ 4.285.783,00

 problemas relacionados ao processo licitatório, a exemplo de 
atrasos em certames nacionais relacionadas à TIC, com valores expressi-
vos;
 complexidade de projetos de engenharia;
 necessidade de continuidade do trabalho remoto em razão da 
pandemia da COVID-19, que levou à redução de gastos com material de 
consumo, treinamentos, passagens aéreas, diárias, dentre outros;
 insuficiência de pessoal em razão da alta quantidade de cargos 
vagos no órgão, sem previsão de provimento em virtude das limitações 
orçamentárias por que passa o País. 

Gestão de Precatórios

No exercício de 2021, o TRT21-RN recebeu créditos orçamentários des-
centralizados para pagamento de precatórios e requisições de pequeno 
valor da administração pública federal direta e indireta, conforme info-
gráfico a seguir:

REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV) (Em R$)

PRECATÓRIOS (Em R$)

N° de Processos

N° de
Beneficiários

42

42

N° de Processos

N° de
Beneficiários

4

4

Fonte: Coordenadoria de Orçamento e Finanças-TRT21-RN

67,7%

32,3%

57,68%

42,32%

Administração
Direta

Administração
Indireta

183.717,42

Administração
Direta

242.519,80

385.470,85

Administração
Indireta

177.947,00
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os quais foram detalhados entre pessoal ativo, pessoal inativo e pensio-
nista.

Contudo, ainda não é possível realizar estimativas de custos por área de 
atuação ou por programa governamental. 

Conforme consta da Cartilha, atualmente, a coordenação da Gestão de 
Custos da Justiça do Trabalho é competência da SEOFI/CSJT, até que seja 
definido o Plano de Gerenciamento de Integração ao Comitê Gestor do 
Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira (SIGEO-JT). Essa 
integração tem como objetivo otimizar a gestão de custos no âmbito da 
Justiça do Trabalho.

3.7.3 - GESTÃO DE PESSOAS

A Gestão de Pessoas do TRT21-RN, composta pela Coordenadoria de 
Gestão de Pessoas (CGP), Setor Médico-Odontológico (SEAMO), Escola 
Judicial (EJUD21) e Divisão de Magistrados (DIM) 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.

Principais Normas e Mecanismos de Controle

3.7.2 - GESTÃO DE CUSTOS 

Conformidade Legal

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 Sis-
tema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (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.

Em 2021, foi disponibilizada a 6ª versão da Cartilha de Custos. No total, 
são 25 objetos de custos com definições específicas, conectados a natu-
rezas de despesa detalhada.
 
Estimativa de Custos por Área de Atuação

A forma de segregação dos custos são as mesmas informadas no RG-
2019, 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 por rateio, que em 2021 foi 
na proporção de 90,80% para a 1ª instância, e 9,20% para a 2ª instância, 
conforme diretrizes dispostas no art. 3º da Resolução CNJ n.º 195/2017. 

Conforme informado no RG-2020, no item 3.5.2.2, considerando a neces-
sidade de dar continuidade aos trabalhos e aperfeiçoar o detalhamento 
da informação, a partir de 2021 foram definidos pelo CSJT novos centros 
de custos para apropriação da folha de pessoal, 
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Avaliação da Força de Trabalho

O quadro de pessoal do TRT21-RN é composto pelas carreiras da ma-
gistratura trabalhista, regida pela Lei Orgânica da Magistratura (LOMAN) 
- Lei Complementar 35/1979, 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. Aposentadorias 

Os anos que antecederam a reforma da previdência ocasionaram um 
elevado número de pedidos de aposentadoria em virtude da incerte-
zas das mudanças que seriam implementadas. Com a promulgação da 
Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, observa-se 
uma brusca redução de aposentadorias, não obstante um considerável 
número de servidores em abono de permanência. Por outro lado, no 
ano de 2021 constatou-se, diante das autorizações do CSJT, número de 
ingresso de servidores superior às aposentadorias.

Força de Trabalho dos 
Servidores

Força de Trabalho 
dos Magistrados

Cedidos  de 41
outros órgãos

Servidores efetivos

Sem vínculo
efetivo

Exercício
provisório

Removido
para o
TRT6,04% 4,86%

1,18%2,5%

33 10 Desembargadores

Juiz Titular

Juiz Substituto

18,18%

23
41,82%

22
40,0%

17 8

580

85,42%

Fonte: Sistema Integrado de Gestão de Pessoas - SIGEP

50,91%

Por Sexo

Magistrados

29
49,09%

27

Por Faixa Etária

Fonte: S istema Integrado de Gestão de Pessoas -  S IGE P

51-60 anos 36,36%20

Quadro Próprio de Servidores

Servidores do Quadro
Próprio entre 41-60 anos 

60,86%

60,82%
413

39,18%
266

Por Sexo Por Faixa Etária

51-60 anos 41,21%239

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11416.htm
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Estratégia de Recrutamento e Alocação de Pessoas

O TRT21-RN possui concurso público para provimento de cargos reali-
zado em 2018 e vigente até fevereiro/2023, tendo em vista a prorroga-
ção do prazo de vigência declarado pela Resolução Administrativa nº 
04/2020. 
 
No ano de 2021, o TRT21-RN recebeu autorização para provimento de 
cargos, totalizando 22 admissões, sendo 12 Analistas Judiciários e 10 Téc-
nicos Judiciários, o que representou a maior quantidade de provimento 
dos últimos 5 anos. Destaca-se também a admissão de 3 magistrados, 
juízes do trabalho substitutos, que ocorreram por remoção e por permu-
ta.

A força de trabalho do TRT21-RN está distribuída entre as áreas judiciá-
rias de primeiro e segundo graus, bem como na área de apoio admi-
nistrativo, 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 pela recém editada Resolução CSJT nº 296/2021.

199

133

347 Área 
Judiciária de 
1ª Grau

Área de Apoio 
Administrativo

Área Judiciária 
de 2ª Grau

Distribuição 
da Força de 
Trabalho*

*Força de Trabalho de servidores no TRT21-RN incluindo 
cedidos e comissionados

Fonte: Sistema Integrado de Gestão de Pessoas - SIGEP

Servidores aposentados e admitidos entre 2017 e 2021

Magistrados e Servidores em abono de permanência em 2021

https://www.trt21.jus.br/legislacao/resolucao/administrativa/resolucao-administrativa-no-0042020
https://www.trt21.jus.br/legislacao/resolucao/administrativa/resolucao-administrativa-no-0042020
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2274
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2274
https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/189332
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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 Tra-
balho. Já os servidores estão divididos nas carreiras de Analista Judiciário 
e Técnico Judiciário. A carreira de Auxiliar Judiciário encontra-se em pro-
cesso de extinção.

Além do quadro próprio de pessoal, o TRT21-RN conta com força de tra-
balho de servidores de outros órgãos ora removidos, cedidos ou em exer-
cício provisório no Tribunal, bem como de servidores sem vínculo efetivo.

Programa de Estágio Remunerado

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 tele-
trabalho no âmbito do Regional. 

O exercício de 2021 foi encerrado com  45 servidores em regime de te-
letrabalho, o que equivale ao percentual de 6,63% da sua força de traba-
lho. Esse grupo é acompanhado por uma Comissão de Gestão do Tele-
trabalho, instituída pela Portaria TRT-GP nº. 282/2019. 

É importante frisar que esse número corresponde às pessoas que es-
tão oficialmente em teletrabalho, com a autorização expressa da Presi-
dência do Tribunal e regulamentados pela Resolução Administrativa n. 
10/20219.

Diferentemente do teletrabalho oficial, no ano de 2021, os magistrados 
e servidores permaneceram no trabalho remoto/híbrido, nova realida-

Fonte: Sistema Integrado de Gestão de Pessoas - SIGEP

Distribuição de Cargos Ativos

Desembargador 
Federal

Auxiliar 
Judiciário

Juiz Substituto

Juiz Titular

Analista 
Judiciário

Técnico 
Judiciário

1

10

22

23

274

340
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65
7

9,8%

Total de Cargos Vagos

O TRTRN possui 60 cargos vagos que
não podem ser providos em  virtude

de restrições orçamentárias

Fonte: Sistema Integrado de Gestão de Pessoas - SIGEP

Distribuição de Cargos Ativos

Total de Cargos Vagos

Programa de Estágio Remunerado
             83 Estagiários
             13 Cursos de graduação
             11 Instituições de Ensino Superior (IES)

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2295
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2295
https://www.trt21.jus.br/legislacao/resolucao/administrativa/resolucao-trt21-no-00102019
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de de trabalho ocasionada pelas restrições impostas pela pandemia da 
Covid-19, quando, de forma emergencial todos tiveram que conciliar e 
adequar suas rotinas diárias e vida em família para passarem a exercer 
suas atividades laborais em suas residências. 

A partir do mês de dez/21, o Ato Conjunto TRT21-GP/CR Nº 17/2021 
passou a regulamentar o acesso às dependências do TRT-RN, em Natal 
e no interior do estado, mediante a apresentação de comprovante de 
vacinação. A ação foi adotada após decisão do Comitê Permanente de 
Avaliação de Medidas Preventivas em relação à pandemia da covid-19 do 
Tribunal, com vigência em todas as unidades judiciárias e administrativas 
do TRT-RN. 

Detalhamento da despesa de pessoal (ativo, inativo e pensionista), evo-
lução e justificativa para o aumento/diminuição.

O montante gasto com pagamento de pessoal em 2021 foi de 
R$273.309.978,31 entre as categorias de magistrados e servidores ativos, 
inativos e pensionistas, assim como para o pagamento de decisões judi-
ciais.
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Ativos Aposentados Pensionistas
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Demonstrativos de Gastos com Pessoal

Fonte: Sistema Recursos Humanos TRT21 e SIAFI

163.193.534,00

2018

Evolução de Despesas de Pessoal Ativo x Contribuição 
Patronal

Fonte: Sistema Recursos Humanos TRT21 e SIAFI

179.569.545,33 173.583.473,88 179.583.684,04

28.436.992,42
28.593.898,40 34.239.174,08 34.913.332,56

19
1.

63
0.

52
6,

42

20
8.

16
3.

44
3,

73

20
7.

82
2.

64
7,

96

21
4.

49
7.

01
6,

60

2019 2020 2021

Ativos Civis da União Contribuição Patronal
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Avaliação de desempenho, remuneração e meritocracia

Fonte: Portaria n° 24 de 15 de janeiro de 2019, DOU L de 18/01/2019

ESTRUTURA REMUNERATÓRIA
(Em Reais)

Desembargador do Trabalho

Juiz do Trabalho

Juiz do Trabalho Substituto

Analista Judiciário

Técnico Judiciário

Auxiliar Judiciário

35.462,22

33.689,11

32.004,65

12.455,30

7.591,37

3.890,69

Fonte: Portaria nº 24, de 15 de janeiro de 2019, DOU I, de 18/01/2019

Os servidores em início de carreira ingressam na classe A, padrão 1, pro-
gredindo anualmente. O desenvolvimento dos servidores nos cargos de 
provimento efetivo das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judi-
ciário se dá mediante progressão funcional e promoção. A promoção é 
a movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o pri-
meiro padrão da classe seguinte. A classe/padrão inicial é “A1” e o último 
nível da carreira é “C13”. Atualmente o TRT21-RN conta com 41,14% 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 repre-
sentam hoje 4,39% da força de trabalho do TRT21-RN. 
.
3.7.3.1 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

Em 2021, o Setor de Assistência Médico-Odontológica (SEAMO) do TRT-
21-RN realizou as seguintes ações voltadas à assistência à saúde:

 1361 consultas c línicas
agendadas 

 11 Períc ias s ingulares a
servidores do T R T 21

03 exames periódicos
em Magistrados e
S ervidores

29 Períc ias por J unta
Médica Ofic ial a servidores
do T R E - R N  e J ustiça
Federal do R N

24 E xames admissionais
de novos servidores

Avaliação c línica e  laudos
ergonômicos de servidores
para efetivar a modalidade
T eletrabalho

Concessão de licenças
para tratamento de saúde
e licenças gestante 

395 atendimentos
odontológicos

Atendimentos de
enfermagem 

Campanha permanente
de incentivo a doação de
sangue

Evolução de gasto com pessoal entre 2018 e 2021

Estrutura Remuneratória (em Reais)

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-24-de-15-de-janeiro-de-2019-59626630
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Atendimentos
Odontológicos

395

Juntas 
Médicas

29

Exames
Periódicos

84

Teleatendimentos 
Médicos

84

Consultas
Médicas

1036

Fonte: relatório de licença médicas do SRH

Índice de Absenteísmo de Magistrados e Servidores

Magistrados Servidores

2018

2,
18

%

5,
30

%

5,
20

%

3,
67

%

3,
12

%

3,
02

%

2,
46

%

3,
22

%

2019 2020 2021

Fonte: relatório de licença médicas do SRH.

2018

2019

2020

     Meta Realizado Desempenho

5,0% 5,0%   100%

4,8% 5,1%   94%

4,5% 3,0%     150%

* 2,8%     *2021

* Em 2021 não foi estipulada meta nacional para este indicador.

Visando a redução do índice de absenteísmo e se adequando às restri-
ções impostas pela pandemia da COVID-19, em 2021, o TRT21-RN de-
senvolveu algumas ações de saúde e qualidade de vida:

Atendimentos Realizados Índice de Absenteísmo de Magistrados e Servidores

Índice de Absenteísmo de Magistrados e Servidores
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Além das ações de rotina e processos organizacionais relacionados com 
a saúde e qualidade de vida de magistrados e servidores, o grande desa-
fio em 2021 foi a continuação do enfrentamento da pandemia da CO-
VID-19. Houve a necessidade de adoção de várias medidas dentre as 
quais podemos destacar: 

3.7.3.2 - CAPACITAÇÃO:  ESTRATÉGIA DE VALORIZAÇÃO DE PESSOAS

A formação inicial e continuada de servidores e magistrados no TRT-
21-RN está a cargo da Escola Judicial Professor Alvamar Furtado de Men-
donça (EJUD21). 

Tendo em vista a necessidade de estimular o aprimoramento laboral da-
queles que fazem o TRT21-RN, a EJUD21 tem investido no desenvolvi-
mento de itinerários formativos. Estes itinerários são um recurso de ges-
tão educacional para planejamento do percurso de aprendizagem das 
ações formativas, buscando o conteúdo atualizado, as metodologias ati-
vas, a flexibilidade nos eventos, a definição do cronograma, o processo de 
avaliação e o retorno ao ambiente do trabalho, considerando as múltiplas 
possibilidades do conhecer, fazer, conviver e ser dos sujeitos em formação.

Ação Descrição Resultado

SEMANA DA SAÚDE
Série de webinars com 

temas voltados a saúde e 
qualidade de vida no 

formato telepresencial.

Participação ao vivo de 77 
magistrados e servidores.

CAMPANHA DE 
VACINAÇÃO 
CONTRA 
INFLUENZA 

 Imunização contra 
influenza vírus a 
magistrados, servidores, 
estagiários, funcionários, 
terceirizados, dependentes 
e aposentados do TRT-21.  

Foram imunizadas 492 
pessoas.

Divulgação institucional 
de informações 
importantes ao suicídio.

CAMPANHA 
SETEMBRO 
AMARELO

Orientações à 
saúde buca l da 

dsenvolvimento 
oral do bebê e 

Programa Cárie 
Zero

Ação continuada

CAMPANHA 
OUTUBRO ROSA 

CAMPANHA 
NOVEMBRO 
AZUL

OFERTA DOS 
SERVIÇOS-PILOTO 
DE ACOLHIMENTO 
PSICOLÓGICO 

Divulgação institucional 
de informações 
importantes ao câncer 
de mama.

Divulgação institucional 
de informações 
importantes ao câncer 
de próstata.

Oferta de ações de 
acolhimento psicológico 
individual e grupo 
temático saúde e 
trabalho aos servidores e 
magistrados nos meses 
de novembro e 
dezembro de 2021, 
dentro do Acordo 
8508.11.1021 celebrado 
entre o TRT-21 e a UFRN.

Participação telepresencial 
ao vivo de 9 servidores e 
magistrados na live.

Participação telepresencial 
ao vivo de 23 servidores e 
magistrados na palestra.

Participação telepresencial 
ao vivo de 11 servidores e 
magistrados na live.

Participação de 10 
servidores/magistrados 
no grupo temático e 20 
inscrições com pedido de 
atendimento e 10 
atendimentos individuais 
no acolhimento 
psicológico individual.

Realização de palestras e outras conscientizações de viroses respiratórias - formas de contágio e
prevenção para magistrados e servidores e terceirizados.

Atendimento médicos de forma presencial a sintomáticos respiratórios, inclusive a suspeitos e
confirmados de COVID-19.

Consultas telepresenciais para seguimento diários dos servidores acometidos pela COVID-19 e
orientações a seus contactantes domiciliares. 

Participação ativa nas reuniões do comitê permanente de avaliação de medidas preventivas
para monitorar e integrar ações de enfrentamento de COVID-19.

Elaboração de protocolo de atendimento seguro aos pacientes portadores de sinais e sintomas
de síndromes respiratórias.

Elaboração do manual de orientações para prevenção da covid 19 durante a retomada das
atividades presenciais no TRT21.

Avaliação individual dos magistrados e servidores portadores de fatores de riscos  para COVID-19
visando enquadramento na necessidade de exercer o cargo em modalidade teletrabalho.

Divulgação de notícias na intranet e e-mails institucionais das medidas de cuidado e prevenção
ao contágio pela COVID-19 e outras síndromes respiratórias.

 
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 dos sintomáticos.

Distribuição de máscaras e equipamentos de proteção individual para servidores em trabalho
presencial nas unidades de Natal e interior do Rio Grande do Norte.
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PROGRAMAS ITEINERÁRIOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA -
Magistrados, Servidores, Estagiários e Colaboradores

Formação de Magistrados - Eixos de
competências da ENAMAT

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

Ações formativas de TIC

Formação de Assistentes e 
Assessores e Diretores

Formção de Mediadores e 
Conciliadores

Formção dos Oficiais de Justiça
Formção dos Agentes de
Segurança

Formação dos Estagiários e
Colaboradores

Formação de Formadores (Docência)

Estratégia de Desenvolvimento Institucional com Pessoas

Implementação democrática do Projeto Político Pedagógico com o corpo 
diretivo e a equipe administrativa da Escola, servidores, servidoras, 
magistrados e magistradas do TRT21

Diálogo permanente para realização conjunta do Plano Anual de - 
Capacitação de formação inicial e continuada

Levantamento e Mapeamento das Demandas de capacitação com o 
público alvo

Desenvolvimento do conhecimento jurídico, estratégico, social e humano, 
por meio da capacitação, da pesquisa e da atividade de extensão

Avanços na Gestão Educacional da EJUD21

 Elaboração de conteúdos atualizados

 Participação de docentes especializados

Utilização de metodologias ativas

Flexibilidade de datas e horários

Utilização de eventos autoinstrucionais e telepresenciais

Aplicação do processo de avaliação de reação

Compartilhamento de cursos com as Escolas Judiciais,

 Celebração de convênios com Instituições de Ensino,

Publicação das ações por meio das mídias sociais (instagram, moodle e 
internet)

Publicação da Revista do TRT21

Contratação da Biblioteca Digital Saraiva

 Gestão Documental e da Memória do TRT21

Comunicação permanente com o público interno e externo

Alinhamento Pedagógico da EJUD21

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS da Agenda 2030 da 
Organização das Nações Unidas (ONU)

Diretrizes da Escola Nacional de Aperfeiçoamento da Magistratura do 
Trabalho - ENAMAT

Recomendações do Conselho Nacional das Escolas da Magistratura do 
Trabalho - CONEMATRA

Diretrizes de capacitação dos servidores recomendadas pelo CNJ e o CSJT

Planejamento Estratégico e articulação com os Comitês e Comissões do 
TRT21-RN 
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Estratégia de Valorização de Gestão de Pessoas

Contribuir para a qualidade de vida no trabalho e da saúde mental

Estimular  o combate ao assédio moral

Incentivar os cuidados com a saúde física e mental

Manter o planejamento conjunto entre as Unidades e Comissões do 
Programa Regional Trabalho Seguro e o Comitê de Atenção Prioritária à 
Saúde de Magistrados e Servidores no TRT21

Desenvolver ações nas mídias sociais

Oferecer oportunidades de reflexão, conscientização  e aprendizagem ao 
público interno e externo

Atuação Estratégica da Escola Judicial do TRT21

Em relação à participação na Estratégica Judiciária, a EJUD21 atua na 
formação e capacitação de pessoal, impactando em quase todos os 
componentes da Cadeia de Valor.

O Plano Anual de Capacitação de 2021 continuou sendo fortemente im-
pactado pela pandemia do coronavírus, com ações de capacitação reali-
zadas exclusivamente por meio da educação a distância(EaD).

Em relação às demais ações formativas de 2021, várias iniciativas foram 
continuadas visando auxiliar a melhoria do desempenho e a eficiência, 
especialmente em relação aos processos de trabalho, com oferecimento 
de cursos para novos sistemas e ferramentas de apoio, como plataformas 
para reuniões e cursos e  suporte para audiências virtuais e o  trabalho 
remoto.

O desenvolvimento da tecnologia educacional permitiu que o formato 
telepresencial síncrono se apresentasse como a principal modalidade 
entre as estratégias da EJUD21, observado na figura a seguir.

Governança e Estratégia 
Organizacional

Prestação Jurisdicional

Gestão da Tecnologia da 
Informação e Comunicação

Co
m

po
ne

nt
es

 d
a 

Ca
de

ia
 d

e 
Va

lo
r

Gestão de Pessoas

65 744 226,5

  8 290 136

  0 108 800*

 30 927 309

Gestão de Orçamento, 
Contabilidade e Finanças 25 4

Gestão da Infraestrutura, 
Serviços e Logística 49 40

nº magistrados nº servidores
Soma carga 
horária total  (h/a)

Capacitações Realizadas em 2021 por Componente da 
Cadeia de Valor

0

  0

G tã d T l i dT

Gestão da Comunicação 
Institucional   1   23   2
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m
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ui
 a

s 
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ra
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de
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o 
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A
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A
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Comparativo de cursos Realizados por modalidade

Cursos Presenciais

Cursos em EAD com tutoria

Cursos em EAD
Autoinstrucional

Cursos em EAD
Telepresencial (sincrono)

Carga Horária em EAD

Cursos em EAD híbrido
(aulas síncronas e 
assíncronas)

20
20 1071 Horas

aulas

20
21 1517,5 Horas

aulas

2020
10

57

21

78
22

5 8

2021
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A oportunidade de oferecer cursos telepresenciais facilitou também o 
aumento das parcerias para capacitações entre as diversas Escolas Judi-
ciais e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistra-
dos do Trabalho (ENAMAT), ampliando as oportunidades de capacitação 
sem impactar no orçamento.

Em 2021 a EJUD21  celebrou o Centenário de Paulo 
Freire. O TRT21-RN promoveu um conjunto de ativi-
dades formativas com o intuito de ressaltar o legado 
da educação freireana para a Justiça do Trabalho, con-
siderando a formação democrática e inclusiva. O selo 
comemorativo ao centenário foi integrado aos mate-
riais de publicações dos eventos da EJUD21.

Registra-se ainda que mereceu especial destaque o maior compartilha-
mento de ações formativas  por videoconferências, incluindo 260 lives 
educativas oferecidas pelas Escolas Judiciais da Justiça do Trabalho, se-
guidas da certificação de horas por tais atividades:

90,5Formação Inicial (FI) e Continuada (FC) de Magistrados *

484,5

43Formação de Mediadores e Conciliadores

78Formação em PJe

39,5Formação Continuada de Assistentes e Assessores

792**Formação em Tecn. da Informação e Comunicação

Áreas de Formação (Itinerários Formativos) 
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4

Formação de Mediadores e Conciliadores

 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)

86Formação de Gestores (PDG)

60Formação dos Agentes de Segurança(GAS)

43Formação dos Oficiais de Justiça

10Formação em Gestão Estratégica

336Formação na área de Sustentabilidade, Trabalho Seguro e 
Qualidade de Vida

33,5Formação em Gestão de Pessoas

45,5Formação de Formadores

Comparativo de Certificações de Magistrados e Servidores

2311

122

169

2017 2018 2019 2020 2021

154 100168 104

109

98

93

108

2660

2253
2145 2166

Magistrados Participantes

Número de Eventos

Servidores Participantes
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Boas práticas de Formação Continuada de magistrados e servidores

A EJUD21 adotou um plano de gestão educacional direcionado para atividades virtuais com conteúdos atualizados e 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”. 

Destaques da Atuação da EJUD21 em 2021
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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 2022 continuará direcionada às diretrizes da ENAMAT, do CNJ, do 
CSJT, do Conselho Nacional das Escolas Judiciais da Justiça do Trabalho 
- CONEMATRA, do Projeto Político Pedagógico da EJUD21, do Planeja-
mento Estratégico do TRT21-RN 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 Coordena-
doria de Pesquisa e Extensão e o Laboratório de Inovações da Justiça do 
Trabalho,  possibilitará o desenvolvimento de conteúdos inovadores ali-
cerçados em projetos de produção científica amoldados aos conteúdos 
necessários para o aprimoramento da Justiça. 

A EJUD21 irá seguir com o plano de formação alinhado à inovação, à 
governança estratégica e ao planejamento pedagógico com práticas de 
avaliação dos programas e projetos de formação, em busca da valoriza-
ção de uma justiça social e efetiva.  

Para mais informações acesse:

3.7.4 - GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Conformidade legal

No âmbito do TRT21-RN, observa-se e aplica-se um conjunto de nor-
mativos impostos pela União, conselhos superiores e órgãos de controle 
externo. Além da estrutura da Divisão de Licitações e Contratos (DLC), 
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 pratica-
dos com os preceitos legais que regem cada tipo de aquisição/contrata-
ção. Dentre os principais normativos, podemos destacar:

Na estrutura do TRT21-RN, cabe à DLC a responsabilidade pela realiza-
ção das licitações, contratos, convênios e acordos de cooperação, além 
das contratações de bens e serviços por dispensa e inexigibilidade de 
licitação. 

Ambiente Virtual de Aprendizagem da Ejud21 

 Perfil da EJUD21 no Youtube

Perfil da EJUD21 no Instagram

Leis

Decretos

Instruções
Normativas

 

Resoluções

Resoluções

Constituição Federal/1988;
Leis nºs 8.666/1993, 10.176/2011; 10.520/2002; 11.077/2004; 11.107/2005; 
12.232/2010; 12.349/2010; 12.440/2011; 12.527/2011; 12.846/2013; 
13.709/2018; 13.979/2020; 14.035/2020; 14.065/2020; 14.133/2021;
Leis Complementares nºs 123/2006 e 147/2014;

Decretos nºs 3.555/2000; 3.722/2001; 4.485/2002; 7.174/2010; 7.746/2013/ 7.892/2013; 
7.983/2013; 7.903/2013; 8.250/2014; 8.538/2015; 8.540/2015; 9.046/2017; 9.178/2017; 
9.287/2018; 9.412/2018; 9.450/2018; 9.488/2018; 9.507/2018; 10.183/2019; 10.193/2019; 
10.024/2019; 10.273/2020; 10.309/2020; 10.922/2021;
Decreto-Lei nº 5.452/1943 (Consolidação das Leis Trabalhistas);

Instruções Normativas do Ministério da Economia nºs 05/2017; 03/2018; 10/2020; 
40/2020; 49/2020; 73/2020; 107/2020; e legislação correlata vigente, conforme especifi-
cações de cada;
Portarias Normativas do Ministério da Economia nºs 21.262/2020.
Código de Defesa do Consumidor e Código Civil;

Resoluções do Conselho Nacional de Justiça nºs 114/2010; 182/2013, 201/2015, 
215/2015; 260/2018; 347/2020; 400/2021;

Resoluções do Conselho Superior da Justiça do Trabalho nºs 70/2010; 98/2012; 
130/2013; 228/2018; 310/2021.
Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho.

https://ead.trt21.jus.br/
https://www.youtube.com/c/EscolaJudicialTRT21?app=desktop
https://www.instagram.com/ejud21/
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As contratações foram realizadas considerando o Planejamento Estraté-
gico 2021-2026. Dentre os principais objetivos das contratações estão:

- Promover o trabalho decente e a sustentabilidade; 
- Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão 
praticados; 
- Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira. 

Detalhamento dos gastos das contratações

No ano de 2021, foram realizadas 30 contratações entre pregões ele-
trônicos, adesões e coparticipações em ata de registro de preços (ARP), 
com predominância das contratações realizadas por meio de Copartici-
pações.

Em 2021, destacaram-se as seguintes contratações mais relevantes para 
o funcionamento administrativo:

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 em observância ao Plano Anual de 
Contratações 2021.

Contratações Diretas

Com relação às contratações diretas, foram realizadas  18 dispensas de 
licitação e 24 inexigibilidades de licitação. As formalizações de compras 
por meio de dispensa e de inexigibilidade estão amparadas pelos artigos 
24 e 25 da Lei nº 8.666/1993, respectivamente.

Procedimentos Licitatórios -  Iniciados e 
Encerrados em 2021

Fonte: SELIC

4

15

10

1

Adesões à ARP de 
outros órgãos

Coparticipações em 
ARP

Pregões Eletrônicos

ARP do TRT21-RN

Demonstrativo dos Valores Estimados e 
Homologados

Fonte: SELIC

Valor Homologado

Valor Contratado R$ 11.860.085,50

R$ 11.442.483,60

R$ 10.814.206,55

Valor Estimado

Contratações Mais Relevantes Para o Funcionamento
Administrativo (Valor Pago)

 
Manutenção e Conservação de
 Bens Móveis e Imóveis                                                    

Segurança e Transporte                          R$ 148.592,91

R$ 10.521.942,50

Tecnologia da Informação                      R$ 793.325,05

Bens Permanentes                                     R$ 174.415,05

Material de Consumo                                R$ 169.327,11

Contratações Mais Relevantes Para o Funcionamento Administrativo 
(Valor Pago)

https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/transparencia/ggc/PAC%202021%20para%20publica%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/transparencia/ggc/PAC%202021%20para%20publica%C3%A7%C3%A3o.pdf
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Em 2021, destacaram-se as seguintes contratações diretas mais relevan-
tes por dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação:

 
Contratações Diretas Mais Relevantes em 2021

Dispensa de Licitação

Inexigibilidade de Licitação:

Energia / Taxa de Iluminação - R$ 1.397.406,00

Aquisição de camisetas e sacolas TNT - R$ 9.633,00

Aquisição de vestes talares (togas) - R$ 7.949,00

Aquisição de cones e espelhos - R$ 5.099,70

Serviço de impressão gráfica - banners e outdoors - R$ 3.700,00

Água - R$ 518.622,00

Cursos e Aperfeiçoamentos para servidores e magistrados (16 eventos 
de capacitação) - R$ 164.213,00

Aquisição de licença anual SARAIVA - R$18.750,00

Aquisição de produtos Zênite - Zênite Fácil e Consultas - R$11.877,40

Contratação empresa de telefonia - R$10.275,96

Principais desafios e ações futuras

Os principais desafios da área de licitações e contratos é  a Implan-
tação da Política Nacional de Governança das Contratações Públicas 
- Resolução CNJ nº 347/2020, considerando os seguintes tópicos como 
prioritários:
- necessidade de se ampliar a força de trabalho da unidade, nas área de 
licitações e contratos;
-  formação de novos pregoeiros;
- continuidade da realização de capacitação constante dos servidores 
por meio de treinamentos e cursos de atualização, visando mitigar riscos 
nas contratações e agregar ganhos de qualidade, segurança e economi-
cidade para a Administração.
- adaptação de boas práticas de rotinas para motivação dos servidores e 
melhoria da qualidade do trabalho. 
- aumentar paulatinamente o quantitativo de participação em compras 
compartilhadas para contratação de bens e serviços de uso comum pe-
los órgãos do Poder Judiciário.
- proceder a avaliação quantitativa e qualitativa da área de gestão de 
contratações e das unidades administrativas relacionadas ao macropro-
cesso de contratações, de forma a delimitar as necessidades de recursos 
humanos, efetivando a reestruturação física e tecnológica necessária.

3.7.5 - GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

Conformidade Legal

Todos os expedientes relacionados à gestão patrimonial e infraestrutura 
seguem os trâmites estabelecidos pela Alta Administração do TR21-RN, 
sendo objeto de análise e validação por três níveis de controle, quais 
sejam: DLC, AJDG e DG. Na gestão de infraestrutura e patrimônio, o TRT-
21-RN realiza suas atividades conforme os principais normativos relacio-
nados abaixo:

Contratações Diretas Mais Relevantes em 2021

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3518
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Leis e 
Decretos

● Lei nº 4.320/1964
● Lei nº8.666/1993 
● Lei nº 10.520/2002
● Decreto nº 9.373/2018  
● Decreto n° 10.340/2020

● Ato   TRT21/GP nº  161/2020

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

ABNT

Principais investimentos de capital (infraestrutura e equipamentos)

Para melhoria da infraestrutura, entre projetos, obras e serviços, manuten-
ções de sistemas prediais e aquisições de bens mobiliários e de equipa-
mentos, o TRT21-RN realizou investimentos no valor de R$ 3.858.471,64.

Destacamos ainda, as seguintes iniciativas na melhoria da infraestrutu-
ra do TRT21-RN: 

Conclusão da execução de serviços de reforma da área de espera e 
construção do cadastramento do Fórum Desembargador Silvério Soa-
res (FDSS), localizado em Mossoró/RN.

Fornecimento e instalação de forro tipo Colméia no Átrio da Espera 
das Partes no prédio das Varas do Trabalho do CJTMFF.

Restauração do piso granilite no Átrio da Espera das Partes no prédio 
das Varas do Trabalho do CJTMFF.

Conclusão da aquisição de sistema fotovoltaico para instalação no De-
pósito Judicial de Natal/ RN

Principais Investimentos de Capital 
(Infraestrutura e Equipamentos)

Vigilância armada

Mão de obra de 
recepcionistas

Serviços de limpeza e 
conservação predial

Projetos, obras e serviços,  
e aquisições de bens 

Manutenção Predial 

R$ 3.092.089,95

R$ 1.094.103,60

R$ 1.628.131,88

R$ 206.971,5

R$ 2.764.368,04

Principais Iniciativas na Melhoria da Infraestrutura
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Desfazimento de ativos

O TRT21-RN realizou, no ano de 2021, desfazimento de ativos considera-
dos irrecuperáveis e, portanto, inservíveis à Administração, em um total 
de 796 bens patrimonializados e tombados.

Destacam-se entre eles: equipamentos de informática, aparelhos de te-
lefonia, 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. Além disso, 
foram realizados processos de doação de bens, beneficiando instituições 
federais de ensino, transporte e abastecimento.

Principais Atividades e Manutenção Predial

Gestão do contrato de manutenção de sistemas de climatização das 
unidades do TRT

Gestão do pagamento de energia elétrica das unidades do TRT21-RN
Gestão do contrato de manutenção preventiva e corretiva dos elevado-
res da sede do TRT21-RN

Pagamento dos contratos de fornecimento de água e coleta de esgoto 
do TRT21-RN.

Gestão do contrato de manutenção predial TRT/ CAD nº 011/2015 e 
TRT/DLC nº 018/2021 do TRT21-RN.

Os Ativos desfeitos 
totalizaram:

R$ 246.601,18

10

Quantidade de Processos 
de Desfazimentos:

Ativos Desfeitos 
R$ 84.092,37

R$ 6.561,09
COOPCICLA

R$ 77.531,28
Natal Reciclagem

92,2%

7,8%

Instituições Beneficentes Civis Sem Fins Lucrativos  
Responsáveis pelo Recolhimento e os Bens 

Referenciados

INFOGRÁFICOS DO RELATÓRIO 2021

59,8%
33,3%

Doações Externas: Instituições Contempladas e o Valor Total de 
Bens Entregues

R$ 54.039,39
CBTU - Companhia 
Brasileira de Trens 
Urbanos

R$ 97.219,00
IFRN - Instituto 
Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do 
Norte. 

Ativos Desfeitos 
R$ 162.508,81

3,3%3,7%

R$ 5.286,92
CONAB - Companhia 
Nacional de 
Abastecimento

R$ 5.963,50
UFRN - Universidade 
Federal do Rio Grande 
do Norte. 
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Locações de imóveis e equipamentos

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$ 105.642,30.

Mudanças e desmobilizações relevantes

Ainda por ocasião da pandemia da covid-19, desde o ano de 2020, o TR-
T21-RN, através do ATO TRT/GP nº 68/2020, manteve o regulamento que 
permite a saída temporária de bens móveis a fim de atender a neces-
sidade de trabalho remoto dos servidores, proporcionando um melhor 
desempenho das suas atividades.

3.7.6 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Conformidade legal

Destacam-se as seguintes ações de conformidade de TIC em 2021:
1. Atividades de Controle Interno e Externo que incluíram a TIC no esco-
po estão listadas abaixo:

   Correição ordinária realizada pela Corregedoria Geral da Justiça do 
     Trabalho, no período de 25 a 29 de janeiro de 2021;
     Auditoria SECAUD/CSJT sobre a Gestão de Serviços de TIC;
     Auditoria interna, realizada pela Secretaria de Auditoria Interna (SCI),
     sobre o processo Planejar Contratações de Soluções de TIC;
     Preenchimento da pesquisa do CNJ acerca da Justiça 4.0 e PDPJ, em
     setembro/2021;

OBS: Para maiores detalhes, consulte neste relatório a seção “3.6 - Princi-
pais 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:

Política de Segurança da Informação (PSI) e suas normas complemen-
tares
 Ato TRT-GP nº 85/2021: Política de Controle de Acesso aos Data
 Centers
 Ato TRT-GP nº 87/2021: Estratégia de Conscientização em 
            Segurança da Informação e Comunicação
 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)
 Ato TRT-GP nº 62/2021: Funções de controlador e encarregado do
 tratamento de dados pessoais
 Ato TRT-GP nº 63/2021: Designa o encarregado do tratamento de
 dados pessoais
Para maiores detalhes, clique  AQUI  e conheça os principais direciona-
dores da Gestão de TIC.

3. Levantamento Integrado de Governança Organizacional e Ges-
tão Públicas - iGG 2021, realizado pelo TCU, para verificar a situação da 
governança no setor público e estimular as organizações públicas a ado-
tarem boas práticas de governança.

https://www.trt21.jus.br/corregedoria
https://www.trt21.jus.br/institucional/areas-administrativas/governanca-e-estrategia-organizacional/governanca-institucional/areas-de-negocio/atividade-correicional/atividade-de-auditoria-interna
https://www.trt21.jus.br/institucional/areas-administrativas/governanca-e-estrategia-organizacional/governanca-institucional/areas-de-negocio/atividade-correicional/atividade-de-auditoria-interna/documentos?grupo=150
https://www.trt21.jus.br/legislacao/expediente/ato/2021/85
https://www.trt21.jus.br/legislacao/expediente/ato/2021/87
https://www.trt21.jus.br/legislacao/expediente/ato/2021/62
https://www.trt21.jus.br/legislacao/expediente/ato/2021/63
https://www.trt21.jus.br/institucional/areas-administrativas/governanca-e-gestao-de-tic/direcionadores
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Dados obtidos do Relatório individual, disponível no sítio do TCU, onde 
podem ser encontradas outras informações e detalhamentos deste indi-
cador.

4. Levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do 
Poder Judiciário - iGovTIC-JUD, realizado anualmente pelo CNJ, repre-
sentando o cumprimento da Estratégia Nacional de TIC do Poder Judi-
ciário (ENTIC-JUD) regulamentada pela Resolução CNJ nº 370/2021.

IGG2021 - Governança e Gestão de Segurança e de Tecnologia da Informação
Índice de Governaça e Gestão de TI

Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região/RN
Especialização, da Justiça: Justiça do Trabalho
Área, temática: Tribunal do Judiciário
Natureza, Jurídica: Órgão Publico
Administração: Direta
Poder. Estatal: Judiciário

iGovTI

iGestTI

Faixas de Classi�cação

Legenda:

APRimorado=70 a 100%
INTermediário=40% a 69,9%
INIcial=15 a 39,9%
INExpressivo=0 a 14,9%

GovernaçaTI

iGovTI - Índice de Governança e Gestão de TI

iGestTI - Índice de Gestão de TI
GovernaçaTI - Índice de Governança e de TI

Resultado iGovTIC-JUD 2021

Nota do iGovTIC-JUD

Nível de maturidade:

Posição no Ranking iGovTIC-JUD (Poder Judiciário):

Média dos Resultados por Domínio:

Média dos Resultados por Tema:

Gerenciamento de Serviços de TIC:

Políticas e Planejamento:

Sistemas de Informação:

Estruturas Organizacionais e Macroprocessos:

Riscos, Segurança da Informação e Proteção de Dados:

Infraestrutura Tecnológica e Serviços em Nuvem:

Transformação Digital:

Atendimento e Suporte ao Usuário:

Pessoas:

Governança e Gestão de TIC:

91º / 93

40,95

Satisfatório

 Órgão               Geral

48,42                 68,41

33,49                 68,41

Órgão               Geral

68,50                 66,79

56,25                 86,56

50,70                 80,31

45,00                 76,53

44,00                 59,84

36,25                 43,76

12,00                 72,33

0,00                   37,00

* 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 370/2021 (ENTIC-JUD - Estratégia Nacional de TIC do 
Poder Judiciário) e na Portaria CNJ 88/2020 (Prêmio CNJ de Qualidade).
* Dados obtidos a partir do Painel iGovTIC-JUD (2021-2026).

https://www.tcu.gov.br/igg2021/iGG2021%20-%2064%20-%20TRT21.pdf
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3341
https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=6da6e8b7-51ae-4de1-a32c-b42e5630092e&sheet=31049d4e-a530-4902-b1ed-6cb77477d5fa&lang=pt-BR&theme=cnj_theme&opt=currsel%2Cctxmenu
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Modelo de governança de TI

GESTÃO

GOVERNANÇA

GOVERNANÇA

GESTÃO

Comitê Gestor de 
Segurança da 

Informação (CGSI)

 Comitê Gestor 
Regional do PJe

Presidência

Secretaria de TIC
(SETIC)

Comitê de Governança 
de TIC (CGTIC)

Comitê de 
Gestão de TIC 

(CGESTIC)

SEAGG

SEINF

SESI

SESIF SEGS

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, alinhado à Resolução 
CNJ nº 370/2021 e inspirado no COBIT 5, está dividido em dois domínios: 
Governança e Gestão.

Para mais detalhes, consulte a área de Governança e Gestão de TIC no 
Portal do TRT21-RN.

Montante de recursos aplicados em TI

50%26%

50%16,4%

50%13,2%

50%11,9%

50%11,8%

50%5,6%

50%5,4%

50%5,4%

50%4,3%
Outras Despesas

Computação em Nuvem - Software Como Serviço (Saas)

Treinamento/Capacitação em TIC

Suporte de Infraestrutura de TIC

Aquisição de Software Pronto

Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação Softwares

Comunicação de Dados e Redes em Geral

Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC

Suporte a Usuários de TIC

Recursos Empenhados por Natureza da Despesa

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706
https://www.trt21.jus.br/institucional/areas-administrativas/governanca-e-gestao-de-tic
https://www.trt21.jus.br/institucional/areas-administrativas/governanca-e-gestao-de-tic
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Contratações mais relevantes de recursos de TI

Fonte: Tesouro Gerencial
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 do TRT21-RN, alocados à itens de TIC fora do PO-TIC, como capacitações de TIC e Material de consumo.

FONTE DO RECURSO CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL GERAL

EMPENHADOS PAGOS EMPENHADOS PAGOS EMPENHADOS PAGOS

CSJT R$ 16.800,00 R$ 15.170,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.800,00 R$ 15.170,00

TRT21 PO-TIC R$ 1.915.661,35  R$ 1.737.401,14 R$ 284.672,99 R$ 48.196,74 R$ 2.200.334,34 R$ 1.785.597,88

TRT21 DIVERSOS R$ 186.436,39 R$ 123.065,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 186.436,39 R$ 123.065,71

TOTAL GERAL R$ 2.118.897,74 R$ 1.875.636,85 R$ 284.672,99 R$ 48.196,74 R$ 2.403.570,73 R$ 1.923.833,59

CONTRATO DESCRIÇÃO DO OBJETO EMPRESA CONTRATADA VALOR EMPENHADO

02/2020 Suporte de Informática 1º e 2º Níveis (Terceirizado) TECHCOM R$ 624.189,36

10/2019 Suporte Sala-Cofre Aceco TI R$ 347.220,36

11/2017 Rede WAN Varas Trabalho (Contrato Local) SITECNET INFORMÁTICA LTDA R$ 221.500,16

41/2017 Solução de Colaboração em Nuvem RJR / R3W R$ 130.088,73
09/2021 POSTGRESQL - Suporte ao banco de dados para o PJE TECNISYS INFORMÁTICA R$ 127.495,52
20/2020 Capacitação e Suporte para infraestrutura ágil do PJe TELTEC SOLUTIONS LTDA R$ 123.782,27
14/2018 Garantia do Storage IBM - Hardware IBM R$ 45.653,86

Contratações mais relevantes de recursos de TI
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Principais iniciativas (sistemas e projetos) e resultados na área de TIC por cadeia de valor

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

Principais resultados (Benefícios e impactos)

Prestação 
Jurisdicional

 

Contratar Internet 4G superior 
para magistrados

- Os magistrados e servidores poderão utilizar uma ferramenta que trará maior rapidez e, consequentemente, 
maior produtividade
- Os modems 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

Distribuição de Notebooks 
para Magistrados

- Melhoria na produtividade dos magistrados, pelo menor índice de indisponibilidade com equipamentos mais 
modernos

Solução de videoconferências 
para audiências e sessões

- Ganho de produtividade e redução de esforço considerando maior adaptabilidade da ferramenta à atividade a 
ser executada
- Redução de custo e uso de recursos, considerando a economia com climatização e energia elétrica, uma vez 
que torna dispensável a utilização das dependências físicas pela modalidade de trabalho telepresencial
- Redução de riscos e melhoria de controle, considerando menores chances de interrupção de atividades 
jurisdicionais

Implantação do Sistema de 
Gestão de Precatórios e RPV 

(GPrec)

- Utilização de sistema padronizado de gerenciamento de Precatórios e RPVs no âmbito da Justiça do Trabalho, 
para facilitar o acesso aos cidadãos

ICarga dos dados do TRT21 
para a Base Nacional de Dados 
do Poder Judiciário (Datajud)

- Melhoria na transparência com a utilização de sistema único para todos os ramos do Judiciário, melhorando a 
transparência

Implantação da nova versão 
do Depósito Judicial (Garimpo)

- Implementação de melhorias trazidas no controle de depósitos judiciais, com destaque para a possibilidade de 
controle de Depósitos Recursais

Gestão de TIC
 

Adquirir Solução de Business 
Intelligence (BI)

- Implementação de controles e mapeamentos de dados pessoais, para apoia a implantação da LGPD no âmbito 
do Tribunal

Apoio no projeto de 
adequação à LGPD

- Melhoria na transparência e comunicação institucional com público externo (Ouvidoria), facilitando e 
disciplinando de forma única de comunicação, no âmbito da Justiça do Trabalho

Gestão de 
Comunicação 
Institucional

Implantar Sistema de Gestão 
de Conteúdo - CMS

- O sistema permitirá a atualização do conteúdo de forma simples, distribuída e célere, reduzindo esforços e 
redundâncias e/ou refazimento de ações
- Redução de falhas de seguranças, relacionadas às tecnologias ultrapassadas usadas atualmente nos sites 
mantidos por esse regional
- Melhoria no compartilhamento de informações entre os setores e entre o Tribunal e o público externo, 
reduzindo ruídos de comunicação e produzindo uma melhor sinergia"
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Segurança da informação

Destacam-se como contribuições mais relevantes:
 Apoio na execução das iniciativas da busca do Tribunal pela con-
formidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
 Avaliações periódicas, no contexto da segurança da informação, 
objetivando a detecção precoce de falhas e a elaboração de recomenda-
ções de melhorias do ambiente.
 Acompanhamento contínuo das ameaças mundiais correlacio-
nadas com o ambiente do Tribunal, resultando em ações pró-ativas de 
correção de vulnerabilidades.
 Atualização de regulamentações que compõem a PSI, inclusive 
com a aprovação da Estratégia de Conscientização em Segurança da In-
formação e Comunicação (Ato nº 87/2021).
 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 
durante todo o período da pandemia da COVID-19.
 Implantação de solução capaz de concentrar e inspecionar o trá-
fego, inclusive o criptografado, direcionado para as aplicações web man-
tidas pelo Tribunal, objetivando elevar o nível de proteção do ambiente.
 Implantação da nova ferramenta de antivírus (EDR - Endpoint 
Detection and Response) capaz de elevar a proteção do ambiente como 
um todo além de possibilitar análises mais aprofundadas de eventuais 
incidentes que venham a ocorrer.
 Implantação de ferramenta capaz de monitorar e dar visibilidade 
ampla ao tráfego de rede do Tribunal, facilitando a detecção de compor-
tamentos anômalos na rede que podem ser ocasionados por agentes 
maliciosos (hackers) ou programas maliciosos (malwares).

Infraestrutura de TIC

Destacam-se como contribuições mais relevantes:
 Ajuste e aprimoramento dos serviços de cópia de segurança atra-
vés de otimização das rotinas de backup e restauração de dados, bem 
como utilização de técnicas para evitar o corrompimento em caso de 
agentes nocivos.
 Readequação da sala-cofre e instalação dos novos equipamentos 
de comunicação dados (Switches SAN), que são responsáveis pela comu-
nicação de dados entre os servidores de aplicação e equipamentos de 
armazenamento, a partir de 2021.
 Implantação de nova infraestrutura ágil para os sistemas adminis-
trativos e sistemas desenvolvidos no âmbito do Tribunal, permitindo re-
duzir as indisponibilidades e melhoria na performance, a partir de 2021.
 Implantação de recomendações de segurança da informação, 
visando mitigar os riscos de eventuais ataques cibernéticos detectados 
precocemente..
 Implantação das novas versões do sistema PJe, de acordo com o 
plano do CSJT, tanto de melhoria como de novas funcionalidades.
 Atuação no gerenciamento do projeto de implantação dos pro-
cessos de mudança, liberação e configuração de ativos de TIC, concluin-
do a definição dos processos de mudança e liberação de TIC, que iniciam 
a execução em 2021.

Sistemas de Informação

Além dos sistemas já listados no item 3.5.6.5, destacam-se como  contri-
buições mais relevantes:
 Atendimento às diversas solicitações de relatórios ad-hoc, gera-
ção de dados estatísticos para o TST, o CNJ e saneamento e envio dos 
dados para o Datajud (Base Nacional de Dados do Poder Judiciário), que 
contribuíram para pontuação no prêmio CNJ 2021.
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 Suporte aos incidentes nos sistemas locais e nacionais.
 Manutenção dos sistemas locais, confecção da nova intranet
 Implantação do PROAD 4

Serviços de TIC

Destacam-se abaixo a distribuição de chamados resolvidos no exercício, 
tanto técnicos - atendidos pela SETIC - como de negócio do PJe, atendi-
dos pela Divisão de Apoio ao PJe (DPJe):

133172

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

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.

Gestão da Tec. da Informação e Comunic.

Gestão de Comunicação Social

Gestão de Infraestrutura, Serviços e Logística

Gestão de Orçamento, Contabilidade e Finanças

Gestão de Pessoas

Governança e Estratégia Organizacional

Prestação Jurisdicional

8151

5732

IN
C

ID
E

N
TE

S
 

R
E

Q
U

IS
IÇ

Õ
E

S 

2890 5592

589

543

524

122

1255 648

441

496

412

66

Chamados por componente da Cadeia de Valor

https://www.trt21.jus.br/institucional/areas-administrativas/governanca-e-gestao-de-tic
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Destacam-se, ainda, outras contribuições relevantes:
 Distribuição de equipamentos de TI (computadores, impressoras, 
etc.).
 Atendimento presencial e remoto durante a pandemia.
 Manutenção e atualização  de softwares homologados.
 Fiscalização de contratos (manutenção de equipamentos em ga-
rantia, central de serviços, dentre outros).
 Apoio às sessões de julgamento telepresenciais.
 Apoio às audiências presenciais e remotas.

Enfrentamento da pandemia (covid-19)

Seguem as principais iniciativas de TIC para o enfrentamento da covid-19:
 Implantação do Balcão Virtual para atendimento remoto do Ju-
risdicionado.
 Apoio à implantação ao Juízo 100% Digital nas Varas Piloto.
 Contratar Internet 4G superior para magistrados.
 Distribuição de notebooks novos para os magistrados.
 Distribuição de equipamentos novos de videoconferência.
 Distribuição dos notebooks antigos devolvidos pelos magistrados     
 aos servidores que necessitavam de equipamentos para trabalho  
remoto.

Principais metas não alcançadas, principais desafios, ações e perspecti-
vas para os próximos exercícios 

Metas

Algumas das metas, em especial as locais, não foram definidas para 2021 
no PDTIC TRT21-RN 2021-2022, por ser o primeiro ano do ciclo estraté-
gico 2021-2026.

Apesar da indefinição das metas, destacamos o cumprimento da meta 
implícita de atingir o nível de maturidade satisfatório no iGovTIC-JUD, 
contribuindo, assim, para a meta nacional definida na Resolução CNJ 
370/2021, Art. 2º, II.

Por outro lado, embora o TRT21-RN tenha atingido a meta estabelecida 
para o iGovTIC-JUD, vale ressaltar que a pontuação ficou muito aquém 
do que se pretendia, contribuindo, dessa forma, para o baixíssimo posi-
cionamento do Regional no ranking nacional do iGovTI-JUD, já citado.

Desafios, ações e perspectivas para os próximos exercícios

Como principais desafios, ações e perspectivas para os próximos exer-
cícios serão definidas as metas locais no momento da elaboração do 
PDTIC TRT21 2022-2023, e promovidas ações de melhoria dessas metas, 
em especial do iGovTIC-JUD, tais como:

   Curto prazo
 Modelar Processo de Software
 Realizar pesquisa de satisfação isolada na TIC referente a 2021
 Modelar Processo de Gestão de Incidentes de Segurança da 
 Informação
 Aprovar Política de Gestão de Pessoas de TIC
 Elaborar o Plano de Transformação Digital (PTD)
   Médio e longo prazo
 Implantar Infraestrutura em Nuvem
 Regular implantação da política de gestão de pessoas de TIC
 Implantar PDPJ-BR
 Adequar Quantitativo de Servidores de TIC
 Contratar Solução de Gestão de Serviços (ITSM)
As principais ações futuras de todo o Tribunal constam consolidadas no 
item “3.6 - Principais desafios e ações futuras” deste relatório.
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3.7.7 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições

O TRT21-RN adota atualmente a terceira edição do “Guia de Contrata-
ções 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.

Devido à sua importância, com a edição da Resolução do CNJ nº 
400/2021, que dispõe sobre a política de sustentabilidade no âmbito 
do Poder Judiciário, o tema  “Aquisições e Contratações Sustentáveis” 
passou a integrar o PLS-TRT21-RN 2021/2022 que tem como  objetivo: 
Adotar critérios de sustentabilidade nas políticas de aquisições e contra-
tações do TRT21-RN.

Ações para redução do consumo de recursos naturais

Desde 2015 o TRT21-RN possui Plano de Logística Sustentável (PLS), que 
objetiva consolidar, organizar, aprimorar e sistematizar as boas práticas 
de sustentabilidade já em andamento no TRT21-RN, assim como im-
plantar novas ações em busca do equilíbrio ambiental. 

Em 2021, a Comissão Gestora do PLS elaborou o novo Plano para o ciclo 
2021/2022, com base na  Resolução CNJ 400/2021.  O documento foi 
aprovado pela  presidência do Tribunal e pode ser acessado através do 
link para o Plano. É importante ressaltar a perspectiva de grande redução 
do custo com energia desde 2021 e nos próximos anos, dada a implan-
tação de 11 usinas fotovoltaicas, que utilizam luz solar para geração de 
energia elétrica em diversas unidades do Tribunal. 
Além disso, no ano de 2021, foram realizadas campanhas e divulgadas 

notícias e  reportagens com o intuito de sensibilizar e informar as pessoas 
sobre os problemas enfrentados pelo meio ambiente, que na maioria das 
vezes, são ocasionados pela própria ação humana. Um evento bastante 
significativo foi a realização da Semana do Meio Ambiente, no qual o 
TRT21-RN convidou a  JFRN,  a Justiça Eleitoral e o TJRN para  juntos rea-
lizarem a semana em comemoração ao dia mundial do meio ambiente. 
#Eusousustentável

Para mais informações acesse:

     Vídeo com a live #Eu Sou Sustentável promovida pelo Setor de Res-
ponsabilidade Socioambiental e Acessibilidade, pela DCS, pela EJUD21 
em parceria com os órgãos do Poder Judiciário do RN, realizada em  ju-
nho de 2021, na Semana do Meio Ambiente

Maior detalhamento dos resultados já alcançados podem ser encontra-
dos no Relatório anual de desempenho das ações do PLS 2021.

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

Redução, Reaproveitamento e Reciclagem de resíduos poluentes

Um dos temas tratados no PLS é a reciclagem. O TRT21-RN vem pro-
curando através suas ações REDUZIR os resíduos gerados pelo próprio 
órgão, REUTILIZAR equipamentos ociosos, doando-os para outras ins-
tituições, além de RECICLAR resíduos com  parcerias firmadas entre o 
TRT21-RN e Cooperativas dirigidas a este fim. O infográfico a seguir traz 
um breve resumo da quantidade de resíduos destinados à reciclagem 
em 2021.

https://atos.cnj.jus.br/files/original1235542021061860cc932a97838.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original1235542021061860cc932a97838.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original1235542021061860cc932a97838.pdf
https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/transparencia/cgest/SERSA/Documento%20PLS-2021-2022-Vers%C3%A3o%20digital.pdf
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vJ-tkEkErw8&t=1055s
https://www.trt21.jus.br/index.php/institucional/areas-administrativas/governanca-e-estrategia-organizacional/gestao-estrategica/areas-de-negocio/gestao-da-sustentabilidade#relpls
https://extranet.trt21.jus.br/noticias/trt-rn-recebe-selo-do-ministerio-do-meio-ambiente-por-implementar-agenda-sustentavel
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Cabe registrar que além dos resíduos semanalmente encaminhados e 
pesados para a Coopcicla, foram doados para a cooperativa mais  de 50 
itens, tais como cadeiras, mesas, poltronas e bebedouro. 

Outros 742 itens tais como: equipamentos de informática, telefonia e 
aparelhos condicionadores de ar foram entregues para a Natal Recicla-
gem  - empresa especializada no descarte ambientalmente correto do 
lixo eletrônico.

Com a intenção de que os materiais e equipamentos inservíveis fossem 
reutilizados, em 2021 o Tribunal doou 251 itens a instituições beneficen-
tes civis sem fins lucrativos conforme o infográfico que segue apresenta-
do. 

Acessibilidade

A Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, criada por meio 
da Portaria TRT-GP n. 111/2020, 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 fixa-
ção de metas, direcionados à promoção da acessibilidade para pessoas 

Vidro:
4.500 kg

Papel: 
2.237 kg

Metais:
2.179 kg

Lâmpadas:
420 unidades

Resíduos
de Saúde:

180 kg

Pilhas e baterias:
11,5 kg

54 itens - Equipamentos de inforática
UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do
Norte

10 itens - Aparelhos de condicionadores de ar
CONAB - Companhia Nacional de
Abastecimento. 

3 itens - Carros
CBTU - Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos 

184 itens - Equipamentos de informática
IFRN - Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte

54 itens
Coopcicla

Natal Reciclagem
742 itens

https://extranet.trt21.jus.br/noticias/trt-rn-realiza-descarte-sustentavel-de-aparelhos-de-ar-condicionado
https://www.trt21.jus.br/legislacao/expediente/portaria-presidencia/2020/111
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com deficiência, na forma da Resolução CNJ 401/2020, sem prejuízo de 
outras iniciativas que assegurem a acessibilidade e inclusão social.

Dentre as ações realizadas no ano de 2021, podem ser destacadas:
 Criação da Política de Acessibilidade e Inclusão do TRT21-RN;
 Elaboração do Plano de Ações de Acessibilidade 2021/2022 com
 planejamento de ações, metas e indicadores referentes às seguintes
  dimensões da acessibilidade: Gestão da acessibilidade e inclusão; 
 Acessibilidade em serviços; Acessibilidade comunicacional; 
 Acessibilidade tecnológica; Acessibilidade urbanística e 
 arquitetônica;  
 Realização de curso de LIBRAS básico para a Justiça do Trabalho, 
 na modalidade telepresencial;
 Realização do curso “Direitos da Pessoa com Deficiência com 
 ênfase na cultura de não-discriminação e inclusão , através da
 telepresencial.

3.7.8 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Portal e Intranet

Diversos canais são utilizados para prestar informações à sociedade e fa-
zer divulgação ao público interno, tanto com orientações e informações 
do Tribunal, quanto para prestar contas dos serviços realizados de ma-
neira transparente. Um exemplo desses canais é o Portal do TRT21-RN 
na internet. O acervo de notícias do site é administrado pela Divisão de 
Comunicação Social (DCS). O TRT21-RN divulga periodicamente maté-
rias de interesse público - jurídicas e de caráter administrativo. Em 2021, 
foram produzidas 292 matérias para a página do Tribunal e 398 foram 
publicadas na intranet. 

Dentre as atribuições da DCS, no que diz respeito à gestão do portal, 
foram realizadas diversas ações, com destaque para a inclusão do botão 
(ícone na barra da página) para o formulário de atermação. A iniciati-
va visa facilitar o acesso da população à Justiça. A reclamação a termo, 
também conhecida como atermação, é a ação na qual a própria parte 
ingressa na Justiça do Trabalho sem a necessidade de um advogado. 
O atendimento sempre foi feito pelos servidores do Tribunal e, com a 
pandemia, o serviço passou a ser disponibilizado diretamente no site do 
TRT21-RN. 

Em parceria com a SETIC, foi criada e desenvolvida a página do Balcão 
Virtual no portal do TRT21-RN, um novo serviço de atendimento on-li-
ne para advogados e jurisdicionados elaborado com objetivo de agilizar 
procedimentos com segurança, em razão da pandemia da Covid-19. O 
serviço possibilita a comunicação direta com as unidades judiciárias da 
21ª Região em tempo real, via plataforma Google Meet.

Atermação

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3987
https://www.trt21.jus.br/index.php/
https://www.trt21.jus.br/balcao-virtual
https://www.trt21.jus.br/balcao-virtual
https://www.trt21.jus.br/servicos/formulario-de-atermacao
https://www.trt21.jus.br/balcao-virtual
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Comunicação Social possibilita espaço interativo em mídias sociais

A Comunicação Social do TRT21-RN consolidou seu espaço nas mídias 
sociais e reforçou  a divulgação de conteúdo junto aos veículos de comu-
nicação, garantindo o fortalecimento da imagem positiva da Justiça do 
Trabalho do Rio Grande do Norte. 

Em 2021, foi registrado um incremento no número de notícias, reporta-
gens, entrevistas e outros gêneros jornalísticos em jornais, sites, blogs, rá-
dios e televisões. Os índices são considerados expressivos e demonstram 
um crescente volume de informação disponibilizada nas mídias sociais. 
Para se ter uma ideia, apenas no perfil do TRT21-RN no Instagram, a 
quantidade de seguidores teve um incremento superior a 20%, fato que 
permitiu a ampliação do diálogo entre o TRT21-RN e a sociedade poti-
guar por meio desta plataforma. 

Nesse espaço interativo, o número de impressões (curtidas, comentários, 
compartilhamentos, visualizações), somente do no último trimestre do 
ano, chegou a aproximadamente 60 mil, de acordo com os registros do 
Instagram. Ao longo do ano de 2021, foram contabilizadas 468 posta-
gens, sendo 254 publicações, 194 stories e 20 vídeos. 

Fortalecimento do Instagram

Seguidors e não seguidores
COM BASE
NO ALCANCE

3.860
Seguidores

2.335
Não seguidores

254 posts

20 vídeos Crescimento acima de 20% no número de 
seguidores.
O número de impressões (curtidas, co-
mentários, compartilhamentos, visualizações), 
somente no último trimestre do ano, chegou 
a aproximadamente 60 mil, de acordo com os 
registros do Instagram.

Alcance do 
conteúdo Publicações

6.985

1.272
Stories

34Vídeos
34Reels

Seguidores Não seguidores

O trt21rn alcançou mais +17,8% contas que não estavam seguindo,
em comparação com 18 de julho - 15 de outubro. 

https://www.instagram.com/trt21rn/
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A DCS gerencia o conteúdo específico para redes sociais (Instagram, Twi-
tter, LinkedIn, YouTube e Facebook), ampliando a boa reputação do Tri-
bunal, além de responder e direcionar os questionamentos feitos pela 
população sobre o TRT21-RN. 

Exibição nacional do Programa Justiça e Trabalho na grade da TV Jus-
tiça
O programa Justiça e Trabalho, realizado pela DCS, destacou-se no ano 
de 2021 pelo retorno à grade de programação da TV Justiça. Com 30 
minutos de duração, o programa passou a ser exibido para todo o Brasil. 

TV CÂMARA NATAL

Vídeos
Institucionais

Matérias

Entrevistas

Programas 52

45
156

14

No contexto regional, uma versão reduzida é disponibilizada na progra-
mação de 5 canais locais de televisão. São 20 minutos semanais dedica-
dos a informações sobre as relações trabalhistas e ações da Justiça do 
Trabalho no Rio Grande do Norte, por meio de reportagens e entrevistas, 
de forma dinâmica e atual, produzido por uma equipe de profissionais 
que acompanha diariamente a rotina do TRT21-RN. 

Para a veiculação do programa, a DCS mantém parcerias com as seguin-
tes TVs públicas e privadas:

https://www.instagram.com/trt21rn/
https://twitter.com/TRT21RN
https://twitter.com/TRT21RN
https://www.linkedin.com/signup/cold-join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fm%2Fin%2Fcomunica%25C3%25A7%25C3%25A3o-trt-rn-a70189219&trk=login_reg_redirect
https://www.youtube.com/channel/UCpNpp8c074XPTxsloEgnI_A?app=desktop
https://www.facebook.com/people/Ascom-Trt/100015135822057/
https://www.youtube.com/channel/UCpNpp8c074XPTxsloEgnI_A?app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=BjlFjAOjVjg
http://www.al.rn.gov.br/tvs
https://www.cmnat.rn.gov.br/p/tv-camara
https://www.tvfuturo.com.br/
http://www.sidys.com.br/cn/
https://www.tvjustica.jus.br/
https://www.tcmplay.tv.br/
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Campanhas de Comunicação nacionais e regionais

Durante o período de pandemia da covid-19, a DCS exerceu um papel 
fundamental no suporte à prestação jurisdicional do TRT21-RN. Isto por-
que o isolamento social, a rotina do teletrabalho e as demais restrições 
impostas pela pandemia exigiram do TRT21-RN uma comunicação efi-
ciente com seu público interno e externo. Por essa razão, foram realiza-
das campanhas de conscientização, de informação e de engajamento. 

 Em Conjunto
Em parceria com o Tribunal Superior do Trabalho (TST) e com os de-
mais TRTs, foram veiculadas campanhas em conjunto, que fortaleceram 
a imagem da Justiça do Trabalho. A proposta de unicidade do trabalho 
garantiu maior integração entre os tribunais e seu público, com a padro-
nização das publicações e reforço da mensagem divulgada. 

Um exemplo foi a campanha Abril Verde, que tratou da valorização da 
saúde mental no ambiente de trabalho, com o slogan “Em conjunto - 
A construção do trabalho seguro depende de todos nós”. O TRT21-RN 
aderiu a outras ações nos mesmos moldes, com o intuito de despertar a 
atenção da sociedade. Em junho, foi lançada a Campanha de Combate 
ao Trabalho Infantil, que contou com ações de comunicação nas redes 
sociais de todos os Tribunais do Trabalho do país, com ampla divulgação 
de material audiovisual e realização de um “twitaço” para alertar sobre a 
importância do combate a esse problema no país e no mundo. 

 Integração com outros órgãos do Judiciário
Em comemoração ao dia do Meio Ambiente (5 de junho), foi idealizada a 
Semana do Meio Ambiente do Judiciário no RN, envolvendo a Justiça do 
Trabalho, a JFRN, o TJRN e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RN). Além 
da realização de live e divulgação do PLS de cada órgão, foi produzido 
um vídeo colaborativo - #EuSouSustentavel, alertando para a necessida-

de de adoção de hábitos sustentáveis em casa e no ambiente de traba-
lho. 

 Valorização da prata da casa
As campanhas concebidas e desenvolvidas exclusivamente pela DCS 
também geraram resultados positivos no ano de 2021. Em junho, a Cam-
panha de Combate ao Assédio Moral, voltada para o público do Insta-
gram, apresentou nove cards descrevendo situações-problema em am-
biente de trabalho. O objetivo da campanha era alcançar os usuários da 
plataforma com uma linguagem clara e acessível, para ajudar o traba-
lhador a identificar e denunciar o assédio. A iniciativa contou o apoio do 
Programa Trabalho Seguro e a colaboração de entidades parceiras.

O destaque ficou com a campanha de divulgação da Lei Geral de Prote-
ção de Dados (LGPD). Com o slogan: “LGPD, isso diz respeito a você”, o pri-
meiro vídeo da série trouxe servidores da SETIC, dando dicas aos usuários 
sobre a segurança e a proteção de dados. Disponibilizado no portal do 
TRT21-RN, o vídeo repercutiu, ganhou visibilidade externa e foi veiculado 
pelo TRT da 3ª Região, em Minas Gerais. 

https://www.trt21.jus.br/index.php/noticias/noticia/em-conjunto-campanha-da-justica-do-trabalho-promove-valorizacao-da-saude-mental-no
https://www.trt21.jus.br/noticias/noticia/campanha-alerta-para-urgencia-em-erradicar-o-trabalho-infantil
https://www.trt21.jus.br/noticias/noticia/campanha-alerta-para-urgencia-em-erradicar-o-trabalho-infantil
https://www.trt21.jus.br/noticias/noticia/trt-rn-participa-da-semana-do-meio-ambiente-do-poder-judiciario-do-rn
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=xn61Rh794ic&t=2s
https://www.instagram.com/p/CPntb1bhoiq/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=hLuv_wLcyvQ
https://www.youtube.com/watch?v=4AGZr_hKmq0
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Registra-se, ainda, a promoção de outras campanhas internas como a 
de uso individual da copa (no retorno ao trabalho presencial), Balcão Vir-
tual, vacinação contra influenza, todas realizadas com a criação de peças 
(banners, placas, cartazes), além do material para mídia digital. 

Em parceria com a Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura (CEA), 
a DCS finalizou o projeto de nova sinalização das dependências do TRT-
21-RN. Foram substituídas todas as placas de hall e de portas e instala-
das novas peças. Tudo para facilitar a circulação de pessoas dentro dos 
prédios. A sinalização respeitou a programação visual e a paleta de cores 
proposta para a identidade visual da Justiça do Trabalho em nível nacio-
nal, a partir da padronização instituída pelo CSJT.

Criação de selos para notícias - Agenda 2030 e Julgado  

Dois novos selos ilustrativos foram idealizados e desenvolvidos pela DCS 
para identificar o conteúdo das notícias publicadas.

Com o objetivo de fidelizar o público e chamar a atenção do usuário 
para as informações relativas à sustentabilidade e responsabilidade so-
cial produzidas pela Comunicação Social do TRT21-RN, foi criado o selo 
“Agenda 2030”. A Agenda é um compromisso global, coordenado pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), cujo plano de ação visa erradicar 
a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz 
e a prosperidade de forma segura e responsável. Em 2019, o TRT21-RN 
declarou o apoio da instituição aos Dez Princípios do Pacto Global, ade-
rindo, assim, à Agenda 2030 e aos seus Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). São ao todo 17 ODS, dentre os quais destacam-se o 
consumo e produção responsáveis, energia acessível e limpa, ação contra 
mudança global do clima, paz, justiça e instituições eficazes, além de 
saúde e bem-estar, trabalho decente e crescimento econômico. O selo 
da Agenda 2030 passou a ser utilizado também pela EJUD21, na promo-
ção e divulgação de eventos cujos temas abordam os ODS.

Outro selo criado pela DCS - “Julgado”, passou a integrar as imagens vin-
culadas às notícias sobre decisões judiciais. Para facilitar a pesquisa do 
leitor interessado em informações de natureza jurídica, o selo garante 
celeridade na identificação do conteúdo buscado e tende a fidelizar o 
usuário.
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4.0 - INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁ-
BEIS 

Neste capítulo serão abordados a situação e o desempenho financeiro 
e contábil da gestão no exercício de 2021, tomando-se por base infor-
mações extraídas das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 
exercício de 2021. 

No que se refere ao desempenho orçamentário, a matéria foi tratada no 
capítulo 3, no item 3.7.1 - Gestão de Orçamento, Contabilidade e Finan-
ças. Quanto a custos, a matéria foi tratada no capítulo 3, no item 3.7.2 
- Gestão de Custos.

As demonstrações contábeis e notas explicativas do TRT21-RN estão pu-
blicadas na íntegra no Portal da Transparência do Tribunal,  no seguinte 
endereço:
https://www.TRT21.jus.br/transparencia/gestao-de-orcamento-contabili-
dade-e-financas/documentos?grupo=134. 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 De-
monstrações Contábeis, principalmente no Balanço Patrimonial, de-
monstrado no infográfico a seguir, composto do ativo, passivo e patrimô-
nio líquido, cujos fatos mais relevantes serão abordados adiante.

ATIVO PASSIVO

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE

Caixa e Equivalente de Caixa

17.826.992,69

BALANÇO PATRIMONIAL

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

1.661.706,97

Créditos a Curto Prazo

5.215.327,70

Fornecedores e Contas a Pagar a 
Curto Prazo

208.617,59

Estoques
450.782,01

Demais Obrigações a Curto Prazo

      81.539,91

VPDS Pagas Antecipadamente

86.586,39

ATIVO NÃO CIRCULANTE

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Ativo Realizável a Longo Prazo

933.841,84

   213.229,88

Provisão a Longo Prazo

Imobilizado
86.965.922,41

Resultados Acumulados
 108.966.322,26

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Intangível
2.326.993,39

BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/2021 (Em Reais)

TOTAL DO PASSIVO
113.085.834,47

TOTAL DO ATIVO
113.085.834,47

Fonte: Balanço Patrimonial 2021

Demais Reservas
1.233.805,90

https://docs.google.com/document/d/1Rx86fVpNFfI2f16r5iMJtSkRqpVI9Ja5wpbq0GuELZA/edit#heading=h.kr7i8iuekwve
https://docs.google.com/document/d/1Rx86fVpNFfI2f16r5iMJtSkRqpVI9Ja5wpbq0GuELZA/edit#heading=h.3b5ccxw1rifi
https://docs.google.com/document/d/1Rx86fVpNFfI2f16r5iMJtSkRqpVI9Ja5wpbq0GuELZA/edit#heading=h.3b5ccxw1rifi
https://www.trt21.jus.br/transparencia/gestao-de-orcamento-contabilidade-e-financas/documentos?grupo=134
https://www.trt21.jus.br/transparencia/gestao-de-orcamento-contabilidade-e-financas/documentos?grupo=134
https://www.trt21.jus.br/transparencia/gestao-de-orcamento-contabilidade-e-financas/documentos?grupo=134
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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 “Circu-
lante ou Curto Prazo” e “Não Circulante ou Longo Prazo”, que apresentam 
os seguintes saldos em 31/12/2021:

Ativo Circulante

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, constantes 
da Conta Única da União em observância ao princípio da unidade de 
caixa, previsto no §3º do art. 164 da Constituição Federal, e são movimen-
tadas exclusivamente por meio do sistema SIAFI.

Os recursos financeiros movimentados pelo TRT21-RN advém principal-
mente dos repasses e subrepasses do Tesouro Nacional, oriundos da re-
ceita arrecadada pela União.  

Composição do Ativo Circulante (Em Reais)

0,4%

Estoques

VPDs 
Pagas 

Antecip.

Caixa e 
Equivalentes 

de Caixa

Créditos a 
Curto 
Prazo

Fonte: Balanço Patrimonial 2021

75,6%20,85%

79,15 %

Ativo 
Circulante

Ativo Não 
Circulante

ATIVO 
TOTAL

R$ 113.085.834,47
1,9%

22,1%

Ativo Não Circulante 

O Ativo Não Circulante compõe-se de direitos e bens utilizados na presta-
ção dos serviços do TRT21-RN para atingir os seus objetivos institucionais. 

É formado pelo Ativo Realizável a Longo Prazo (adiantamento de contri-
buições futuras - FUNPRESP-Jud), Imobilizado (bens móveis e imóveis) e 
Intangível (licenças de softwares). Os valores brutos dos bens são deduzi-
dos da “Depreciação Acumulada” e da “Amortização Acumulada”.

IMOBILIZADO

Esse subgrupo, composto dos bens imóveis, bens móveis e depreciações 
acumuladas, é o de maior destaque do Ativo, equivalente a 76,90% do 
total, conforme demonstrado na Figura a seguir:

Composição do Ativo Não Circulante (Em Reais)

0,2%

Intangível

Ativo 
Realizável a 
Longo Prazo

Imobilizado

Fonte: Balanço Patrimonial 2021

97,2%

2,6%

20,85%

79,15 %

Ativo 
Circulante

Ativo Não 
Circulante

ATIVO 
TOTAL

R$ 113.085.834,47

Composição do Ativo Circulante (EM REAIS)

Composição do Ativo Não Circulante (EM REAIS)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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Composição do Imobilizado (Em Reais)

Bens Móveis

Depreciação 
Acumulada de Bens 

Móveis

Bens Imóveis

Depreciação 
Acumulada de Bens 

Imóveis

78
.7

83
.7

74
,1

7

(6
.4

04
.2

76
,5

0)

(2
.4

28
.4

87
,7

6)

17
.0

14
.9

12
,5

0

Fonte: Balanço Patrimonial  2021

Em 2021, o TRT21-RN  constituiu Comissão para realização de reava-
liação de bens móveis, cujo trabalho foi concluído dentro do exercício. 
Também foram realizados diversos desfazimentos de bens móveis, o que 
resultou em um decréscimo do valor líquido desses bens, conforme de-
monstrado no infográfico a seguir: 

O inventário dos bens móveis de 2021 foi iniciado dentro do exercício, 
mas está em fase de conclusão por parte da Comissão de Inventário.

Passivo Total 

O Passivo Total do TRT21-RN compõe-se do Passivo Circulante e não Cir-
culante (passivo exigível de curto e longo prazo) e do Patrimônio Líquido. 
Sua composição está evidenciada na Figura do Balanço Patrimonial, no 
item 4.0, bem como no detalhamento demonstrado no infográfico a se-
guir:

18,98%

31/12/2020

31/12/2021

Comparativo de Bens Móveis 2020 X 2021
(Em Reais)

15.180.198,96

14.586.424,74 Decréscimo de
3,91%

Fonte: Balanço PatrImonial  2021

R$ 113.085.834,47

Provisões  de 
Longo Prazo

Passivo 
Circulante

Passivo Não 
Circulante

67,64%

32,36%

R$ 933.841,84

Composição do Passivo Exigível (Em Reais)

Passivo 
Total

2,55%

97,45%

Passivo 
Exigível

Patrimônio 
Líquido

Fonte: Balanço Patrimonial 2021

Obrig. Trab, Prev. e 
Assist.

Fornec. a Pagar

Demais Obrig. 
Curto Prazo

1.661.706,97

208.617,59

81.539,91

Composição do Imobilizado (EM REAIS)

Composição do Passivo Exigível (EM REAIS)
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Informações mais detalhadas podem ser obtidas nas Notas Explicativas 
do Balanço Patrimonial de 2021. 

4.2 AVALIAÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS E RESULTADOS FINAN-
CEIROS E NÃO FINANCEIROS 

Com relação aos custos operacionais e resultados financeiros e não finan-
ceiros do TRT21-RN, os gastos incorridos na prestação de serviço jurisdi-
cional estão expressos pelas Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) 
na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), conforme Figura a 
seguir:

O montante mais expressivo do grupo é “Pessoal e Encargos” e se justifica 
pela natureza jurídica do TRT21-RN, cujos serviços prestados à socieda-
de demandam considerada 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, tem a sua relevância pela im-
prescindibilidade desses gastos à prestação de serviço jurisdicional. Ex-
pressam, em grande maioria, as despesas operacionais com material de 
consumo e serviços prestados por pessoas físicas e jurídicas ao TRT21-RN.  

Em 2021, houve diminuição da despesa de material de consumo e de 
serviços, comparada a de 2020, considerando que não houve o retor-
no presencial de 100% das atividades em virtude da pandemia da CO-
VID-19. O fato pode ser melhor observado na figura a seguir.

Fonte: Balanço Patrimonial 2021

Composição do Patrimônio Líquido (Em Reais)

Resultados 
Acumulados 

Demais 
Reservas

Reserva de 
Reavaliação

R$ 1.233.805,90

1,1%

98,9%

Resultado do 
Exercício

Ajuste Exercícios 
Anteriores

Resultados dos 
Exercícios Anteriores

5.
23

1.
68

1,
50

10
7.

21
2.

83
4,

27

(3
.4

78
.1

93
,5

1)

R$ 113.085.834,47

Passivo 
Total

2,55%

97,45%

Passivo 
Exigível

Patrimônio 
Líquido

Pessoal e Encargos
220.744.107,47

Transferências e 
Delegações Concedidas

6.495.079,80

Benefícios Previdenciários e 
Assistenciais

65.370.759,06

Uso de Bens, Serviços e 
Consumo de Capital Fixo

15.525.894,47

Desvalorização e Perdas de 
Ativos e Incorporações de 

Passivos
1.649.707,10

Variações Patrimoniais Diminutivas   (Em Reais)

71,15%

21,07%

5%

2,09%

0,53%

  0,15%
Tributárias + VPDs 

Diminutivas Financeiras e 
Outras VPDs
462.870,83

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais 2021

Composição do Patrimônio Líquido (EM REAIS) Varlações Patrimoniais Diminutivas (EM REAIS)

https://www.trt21.jus.br/transparencia/gestao-de-orcamento-contabilidade-e-financas/documentos?grupo=134
https://www.trt21.jus.br/transparencia/gestao-de-orcamento-contabilidade-e-financas/documentos?grupo=134
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20
20

13
.3

55
.3

08
,5

7

20
21

20
20

20
21

42
9.

79
1,

13

70
7.

73
2,

61

12
.6

07
.7

52
,2

0

Decréscimo das Despesas de Material de 
Consumo e Serviços - 2020 X 2021 (Em Reais)  

Fonte: Balancete SIAFI - Dez/2021

MATERIAL DE 
CONSUMO SERVIÇOS

Decréscimo de
39,27%

Decréscimo de
5,6%

Em relação às Variações Patrimoniais Aumentativas, merece destaque 
o aumento do grupo de Receitas “Impostos, Taxas e Contribuições de 
Melhoria”, comparado a 2020, no percentual de 30,80%, que é composto 
em sua maioria de recolhimentos de custas processuais pelos jurisdicio-
nados. Esses recursos são arrecadados diretamente ao Tesouro Nacional, 
sem controle ou administração dessa fonte de recursos por parte do TR-
T21-RN.

No tocante ao Resultado Patrimonial (Resultado do Exercício) constante 
do Patrimônio Líquido, este é apurado por meio da diferença entre as 
VPAs e VPDs. Cumpre registrar que, no setor público, ele não é um in-
dicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público 
ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais. 

Demais informações acerca do Resultado Patrimonial, VPDs e VPAs po-
dem ser obtidas nas Notas Explicativas da Demonstração das Variações 
Patrimoniais (DVP) de 2021. 

4.3 CONCLUSÕES DE AUDITORIAS INDEPENDENTES E/OU ÓRGÃOS DE 
CONTROLE PÚBLICO E AS MEDIDAS ADOTADAS EM RELAÇÃO A CON-
CLUSÕES OU EVENTUAIS APONTAMENTOS

No TRT21-RN não houve realização de Auditoria Independente, nem Au-
ditoria realizada por órgãos de controle público no exercício de 2021.

As auditorias de contas realizadas pela SAI do TRT21-RN foram aborda-
das no item 3.2.2 deste Relatório. 

Em 2021, em cumprimento à auditoria realizada pela SAI das Notas Ex-
plicativas das Demonstrações Contábeis de 2020, foi realizado novo estu-
do pelo Setor de Contabilidade Analítica (SECA/COF) sobre as exigências 
básicas de estrutura e conteúdo estabelecidos pelo MCASP,  NBC TSP 
11 e outras normas específicas para as Notas Explicativas.  Esse levanta-
mento gerou um roteiro que serviu de base para a elaboração das notas 
explicativas de 2021 e para os próximos exercícios.

Decréscimo das Despesas de Material de 
Consumo e Serviços - 2020 X 2021 (Em Reais) 

https://www.trt21.jus.br/transparencia/gestao-de-orcamento-contabilidade-e-financas/documentos?grupo=134
https://www.trt21.jus.br/transparencia/gestao-de-orcamento-contabilidade-e-financas/documentos?grupo=134
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5.0 - ANEXOS

ANEXO 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 Solu-
ção de Conflitos
CGGEP- Comitê de Governança e Gestão Estratégica Participativa 
CGP - Coordenadoria de Gestão de Pessoas
CGPD - Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais 
CGR - Comitê de Gestão de Riscos
CNJ - Conselho Nacional de Justiça
CSJT - Conselho Superior da Justiça do Trabalho
CONEMATRA - Conselho Nacional das Escolas Judiciais da Justiça do Tra-
balho
COF - Coordenadoria de Orçamento e Finanças
Datajud - Base Nacional de Dados do Poder Judiciário
DCS - Divisão de Comunicação Social
DG -Diretoria Geral
DGI - Divisão de Governança Institucional
DIM - Divisão de Magistrado
DIMON – Divisão de Monitoramento e Apoio à Primeira Instância
DINT - Divisão de Inteligência
DLC - Divisão de Licitações e Contratos
DLP - Divisão de Logística e Patrimônio
DPJe - Divisão de Apoio ao PJe
DVP - Demonstração das Variações Patrimoniais
EJUD21 - Escola Judicial Professor Alvamar Furtado de Mendonça 

ENTIC-JUD - Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário
EPROJ - Escritório de Projetos Institucionais
IDS - Índice de Desenvolvimento Sustentável
iGG - Índice Integrado de Governança e Gestão
iGOV-TIC-JUD - Índice de Governança em Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Poder Judiciário
IPC-JUS - Índice de Produtividade Comparada 
ISO - Organização Internacional de Normalização
JFRN - Justiça Federal no Rio Grande do Norte
LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
LOA - Lei Orçamentária Anual 
ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ONU - Organização das Nações Unidas
PAA - Plano Anual de Auditoria 
PTD - Plano de Transformação Digital
PDG - Programa de Desenvolvimento Gerencial
PE-JT - Plano Estratégico da Justiça do Trabalho
PJe – Processo Judicial Eletrônico
PJe-COR - Processo Judicial Eletrônico das Corregedorias
PLS – Plano de Logística Sustentável
PPA – Plano Plurianual
PROADs –  Processo Administrativo Virtual
PSI - Política de Segurança da Informação
RA - Resolução Administrativa
SAI - Secretaria de Auditoria Interna 
SECA - Setor de Contabilidade Analítica
SEAMO - Setor Médico-Odontológico
SETIC - Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
SIC - Serviço de Informação ao Cidadão
SGP - Secretaria Geral da Presidência
SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Fe-
deral
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SIC – Serviço de Informação ao Cidadão 
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
TRTs – Tribunais Regionais do Trabalho
TST – Tribunal Superior do Trabalho
UO – Unidade Orçamentária
URBANA - Companhia de Serviços Urbanos de Natal
VPA – Variações Patrimoniais Aumentativas
VPD – Variações Patrimoniais Diminutivas
VT – Vara de Trabalho
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ANEXO 2 - LISTA DE ÍCONES

Canva Made by Freepik from Flaticon
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