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MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE
“...a transparência e a prestação de contas são deveres
que aproximam o Judiciário da sociedade, bem como
o legitima perante o cidadão e o jurisdicionado.”
Des. Bento Herculano
Discurso na sessão de abertura do Ano Judiciário 2020

Mais uma vez o processo de prestação de contas deu um salto de qualidade, distanciando-se daquela atividade
burocrática e de caráter passiva para se tornar uma atividade de rotina, consequência de um conjunto de processos
organizacionais que, de forma integrada e sistêmica, materializam a missão da nossa instituição, o Tribunal Regional
do Trabalho da 21ª Região - TRT21-RN.
O relatório foi construído com base na estrutura da Cadeia de Valor do TRT21-RN, que representa as áreas de negócios da instituição, desde a definição da Matriz de Materialidade até a organização e agrupamento dos temas
nos capítulos. Isso deu segurança ao Gestor de apresentar o presente relatório assegurando sua integridade.
Foi notável a evolução ocorrida em todas as áreas da instituição, por meio da implementação e melhoria de
diversos mecanismos de governança e gestão, com destaque para a atuação dos comitês de apoio à governança, estruturas nas quais a participação efetiva de magistrados, servidores e representantes da sociedade fizeram
diferença na avaliação dos cenários e proposições de iniciativas que auxiliaram a Administração do TRT21-RN na
condução da sua gestão.

A partir da experiência vivenciada na construção do primeiro relatório de gestão no modelo de Relato Integrado,
correspondente ao exercício de 2018, o TRT21-RN definiu uma metodologia e a registrou por meio do processo
organizacional “Elaborar o relatório de gestão”, utilizando os conceitos, ferramentas e boas práticas da gestão por
processos, instituídas no âmbito do Tribunal por meio do Ato TRT21-GP nº 178/2019. Partindo dessa metodologia,
foi instituído um projeto institucional conduzido pela Divisão de Governança do Tribunal e com representantes de
todas as áreas de negócio, havendo uma sinergia entre as áreas para a construção de forma colaborativa e integrada
da estrutura e conteúdos apresentados e da visão sistêmica dos processos e estruturas organizacionais do TRT21-RN.
O presente Relato Integrado traz os resultados obtidos pelo TRT21-RN no curso do exercício de 2019, seguindo uma
linguagem visual, clara e objetiva, possibilitando ao cidadão compreender a identidade organizacional do Tribunal,
onde ele se situa na estrutura do Poder Judiciário, quais são e como ele utiliza os recursos recebidos da União
e as entregas realizadas em benefício da sociedade, cumprindo sua missão institucional de “Promover justiça, no
âmbito das relações de trabalho, com celeridade, eficiência e efetividade, contribuindo para a paz social
e o fortalecimento da cidadania”.
Outra novidade no Relato Integrado 2019 é sua “conexão”, por meio de links, com o conteúdo do novo Portal do
TRT21-RN (www.trt21.jus.br), que foi completamente reformulado e melhorado, seguindo o padrão de identidade
visual da Justiça do Trabalho. A partir da “ligação” (links) existentes em diversas partes do relatório, o cidadão pode
acessar informações complementares e mais detalhadas de determinado assunto que se encontra disponível para
acesso público na estrutura do nosso Portal.
Evoluímos positivamente em termos ambientais, tecnológicos e da transparência das nossas iniciativas; julgamos
em menor tempo, reduzimos os estoques de processos, elevamos a quantidade de acordos firmados, de valores
pagos e arrecadados, atendemos melhor aos jurisdicionados. Esses resultados espelham o compromisso
com o serviço público na forma de empenho e dedicação de todos os que fazemos este Tribunal: magistrados, servidores, estagiários, terceirizados e demais parceiros.
Contudo, não é bastante o olhar apenas retrospectivo. Num modelo de governança pública, comprometido com
uma visão de futuro, é preciso também apresentar um panorama do que se espera.
Nesse contexto, foi elaborado um plano tático institucional, como iniciativa de desdobramento do plano estratégico,

composto por planos táticos temáticos das sete áreas do Tribunal: Prestação Jurisdicional, Governança e Estratégia
Organizacional, Gestão de TIC, Gestão de Pessoas, Gestão de Contabilidade, Orçamento e Finanças, Gestão da
Comunicação Institucional e Gestão de Infraestrutura, Serviços e Logística.
Tais planos agregaram as iniciativas em curso em 2019 e apresentaram prospecção para mais dois anos, 2020 e 2021,
permitindo uma visão de continuidade e sustentabilidade institucional.
O desafio enfrentado pela Gestão do TRT21-RN no exercício de 2019 foi superado com grande entusiasmo e realizações, como pode ser visto no presente Relato Integrado. Porém, hoje se apresentam novos cenários, cujos rumos
ainda estão incertos em função da pandemia do COVID-19 e seus reflexos na política, na economia, na legislação,
nas relações de trabalho e nas relações interpessoais.
Embora não seja objeto do relatório de gestão do exercício 2019, é inevitável ressaltar os impactos decorrentes da
pandemia do COVID-19 em todos os níveis institucionais, desde as orientações e regulamentações do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), no mais alto nível de governança do Poder Judiciário, do Conselho Superior da Justiça do
Trabalho (CSJT), no âmbito da Justiça do Trabalho, e no contexto interno em todos os níveis de governança e gestão.
Ao final do processo de elaboração do Relato Integrado, fomos surpreendidos com a pandemia do COVID-19,
ocasionando uma mudança radical em nossas rotinas, em especial a necessidade do distanciamento social e a implementação do teletrabalho em praticamente todas as unidades do TRT21-RN.
Desde então, tem sido um esforço de todo o Poder Judiciário, e em particular da Justiça do Trabalho, direcionar seus
esforços para garantir a saúde dos seus magistrados, servidores e colaboradores, sem perder a atenção na manutenção da atividade jurisdicional e administrativa.
Assim, por meio deste Relato Integrado, apresento e presto contas dos recursos, atividades e resultados do Tribunal
Regional do Trabalho da 21ª Região no exercício de 2019, acentuando cada vez mais a importância do TRT21-RN
para a pacificação social, o fortalecimento da cidadania, atuando com celeridade, eficiência e efetividade, e assim
cumprindo sua missão institucional.
Boa leitura.

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

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

Governança Institucional
e Gestão Estratégica
● Estrutura e sistema de
governança institucionais
● Estratégia institucional
● Riscos e controles internos
● Atividade Correicional
● Atividade de auditoria interna
● Transparência e accountability

Gestão de Orçamento,
Contabilidade
e Finanças

● Planejamento
orçamentário anual
● Prover Informações
Contábeis à Administração

Gestão da
Comunicação
Institucional

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

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

Gestão de
Infraestrutura,
Serviços e Logística
● Governança e Gestão de
Infraestrutura, Serviços e Logística
● Contratação de bens e serviços
● Gestão do patrimônio
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Jurisdição do TRT21

SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL - STF

1. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE
EXTERNO
1.1 Identificação do TRT21-RN e declaração da sua
missão e visão

3ª Instância ou
Instância Superior

Tribunal Superior
do Trabalho - TST
(Ministros)

2ª Instância

Tribunais Regionais
do Trabalho - TRTs
(Desembargadores)

1ª Instância

Juízes do
Trabalho

A Justiça do Trabalho (JT) integra o Poder Judiciário e é composta pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), sua instância
los Juízes do Trabalho. Os TRTs são compostos por Varas de
Trabalho (VT), órgãos da 1ª instância ou 1º grau de jurisdição,
onde atuam os juízes do trabalho e pelos Órgão Julgadores
Colegiados, de 2ª instância ou 2º grau de jurisdição, onde
atuam os Desembargadores do Trabalho: Tribunal Pleno, 1ª
e 2ª Turmas de Julgamento.
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Cargos de Desembargador do Trabalho

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.
Tibau
Grossos

Varas do
Trabalho
do RN

Porto
do Mangue
Mossoró

Guamaré

Macau

Serra do Mel

Galinhos

São Bento
doNorte

Rodolfo
Fernandes

Caicó

Ceará-Mirim

Currais Novos

Goianinha

Macau

Mossoró

Natal

13

Touros

Taboleiro
Grande

S. Fco.

Odoeste

Francisco
Dantas

Dr.
Severiano Encanto

Viçosa

Portalegre
Serrinha
dos
Pintos

Paraná

Lajes

Caiçara
do Rio
dos Ventos

Fernando
Pedroza

Umarizal

Lucrécia

Olho
D’Água
dos
Borges

Rafael
Godeiro

Santana do Matos
Bodó

Janduís
Patú

Jucurutu
Ten.
Laurentino
Cruz

São
Fernando

Jardim
de Piranhas
Timbaúba
dos
Batistas

Cruzeta
Caicó

Lagoa
de Velhos

Currais Novos

Cel.
Ezequiel
Acari

Jaçanã

São José
do Seridó
Carnauba
dos Dantas

Serra Negra
do Norte

Campo
Redondo

Bom
Jesus

Sen. Elói
de Souza

Vera Cruz

Boa
Saúde
Serrinha

São José
do Campestre

São
Bento
do Trairi
Japi

Monte Serra
de
das
GameleirasS. Bento

São José
de
Mipibu

Monte Alegre

Serra Caiada

Lagoa
d’Anta
Passa
e Fica

NATAL
Parnamirim

Macaíba

Tangará
Santa Cruz

São Gonçalo
do Amarante

Ielmo
Marinho
São Pedro

São Paulo
do Potengi

Sítio
Novo

Lajes
Pintadas
São
Vicente

Florânia

Ten. Ananias

Barcelona
São Tomé

Cerro Corá

Lagoa Nova

Messias
Targino

Extremoz

Santa
Maria

Riachuelo

Ruy
Barbosa

Triunfo
Potiguar

Ceará Mirim

Taipu

Bento Fernandes

São Rafael

Martins

Poço
Branco

Jardim
de Angicos

Paraú

Campo Grande

Lagoa
Salgada
Lagoa
de Pedras
Brejinho

Santo Antônio

Várzea

Nova Cruz

Sen.
Georgino
Avelino
Tibau
do Sul

Goianinha

Espírito
Santo

Vila
Flor

Canguaretama
Pedro
Velho
Montanhas

Ouro
Branco

Santana
do Seridó

1

Posto
Avançado

Nísia
Floresta

Arês

Passagem Jundiá

(Incluído o Posto
Avançado de Pau
dos Ferros)

Baía
Formosa

Jardim do Seridó
São João
do Sabugi

Varas na
Capital

João Câmara

Pedra
Preta

Ipanguaçu
Angicos

Pau dos Ferros
Frutuoso Almino
São
Gomes Afonso
Rafael
Água Fernandes
Miguel
Nova
Antônio Martins
Cel. João Riacho
Pessoa de Santana
Marcelino
João
Pilões
Vieira
Dias
Venha Ver
José da
Penha
Alexandria
Luís Gomes
Major
Sales

Maxaranguape

Pedro Avelino

Assu

Caraúbas

Riacho
da Cruz

Rio
do Fogo

Pureza

Upanema

Severiano
Melo
Itaú

São Miguel
do Gostoso

Jandaíra

Itajá

Destaca-se, ainda, o papel do Conselho Nacional de Justiça

Pedra
Grande

Parazinho

Pendências
Alto
do Rodrigues
Afonso Bezerra

ministrativa e financeira dos demais órgãos judiciários.

Caiçara
do
Norte

Carnaubais

Gov. Dix-Sept Rosado

Felipe
Guerra

como instituições de controle e supervisão da atuação ad-

Assú
Areia Branca

Baraúna

Apodi

(CNJ) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT),

1

CSJT

O TRT21-RN e a Justiça do Trabalho

máxima, pelos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) e pe-

CNJ

10
Varas no
Interior

Parelhas

Ipueira
Equador

O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT21-RN)
foi criado por meio da Lei nº 8.215/1991, com jurisdição em
todo o Estado do Rio Grande do Norte. Tem sede em Natal,
capital do Estado, e conta com 23 Varas do Trabalho e 1
Posto Avançado, localizado no Município de Pau dos Ferros, que atendem os 167 municípios do Estado.

23

23

Cargos de Juiz Titular

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).

Cargos de Juiz
Substituto

Cargo de ingresso na magistratura
em que substitui outro Juiz do Trabalho
Titular na mesma ou em outra Vara
do Trabalho
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QUEM SOMOS E ONDE ESTAMOS

1

NOSSA IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

O QUE FAZEMOS
PROCESSAR E JULGAR:

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

Os litígios decorrentes de relação
de trabalho

Visão

Ações sobre representação sindical

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

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

Valores
■ Acessibilidade
■ Celeridade
■ Efetividade

■ Ética
■ Impessoalidade
■ Inovação

■ Justiça
■ Qualidade
■ Responsabilidade
Ambiental

■ Solidariedade
■ Transparência
■ Valorização
das Pessoas

Perspectiva Sociedade

JUSTIÇA DO
TRABALHO
(art. 114, CF)

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

Perspectiva
Processos Internos

1.2 Principais normas direcionadoras de sua atuação

Perspectiva Recursos

O TRT21-RN, enquanto órgão integrante do Poder Judiciário, deve
obedecer ao princípio da segurança jurídica; portanto, pauta suas
ações em conformidade com normas direcionadoras, instituídas
externamente pelo Congresso Nacional, pelo CNJ e pelo CSJT,
Fonte: PEP 2015-2020

10
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além das recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU).

PRINCIPAIS
NORMAS
DIRECIONADORAS

Tribunal Regional do
Trabalho da 21ª Região TRT21-RN

5
3
4

Constituição Federal e Leis

Políticas Judiciárias Trabalhistas

(Resoluções, Recomendações e outros)

1

Congresso Nacional

2

Conselho Nacional
de Justiça - CNJ

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

1

Conselho Superior da Justiça
do Trabalho - CSJT

Tribunal Superior do Trabalho - TST

Políticas Judiciárias

(Resoluções, Recomendações e outros)

Jurisprudência

Políticas Judiciárias Regionais

(Resoluções, Atos, Provimentos e outros)

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 | TRT 21 - RN
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1.3. Estrutura Organizacional
de normas internas, de forma a adequar essa estrutura às necessidades
que se apresentaram posteriormente, a exemplo das advindas com as

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

Resoluções CNJ nº 219/2016, CSJT nº 174/2016 e suas alterações.

ORGANOGRAMA ADMINISTRATIVO

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

1

TRI BUNAL
PLENO
(1)
PRESIDÊNCIA
(2)

TURMAS DE
JULGAMENTO
(3)

CORT 1
(3.1)

VICE-PRESIDÊNCIA
(4)

OUVIDORIA
(5)

CORT 2
(3.2)

EJUD
(6)

GOU
(4.1)

NÍVEIS DA
ORGANIZAÇÃO

JAP
(2.3)

VARAS DO
TRABALHO
(9)

GABINETES DOS
DESEMBARGADORES
(8)

CORREGEDORIA
(7)

NUPEMEC
(10)

ÓRGÃOS DO
TRIBUNAL

CEJUSC
JT 21
(10.1)

ESTRATÉGICO

JAC
(7.1)

GP
(2.4)

FÓRUM
DE NATAL
(2.1)

SCR
(7.2)

DIMON
(7.2.1)

FÓRUM DE
MOSSORÓ
(2.2)

CEJUSC
NATAL
(10.1.1)

DIM
(7.2.2)

SGP
(2.7)

CEJUSC
MOSSORÓ
(10.1.2)

DG
(2.11)
AJDG
(2.11.1)

STP
(2.5)

SETIC
(2.7.9)
CJUR
(2.7.1)

DCI
(2.6)

CSEIT
(2.7.7)

AJAD
(2.7.2)

DPR
(2.7.3)

DPJe
(2.7.4)

NUGEP
(2.7.6)
SEAMO
(2.7.5)

12

TÁTICO
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CGEST
(2.10)

DCS
(2.7.8)

DINT
(2.8)

DGI
(2.9)

CEA
(2.11.4)

CGP
(2.11.2)

DLP
(2.11.3)

COF
(2.11.6)

DCL
(2.11.5)

ASSESSORIA

do TRT21-RN, conforme determina o Regulamento Geral de Secretaria, tendo suas atribuições, jurisdicional e administrativa definidas no Regimento Interno. Esse Colegiado é composto em sua
plenitude por 10 Desembargadores e se constitui

GOVERNANÇA

O Tribunal Pleno é o órgão máximo deliberativo

SOCIEDADE

NÇA

RNA
GOVE

INSTÂNCIAS EXTERNAS
DE GOVERNANÇA
CNJ - CSJT - TCU
CONGRESSO NACIONAL

1

Empregados - Empregadores
Organizações proﬁssionais
Organizações sindicais
Advogados - Cidadãos
ORGANIZAÇÕES
SUPERIORES
CNJ - CSJT - TST

na mais alta instância de governança institucional.
TRIBUNAL PLENO

O Regulamento Geral, no seu Art. 7º, § 1º, deter-

INSTÂNCIAS EXTERNAS DE
APOIO À GOVERNANÇA

mina que “A Presidência do Tribunal é integrada
pela Secretaria Geral da Presidência e pela Diretosoria direta ao Presidente”, restando, desse modo,
definida a Alta Administração do TRT21-RN.
A administração do Tribunal é exercida pelos

GESTÃO

ria Geral (DG), órgãos de mais alto nível na asses-

MPT - AGU
OAB - AMATRA21
SINTRAJURN
ASTRA21

dois anos.

Presidente
Diretor-Geral
Secretário-Geral da Presidência
INSTÂNCIAS INTERNAS DE GOVERNANÇA

GESTÃO TÁTICA

Diretores de secretarias,
coordenadorias e divisões

Presidente e Vice-Presidente, desembargadores eleitos pelo seus pares para uma gestão de

ALTA ADMINISTRAÇÃO

GEST
ÃO

GESTÃO OPERACIONAL
Chefes de seção e setores

INSTÂNCIAS INTERNAS
DE APOIO À
GOVERNANÇA
Magistrados
Comitês e comissões
Ouvidoria - SCR - SETIC
CGP - DGI - DCI
ADMINISTRAÇÃO

Em 2019 o TRT21-RN realizou algumas ações
que impactaram na sua estrutura de governança
como a regulamentação das atribuições do Juiz
Auxiliar da Presidência e do Juiz Auxiliar da Corregedoria, por meio do Ato TRT21-GP nº. 52/2019
e a criação da Divisão de Governança Institucional (DGI), por meio do Ato TRT21-GP nº 177/2019.

Com base nessa estrutura de governança, na missão institucional do TRT21-RN, na missão da Gestão

A figura ao lado apresenta as principais instân-

para o biênio 2019-2020 e nos normativos externos e internos, vários Comitês foram instituídos ou

cias de governança do TRT21-RN:

reestruturados, passando a atuar de maneira mais efetiva como apoio à governança institucional.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 | TRT 21 - RN
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1.4. Estrutura de Governança

Sistema de Governança - Fluxo de informações e decisões

1

TRIBUNAL PLENO

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

ALTA
ADMINISTRAÇÃO
Comitê do
PJE
Comitê do
e-Gestão

14

Comitê de
Atenção Prior.
1º Grau

Governança
e Estratégia
Organizacional

Prestação
Jurisdicional

Gestão da
Tecnologia da
Informação e
Comunicação

Gestão de
Pessoas

Gestão de
Orçamento,
Contabilidade
e Finanças

Comitê de
Governança
de TIC

Comitê
Gestor Local
de GP

Comitês
Orçam. 1º
e 2º Graus

Comitê de
Gestão de
TIC

Comitê de
Combate
ao Assédio

Comissão de
Acessibilidade
e Inclusão

Comitê de
Segurança da
Informação

Comitê de
Atenção
à Saúde

Comitê do
Teletrabalho
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Comitê
de Gestão
Estratégica

Gestão de
Comunicação
Social

Comitê de
Gestão de
Riscos

Gestão de
Infraestrutura,
Serviços
e Logística

Comissão,
Gestorado
PLS

Comissão de
Segurança
Institucional

1.5. Modelo de Negócios

O trabalho é considerado um direito fundamental e inerente à dignidade
da pessoa humana. 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. Portanto, para que o TRT21-RN gere efetivamente valor
é necessário que os resultados dos serviços por ele prestados atendam às
demandas e satisfaçam às expectativas da sociedade.

SOCIEDADE

NOSSOS RECURSOS

Ativos

Magistrados
(1º Grau)

Servidores

*R$ Milhões

Pessoal

(Totais Pagos)

16,5

54,5

Ativos

Custeio

Investimentos

20,1

3,9

Imobilizado

75,6

Infraestrutura
Física

Imóveis

ORÇAMENTO

*R$ Milhões

280 TB

27,4

Bens móveis

600 CPU (core)

70

Rede de Computadores

Infraestrutura de
TIC

Localidades

2.000 pontos

Capacidade de conexão

Equipamentos

1.133

Computadores

17.651
7.291

Solucionadas (qtd)

EFICIÊNCIA
OPERACIONAL

1º Grau

19.439

2º Grau

1º Grau

(38%)
(% Conciliação)

7.784
2º Grau

Executadas (qtd)

18.102

ESTRATÉGIA

1º Grau (processos baixados)

PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL

Súmulas publicadas 4 (qtd)
Valores Pagos
(R$ milhões)

Processamento Aplicações / Sistemas

9

Demandas Trabalhistas

INFRAESTRUTURA
E TECNOLOGIA

Data centers

Armazenamento

EFETIVIDADE

Benefícios

Inativos

RECURSOS

208,0

GESTÃO DE
PESSOAS

PROCESSOS

264

Estagiários e prestadores
de serviços (residentes)

Orçamento

RESULTADOS
Recebidas (qtd)

PROCESSOS

Magistrados
(2º Grau)

673

358,6

ATUAÇÃO
INSTITUCIONAL

Jurisdicionados

E

SOCIEDADE

Força de
Trabalho

45

RECURSOS

9

Os serviços prestados pelo Tribunal aos seus jurisdicionados decorrem
de um conjunto de processos organizacionais encadeados, chamado de
Cadeia de Valor (ver tópico 1.6), consumindo recursos humanos, financeiros, informacionais, tecnológicos e físicos, a fim de viabilizar a prestação
jurisdicional e agregando valor a cada etapa. Em síntese, transformam as
demandas recebidas em resultados: demandas trabalhistas solucionadas
e jurisprudências unificadas. A atuação institucional do TRT21-RN também causa impactos sociais, econômicos e ambientais, a exemplo dos
recursos financeiros distribuídos aos reclamantes e arrecadação para os
cofres públicos.

AD
ILID AL
AB
NS IENT
O
B
SP
RE IOAM
C
SO

Material para
reciclagem

10

Ton

Valores Recolhidos
(R$ milhões)

44,3

Previdência

4,3

Fisco

7,2

Custas e
Emolumentos

Fornecedores

254
Qtd

19,0

R$ milhões
Pagos

IMPACTOS
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O modelo de negócios visa representar, de forma visual e condensada,
a lógica de transformação dos recursos de uma organização em produtos
e serviços que entregam valor para o seu público de interesse e causam
impactos, positivos ou negativos, ao ambiente no qual está inserida.

1.6. Cadeia de Valor

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

1

A cadeia de valor é a representação visual e estruturada do conjunto de
processos organizacionais (rotinas de trabalho) desempenhados pelo T21RN, com o objetivo de cumprir a sua missão institucional. De forma sucinta,
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.

Governança e Estratégia
Organizacional

SOCIEDADE
RESULTADOS

DEMANDAS
Judiciais
Administrativas

Gestão da
Tecnologia
da Informação
e Comunicação

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

Prestação Jurisdicional

Gestão de
Pessoas

Gestão de
Orçamento,
Contabilidade
e Finanças

Gestão de
Comunicação
Social

Gestão de
Infraestrutura,
Serviços
e Logística

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"

16
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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

De acordo com os seus propósitos principais, os processos organizacio-

TRT21-RN, assegurando visibilidade, transparência e prestação de

nais estão agrupados em sete “componentes da cadeia de valor”:

contas das ações e resultados, além de preservar a memória e promover a imagem e credibilidade institucionais;

1. Prestação Jurisdicional - solucionar os litígios e pacificar
as relações trabalhistas. Trata-se da própria missão institucional do

7. Gestão da Infraestrutura, Serviços e Logística - planejar, prover

TRT21-RN;

e manter a infraestrutura física, logística de bens e materiais e servi-

e avaliar as ações institucionais com vistas a atingir a visão de futuro

ços essenciais ao funcionamento da instituição.

1.7. Políticas, Programas e Estruturas de Governo

definida para o TRT21-RN, utilizando como instrumento a estratégica e tendo como foco os resultados, a transparência e a satisfação

As políticas e programas do Poder Judiciário instituídos pelo CNJ e pelo

da sociedade;

CSJT são os principais normativos que direcionam a estratégia e por con-

3. Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - prover

sequência todas as iniciativas do TRT21-RN. O objetivo maior das políticas
públicas é garantir os direitos fundamentais ao cidadão. Neste contexto,

e manter serviços e soluções de tecnologia da informação e comu-

o Poder Judiciário e a Justiça do Trabalho, representadas neste particular

nicação (TIC) efetivas, capazes de viabilizar e priorizar o cumprimen-

pelo TRT21-RN, devem atuar no cumprimento e, colaborativamente, na

to da função institucional do TRT21-RN;

implementação e melhor execução de tais normativos, utilizando da ma-

4. Gestão de Pessoas - planejar e prover a força de trabalho do TRT21-RN, buscando alocar profissionais qualificados a cada atividade,

neira mais efetiva possível os recursos a ele destinados, sempre na busca
do cumprimento da sua missão institucional e, por consequência, das
competências constitucionais da Justiça do Trabalho e do Poder Judiciário.

estimulando o desenvolvimento das pessoas e o comprometimento
com a qualidade dos resultados produzidos, sempre valorizando

Em complementação aos temas que tratam as políticas e os programas,

a saúde e a qualidade de vida;

são instituídas algumas normas que apresentam diretrizes e estruturas

5. Gestão do Orçamento, Contabilidade e Finanças - sistemati-

de apoio e gestão, merecendo referência por também direcionar as iniciativas do TRT21-RN.

zar, aperfeiçoar e racionalizar a gestão dos recursos orçamentários
e financeiros, com a finalidade de garantir a eficiência e a qualidade
operacional;
6. Gestão da Comunicação Institucional - aperfeiçoar o relacionamento e a integração com os públicos interno e externo do
RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 | TRT 21 - RN
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2. Governança e Estratégia Institucional - direcionar, monitorar

1

As imagens a seguir ilustram as principais políticas que direcionam a estratégia do TRT21-RN,
separados por componente da Cadeia de Valor:

1
Governança

Segurança

Prestação
Jurisdicional

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

Res. Nº 242/2019 CSJT
Res. Nº 185/2017 CSJT
Res. Nº 74/2010 CSJT

Res. Nº 96/2012 CSJT

Governança
Judiciária

Precatórios

Res. Nº 194/2014 CNJ

Res. Nº 158/2012 CNJ

Conciliação
Res. Nº 125/2010 CNJ
Res. Nº 252/2019 CSJT
Res. Nº 236/2019 CSJT
Res. Nº 174/2016 CSJT

Governança
Res. Nº 221/2016 CNJ
Res. Nº 198/2014 CNJ
Res. Nº 233/2019 CSJT
Res. Nº 224/2018 CSJT
Res. Nº 210/2017 CSJT
Res. Nº 197/2017 CSJT
Res. Nº 178/2017 CSJT
Res. Nº 157/2015 CSJT
Res. Nº 146/2014 CSJT
Res. Nº 145/2014 CSJT
Res. Nº 89/2011 CSJT
Res. Nº 04/2005 CSJT
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Governança
e Estratégia
Organizacional

Sistema de TIC

Transparência

Res. Nº 239/2019 CSJT

Res. Nº 215/2015 CNJ

Gestão de Projetos
Res. Nº 97/2012 CSJT

Segurança

Gestão da
Tecnologia da
Informação e
Comunicação

Res. Nº 211/2015 CNJ
Res. Nº 257/2020 CSJT
Res. Nº 215/2018 CSJT
Res. Nº 214/2018 CSJT
Res. Nº 208/2017 CSJT
Res. Nº 158/2016 CSJT
Ato Conjunto Nº 10/2008 CSJT-TST

Res. Nº 88/2011 CSJT

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

Governança

1

Contratações
Res. Nº 182/2013 CNJ

Gestão Por
Competência

Governança

Gestão
de Pessoas

Res. Nº 240/2016 CNJ
Res. Nº 219/2016 CNJ
Res. Nº 229/2018 CSJT
Res. Nº 222/2018 CSJT

Res. Nº 92/2012 CSJT

Acessibilidade
e Inclusão

Assédio Moral
e Sexual

Res. Nº 255/2018 CNJ

Res. Nº 237/2019 CSJT

Saúde

Sistema de TIC

Res. Nº 207/2015 CNJ

Res. Nº 217/2018 CSJT

Capacitação
Res. Nº 192/2014 CNJ
Res. Nº 159/2015 CSJT
Res. Nº 24/2019 ENAMAT
Res. Nº 11/2012 ENAMAT

Res. Nº 71/2010 CSJT
Res. Nº 200/2017 CSJT
Res. Nº 20/2018 ENAMAT
Res. Nº 6/2010 ENAMAT

Remuneração
Res. Nº 211/2017 CSJT
Res. Nº 204/2017 CSJT
Res. Nº 198/2017 CSJT
Res. Nº 165/2016 CSJT
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1

Governança
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Res. Nº 154/2012 CNJ

Gestão de
Orçamento,
Contabilidade
e Finanças

Sistema de TIC
Res. Nº 245/2019 CSJT

Orçamento
Res. Nº 195/2014 CNJ

Comunicação
Res. Nº 80/2011 CSJT

Gestão de
Comunicação
Social

Gestão
Documental
Res. Nº 235/2019 CSJT
Res. Nº 26/2008 CONARQ
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Res. Nº 85/2009 CNJ

Identidade Visual
Res. Nº 243/2019 CSJT

Governança
Res. Nº 187/2017 CSJT

20

Comunicação
Institucional

Res. Nº 103/2012 CSJT
Ato Conjunto Nº 24/2014 CSJT-TST

Gestão de
Infraestrutura,
Serviços
e Logística

Saúde
Res. Nº 238/2019 CSJT

Segurança

Acessibilidade
e Inclusão

Res. Nº 239/2016 CNJ
Res. Nº 176/2013 CNJ
Res. Nº 175/2016 CSJT

Res. Nº 230/2016 CNJ
Res. Nº 218/2018 CSJT
Res. Nº 131/2013 CSJT

Governança

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

Responsabilidade
Socioambiental

1

Res. Nº 70/2010 CSJT
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1.8. Ambiente externo em 2019

1

Ambiente Externo
Oportunidades

Quais as oportunidades externas que podem ser aproveitadas
pelo TRT21-RN ou que se não aproveitadas poderão gerar dificuldades?

Ameaças

Quais as ameaças externas que podem afetar o TRT21-RN?
Que riscos externos estão incomodando o TRT21-RN?

Ambiente Político
VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

◊ Celebração de convênios e parcerias com órgãos do Poder
Judiciário e outras instituições organizadas da sociedade civil;
◊ Adesão do CNJ à Agenda 2030 da ONU, direcionando aos órgãos
do Poder Judiciário ao alinhamento aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS).;

◊ Disseminação de informações negativas sobre o Poder Judiciário,
em especial a Justiça do Trabalho, pela mídia;
◊ Falta de reconhecimento da relevância da Justiça do Trabalho
como agente promotor do bem estar social, ameaçando
a continuidade da sua atuação;

Ambiente Econômico
◊ Limite orçamentária em decorrência da Emenda Constitucional
nº 95/2016;
◊ Impossibilidade de recomposição do quadro de magistrados
e servidores;

◊ Não Identificado

◊ Crise econômica e fiscal, levando a dificuldade na busca de
patrimônio para satisfação da execução.

Ambiente Legal
◊ Regulamentação de diversas políticas nacionais, por parte do CNJ
e CSJT, provocando o direcionamento de iniciativas (projetos
e ações) e rotinas (processos) nas diversas áreas da Justiça
do Trabalho;

◊ Reflexos remanescentes da “Reforma Trabalhista” (Lei n. 13.467/2017);
◊ Reforma da Previdência (Emenda Constitucional nº 103/2019);
◊ Novo Regime Fiscal (Emenda Constitucional nº 95/2016)

Ambiente Tecnológico
◊ Nacionalização de sistemas tecnológicos (ex.: SIGEO-JT, PROAD,
SIGEST, SIGEP), permitindo a implementação e melhoria de
sistemas que o TRT21-RN não teria recursos para desenvolver
de forma independente;

22
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◊ Estrutura e parametrização dos sistemas tecnológicos nacionais,
de forma inadequada às necessidades locais.

1
A definição da materialidade das informações que compõem o presente

referenciais adotados. Com isso, procurou-se abordar, além dos temas

relatório ocorreu por meio de um processo decisório da Alta Administra-

sugeridos pelo TCU, aqueles que haviam sido identificados como impor-

ção do TRT21-RN, suportado pela adoção de uma metodologia sugerida

tantes, por meio de uma metodologia de priorização de processos orga-

pela DGI.

nizacionais com foco na execução da estratégia institucional (ver tópico
2.1.3. Principais programas, projetos e iniciativas, subtópico “Gestão Por

Os avanços alcançados na implementação da gestão por processos no

Processos”), e também os que já haviam sido identificados como relevan-

TRT21-RN, em execução desde o exercício de 2018, permitiu que o univer-

tes no encerramento do exercício, que a equipe de gestores realizou para

so de temas que poderiam ser abordados no relatório de gestão fossem

compilar os resultados alcançados e os desafios enfrentados no ano de

retirados dos macroprocessos da Cadeia de Valor do Tribunal.

2019 e a enfrentar no ano de 2020.

A partir dessa premissa foram utilizados três referenciais que serviram

Todos os temas foram ratificados pelos membros da Alta Administra-

de base para a proposta de matriz de materialidade: os temas sugeridos

ção, tendo sido acrescido dos temas não referenciados: Uniformiza-

pelo TCU no seu Guia, os temas abordados pelo Desembargador Presi-

ção de Jurisprudência e Precatórios. Tais temas foram considerados

dente no seu discurso de abertura do ano judiciário 2020, quando foi

relevantes em função do esforço empreendido pelo TRT21-RN e do

apresentada uma breve prestação de contas da gestão em 2019, e os ma-

valor efetivamente entregue à sociedade com a efetiva prestação ju-

croprocessos apontados como críticos pelo Escritório de Processos Orga-

risdicional, quer seja pela disponibilização de valores monetários aos

nizacionais do TRT21-RN.

seus destinatários, quer seja pela pacificação de entendimento jurisprudencial, evitando novas demandas sobre o mesmo teor jurídico, ou

De um universo de 46 temas, foram confrontados os referenciais e apre-

abreviando o tempo e esforço na tramitação de novos processos

sentados 25 temas que estiveram presentes em pelo menos um dos

a eles relacionados.
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1.9 Determinação da materialidade das informações

Universo de Temas
(Macroprocessos da Cadeia de Valor)

15
Temas

6

Temas Deﬁnidos

Sugeridos
pelo TCU

6
5

5
8

46

17
Temas

3
7
9

24

Referenciais

5

8
Componentes da Cadeia de Valor

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

1
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10
Temas

Utilizados
no Discurso
de abertura
do Ano
Judiciário
2020

Priorizados Alinhamento
Estratégico

27

4
2
2
3

Detalhamento dos temas deﬁnidos
1º grau
1º grau
◊ Conciliação pelo CEJUSC
◊ Uniformização de
Jurisprudência
◊ Precatórios
◊ Execução

Prestação Jurisdicional

5

◊ Estrutura

Governança e Estratégia
Organizacional

6

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

Gestão da Tecnologia da
Informação e Comunicação

5

◊ Segurança

e Gestão de TIC
da Informação

a matriz de materialidade com a definição dos limites temporais dos
eventos a serem relatados.
O relatório de gestão terá limitado ao exercício de 2019 todas as iniciativas reportadas, os resultados alcançados e os indicadores apresenta-

◊ Software

dos. Já as ações prospectivas serão divididas em três marcos tempo-

◊ Serviços

rais, conforme descrito abaixo:

de TIC
de TIC

◊ Infraestrutura

27

Além da definição dos temas, a Alta Administração também compôs

◊ Governança

Gestão de Pessoas

Gestão de Orçamento,
Contabilidade e Finanças

Gestão de Comunicação
Social

4

e Gestão
de Pessoas
◊ Saúde e Qualidade de Vida
◊ Desempenho de pessoas
◊ Desenvolver Pessoas
◊ Planejamento

2

orçamentário

2021

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

2021

2022

anual
◊ Prover

Informações Contábeis
à Administração

◊ Governança

2

2020

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

Ações
concluídas
até 2020

Ações
concluídas
até 2021

LONGO PRAZO

Ações concluídas
a partir de 2022

◊ Governança

Gestão de Infraestrutura,
Serviços e Logística

3

e Gestão
de Infraestrutura, Serviços
e Logística
◊ Contratação de bens e serviços
◊ Gestão do patrimônio
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1

◊ Conhecimento

2

GOVERNANÇA,
ESTRATÉGIA
E ALOCAÇÃO
DE RECURSOS

MATRIZ SWOT
FORÇAS

A Estratégia de alocação de recursos do TRT21-RN

FRAQUEZAS

é direcionada para o cumprimento da sua missão
e o alcance da visão de futuro, ambas estabelecidas
para o horizonte 2020. Para tanto, os principais programas, projetos e iniciativas da instituição são orientados pelos objetivos estratégicos, contando com
o apoio da Alta Administração e da Governança Institucional, com atividades de avaliação da estratégia,
correição e auditoria interna.

■ Infraestrutura física e tecnológica;
■ Qualiﬁcação de magistrados
e servidores;
■ Alta Administração com disposição
para o diálogo e comprometida com
o planejamento estratégico e sua
efetiva execução;

2.1. Estratégia e alocação de recursos

■ Celeridade na fase de conhecimento.

pelo Tribunal Pleno por meio da Resolução Administrativa nº 25/2015.

Para a elaboração do PEI 2015-2020 houve uma
revisão do perfil institucional da Unidade, contemplando a missão, visão de futuro e valores,
e a análise dos ambientes interno e externo, constituindo-se referenciais estratégicos para o estabelecimento dos seus objetivos organizacionais. A
matriz SWOT que segue apresentada destaca as
principais características dos ambientes interno
e externo identificadas.

■ Falta de motivação de alguns magistrados
e servidores;
■ Ocupação de cargos comissionados por
pessoas não qualiﬁcadas;
■ Estrutura reduzida de cargos efetivos,
em comissão e de funções
comissionadas, sendo agravado o problema
pela má distribuição de recursos humanos,
principalmente nas Varas do interior;
■ Fragilidade no sistema de segurança para
magistrados e servidores;
■ Deﬁciência na comunicação da estratégia;
■ Carência de ações de formação continuada
para gestores e servidores.

AMBIENTE EXTERNO

O Planejamento Estratégico Institucional (PEI) do TRT21-RN, para o período de 2015 a 2020, foi aprovado

2

AMBIENTE INTERNO

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

■ Crise política e econômica - consequências:
cortes orçamentários e diﬁculdade na busca
de patrimônio para satisfação da execução.
■ Burocracia e lentidão no Poder Judiciário;
■ Convênios e parcerias com outras
■ Limitação orçamentária;
instituições, associações e sindicatos;
■ Valorização insuﬁciente dos servidores;
■ Gestão democrática e participativa,
■ Morosidade na aprovação de projetos
com ênfase na solidariedade das
de lei que visam à ampliação do quadro
relações interpessoais e respeitabilidade
de servidores;
da instituição junto à comunidade
■ Parametrização dos sistemas eletrônicos
jurídica e partes processuais.
nacionais pelo CNJ e CSJT de forma
inadequada às necessidades locais
e dos usuários.
Fonte: Plano Estratégico Institucional 2015-2020 do TRT21-RN.
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2. GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO
DE RECURSOS

A estratégia do TRT21-RN está representada pelo seu Mapa Estratégico, estruturado em três perspectivas, conforme
a metodologia Balanced ScoreCard: Sociedade, Processos Internos e Recursos.

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS

2

Por sua vez, as três perspectivas se subdividem em sete temas e dez objetivos estratégicos.

28
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2.1.2. Planejamento de recursos para alcance dos objetivos

Os dez objetivos estratégicos do TRT21-RN estão especificados em seu

Entre o conjunto de práticas que compõem a gestão estratégica do

Mapa Estratégico e foram definidos com base nos cenários traçados, sen-

TRT21-RN estão as atividades de implementação do plano estratégico

do também alinhados à Estratégia Judiciário 2020 (CNJ) e ao Plano

e o monitoramento de seus objetivos e metas. Essa implementação

Estratégico da Justiça do Trabalho 2015-2020 (CSJT). Esses objetivos re-

é realizada por meio da prática de desdobramento da estratégia, me-

tratam os principais desafios a serem enfrentados para o alcance da visão

diante a elaboração de planos táticos de contribuição pelas unidades

de futuro e o cumprimento da missão institucional do Tribunal. O quadro

do Tribunal, com o apoio da Coordenadoria de Planejamento e Gestão

“O que priorizamos”, contido no item 4.2 (resultados alcançados frente aos

Estratégica (CGEST), responsável por seu monitoramento.

objetivos), tem boa parte dessas informações.

Governança

Desdobramento da Estratégia

Tático

Planos Táticos
Gestão por Projetos

Gestão por Processos

Operacional

Gestão

Estratégico

Estratégia Organizacional do TRT21-RN

Capacitação

Recurso Tecnológicos, Humanos e Financeiros
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2.1.1. Principais objetivos estratégicos

2

Os planos táticos setoriais compõem o Plano Tático Institucional, sendo im-

A seguir, apresentamos a relação dos Planos Táticos Temáticos, que repre-

plementados por meio de processos ou projetos, com o apoio de recursos

sentam o desdobramento da estratégia organizacional, onde são elenca-

humanos, financeiros e tecnológicos, cabendo à Estrutura de Governança

das as iniciativas realizadas pelas diversas áreas do Tribunal em 2019, as

do TRT21-RN a definição das diretrizes de deliberação e de priorização.

ações de curto prazo, previstas para 2020, e as de médio e longo prazos,
a serem realizadas a partir de 2021.

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Plano Tático de Prestação Jurisdicional

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS

Plano Tático Temático de Direção Geral

PLANO TÁTICO INSTITUCIONAL

GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA

Plano Tático Temático de Governança
Plano Tático Temático de Planejamento e Gestão Estratégica

GESTÃO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Plano Tático Temático de Tecnologia da Informação e Comunicação
Plano Tático Temático de Gestão de Pessoas

GESTÃO DE PESSOAS

Plano Tático Temático de Atenção à Saúde e Qualidade de Vida
Plano Tático Temático da Escola Judicial do TRT21 - RN

GESTÃO DE ORÇAMENTO,
CONTABILIDADE E FINANÇAS

Plano Tático Temático de Orçamento, Contabilidade e Finanças

GESTÃO DE COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL

Plano Tático Temático Gestão da Comunicação Institucional
Plano Tático Temático do Setor de Cerimonial e Eventos
Plano Tático Temático de Engenharia e Arquitetura

GESTÃO DE INFRAESTRUTURA,
SERVIÇOS E LOGÍSTICA

Plano Tático Temático de Licitação e Contratos
Plano Tático Temático de Gestão da Segurança Institucional
Plano Tático Temático de Logística Patrimonial
Plano Tático de Logística Sustentável

Para saber mais sobre o Plano Tático Institucional, clique aqui.

No ano de 2019 o TRT21-RN implementou a prática de orientar a aplica-

implantação de projetos ou capacitação, está associada ao plano tático

ção dos recursos para o alcance dos objetivos estabelecidos em seu pla-

temático com o qual contribui diretamente, conforme os componentes

no estratégico, em alinhamento com sua missão e visão de futuro. Cada

da Cadeia de Valor da instituição, já detalhada no item 1.6.

iniciativa a ser realizada, visando melhoria de processos organizacionais,
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pacto positivo) para a consecução de cada objetivo estratégico

2.1.3. Principais programas, projetos e iniciativas

institucional;
Em 2019, o Ato TRT-GP n. 299/2019 alterou a estrutura administrativa do

•

A avaliação qualitativa dos critérios de priorização envolveria,

TRT21-RN, que passou a contar com o Escritório de Gestão de Processos

além da Alta Administração do Tribunal, os potenciais proprietá

Organizacionais (EGPO), unidade integrante da CGEST responsável por

rios e gestores dos processos organizacionais, viabilizando uma

gerir a arquitetura e o portfólio de processos, bem como desenvolver, im-

construção coletiva e participativa;

2

cessos organizacionais em âmbito institucional. Destaque-se, também,

Concluídas as etapas de levantamento, avaliação e pontuação dos crité-

a publicação do Ato TRT-GP nº. 178/2019, através do qual foram definidas

rios de priorização, os resultados foram consolidados em uma lista orde-

as competências e atribuições dos principais atores envolvidos na gestão

nada (ranking) de macroprocessos, de acordo com somatório total de

dos processos organizacionais no TRT21-RN, em especial, dos proprietá-

pontos obtidos (do maior para o menor). Ressalte-se que a lista gerada

rios e gestores. Não obstante os avanços normativos e estruturais, a ima-

não tem por objetivo atrelar as iniciativas de gestão de processos à sequ-

turidade da organização no que se refere à gestão de processos, aliada

ência de macroprocessos apresentada, mas orientar a instituição quanto

à estrutura limitada do EGPO, são desafios a serem suplantados.

ao melhor direcionamento dos esforços e recursos. A figura a seguir exibe
um extrato com os dez macroprocessos prioritários, de acordo com

A arquitetura de processos organizacionais do Tribunal foi estruturada em

a metodologia empregada.

três níveis hierárquicos (do mais amplo para o mais específico): componente da cadeia de valor (quantidade: 7), macroprocessos (quantidade:
45) e processos (quantidade: 188). Conhecido o universo de processos organizacionais do TRT21-RN e dada à limitada capacidade de atuação das

Macroprocesso - Consolidação

Pontuação Ranking

equipes, constatou-se a necessidade de se direcionar os esforços de ges-

4.6 Desenvolver Pessoas

1891

1

tão (melhoria) para os processos mais relevantes para a instituição. Nesse

4.1 Governança e Gestão de Pessoas

1659

2

sentido, um importante trabalho realizado em 2019 foi a criação de uma

1.4 Conciliação pelo CEJUSC

1583

3

3.3 Software

1476

4

6.1 Governança e Gestão da Comunicação

1450

5

1.2 Execução 1º grau

1432

6

1.1 Conhecimento 1º grau

1396

7

6.4 Gerir comunicação com os públicos interno e externo

1348

8

A relevância dos componentes da cadeia de valor e dos respecti

4.5 Gerir desempenho de pessoas

1334

9

vos macroprocessos embasar-se-ia na contribuição individual (im

3.5 Infraestrutura de TIC

1321

10

metodologia para priorização dos processos organizacionais. A metodologia foi estabelecida com base, principalmente, nas seguintes definições:

•

A priorização ocorreria, no primeiro momento, no nível de macro
processos em razão do grande quantitativo de processos organi
zacionais (188);

•
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plantar e manter a metodologia e promover a cultura da gestão de pro-

Além das ações descritas, merecem destaque ainda outras iniciativas vol-

2

tadas à gestão de processos organizacionais no TRT21-RN:

•
•

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS

•
•
•

•

Revisão da arquitetura de processos e publicação da nova versão (1.1);
Definição e melhoria dos processos “Gerir o portfólio de projetos”
e “Gerir projetos”;

•

ram estabelecidos importantes marcos, dentre os quais se destacam a:
Aprovação de uma lista de Projetos Estratégicos pelo Comitê de
Gestão Estratégica (CGE);

•

Publicação do Ato TRT-GP n. 373/2019 que define as competências
e atribuições para gestão por projetos no TRT21-RN.

Caracterização dos processos do componente “Gestão de Pessoas”
impactados pelo e-Social (total de 16 processos);

A metodologia institucional para o gerenciamento do portfólio de proje-

Indicação dos proprietários dos processos relativos aos componen-

tos está sendo construída pelo Escritório de Projetos Institucional (EPROJ),

tes “Gestão de TIC” e “Gestão de Pessoas”;

em parceria com os Escritórios de Gestão de Projetos de TIC (EGP-TIC),

Análise, melhoria e implantação do processo “Elaborar relatório

o Escritório de Projetos de Engenharia e Arquitetura (EGP-EA) e o Escritó-

de gestão”;

rio de Gestão de Processos Organizacionais (EGPO). O objetivo é permitir

Análise e diagnóstico (etapa inicial de melhoria) de diversos proces-

o alinhamento das iniciativas com a estratégia e o ranking de priorização

sos organizacionais relacionados aos componentes “Gestão de TIC”

de todas as demandas do TRT21-RN.

e “Gestão de Pessoas”.
As diretrizes da estrutura de Governança em Gestão de Projetos no TRT-

•

Gestão por Projetos:

A gestão de projetos também se apresenta como uma importante fer-

21-RN também foram definidas por meio do Ato TRT-GP nº 373/2019, dentre elas podemos destacar o seguinte fluxo para aprovação das demandas:

ramenta de apoio ao sistema de Governança para a tomada de decisão.
Essa necessidade se torna mais evidente num cenário cada vez maior

Gestão

de escassez de recursos humanos, orçamentários e tecnológicos. É preciso, mais do que nunca, contar com iniciativas que fomentem a inovação,
criatividade e integração de todo o TRT21-RN de modo a otimizar a alocação dos recursos disponíveis.

Área
Demandante

Escritório
de Projetos

Área Técnica
Responsável

Elaborar o
Documento
de Oﬁcialização
da Demanda DOD

Analisar
e direcionar
a demanda

Atestar
viabilidade,
ordem de
grandeza,
custo e duração

Governança
Comitês ou
Estruturas
de Apoio
à Governança

Diante desse contexto, surge a necessidade de aperfeiçoar a metodologia
institucional de gestão por projetos, tornando-a mais transparente,
padronizada e de fácil compreensão para toda a organização.
Nesse sentido, os Escritório de Projetos tem atuado de forma a buscar
a expansão da utilização da ferramenta de gestão por projetos por toda
a Instituição. Juntamente com as instâncias de governança, em 2019, fo-
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Demanda

Aprovar
e priorizar
a Demanda

Projeto

A partir desse fluxo é que o Portfólio de Projetos do TRT21-RN será cons-

tre elas, está a prioridade dos projetos estratégicos sobre os demais pro-

truído. Ele representará uma lista consolidada e priorizada com todas as

jetos setoriais. Isto é, quando um projeto é deliberado como estratégico

iniciativas a serem executadas durante a gestão. Esse documento será

além de uma maior prioridade em sua execução o projeto receberá

atualizado pelos respectivos Comitês de Governança responsáveis pela

o apoio do EPROJ.

2

deliberação dos projetos.
Segue a lista de Projetos Estratégicos alinhados aos componentes da
Além desses avanços, algumas regras foram estabelecidas pelo CGE

cadeia de valor e ao planejamento estratégico do TRT21-RN.
GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS

e que repercutiram diretamente na gestão de projetos estratégicos. Den-

GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL
Racionalizar Rotinas Visando ao Ganho de Produtividade
- Implantar a Gestão por
Processos: Implantar a
Política de Gestão por
Processos,
estabelecer
metodologia e critérios de
priorização de processos.

- Implantar a Gestão por
Projetos: Implantar a
Política de Gestão por
Projetos,
estabelecer
metodologia e critérios de
priorização de projetos.

GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL
Aperfeiçoar a Comunicação com o
Público Interno e Externo
Regulamentar
a
Política de Governança :
Elaborar a Política e o
sistema de Governança
da Instituição

Todos os Objetivos Estratégicos
- Desdobrar e Alinhar a
Estratégia:
Elaborar
Planos
Táticos
por
componente da cadeia de
valor de forma a produzir
um mapa de contribuição
dos setores alinhado à
estratégia organizacional.

- Implementar a Gestão de
Riscos:
Instituir
e
implementar política de
Gestão
de
Riscos,
estabelecer o contexto geral,
apetite e matriz de riscos.

Gestão de Comunicação
Institucional
Aperfeiçoar a Comunicação com o
Público Interno e Externo
- Atualizar a Sinalização:
Padronizar, regulamentar,
advertir e indicar o trânsito
de magistrados, servidores,
advogados
e
jurisdicionados
nas
dependências do TRT21-RN
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GESTÃO DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E LOGÍSTICA
GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS

Garantir a Segurança Institucional com Infraestrutura Adequada
- Instalar Restaurante e
Lanchonete : Criar um
ambiente
para
propiciar
comodidade, qualidade de
vida e
socialização de
magistrados,
servidores,
advogados, e jurisdicionados.

- Regularizar os Imóveis
do TRT21: Obter junto aos
órgãos Governamentais os
requisitos
para
pleno
funcionamento
dos
imóveis do TRT21-RN.

Promover a Efetividade no
Cumprimento das Decisões
- Instalar Unidade na Zona
Norte: Ampliar o acesso aos
serviços judiciários, possibilitar
maior efetividade na prestação
jurisdicional,
disseminar
a
cultura
da
conciliação
e
paciﬁcação de conﬂitos.

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
Priorizar a Movimentação Processual Célere e Transparente
- Implantar o Plenário e a
Secretaria Virtual: Realizar
sessões
virtuais
de
julgamento
buscando
agilidade nos julgamentos e
celeridade
na
prestação
jurisdicional.
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- Monitorar o Potencial de
Efetividade de Demandas :
Criar
um
relatório
automático de alerta visando
integrar
a
comunicação
entre os Juízes para os casos
potenciais de prejuízos à
efetividade das execuções
trabalhistas.

Converter
Processos
Físicos em Eletrônico (CLE):
Migrar os autos físicos em
tramitação para o Sistema
de
Processo
Judicial
Eletrônico - PJE-JT

2
GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

- Contratar Solução de site
de Backup: Prover ambiente
de
contingência
(site
backup) para manter as
operações de TIC essenciais
do tribunal em caso de
desastre ou incidente grave
com a sala-cofre.

GESTÃO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Priorizar a Movimentação Processual
Célere e Transparente
- Implantar Solução de BI
para auto-monitoramento
Judicial : Ampliar o espectro
de
monitoramento
das
atividades processuais nas
unidade jurisdicionais do
TRT21-RN.

- Modelar Processo de
Continuidade de Serviços
Essenciais:
Modelar
e
Implementar
processos
organizacionais de TIC.

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS

Aprimorar a Infraestrutura e a Governança de TIC
- Implantar Sistema de Gestão de
Conteúdo : Implantar Sistema

de
Gestão
de
Conteúdo,
visando a reestruturação do
portal TRT21-RN e da intranet.

GESTÃO DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E
FINANÇAS
Garantir os Recursos Orçamentários e Priorizar sua Execução na
Estratégia
- Elaborar o Planejamento
Orçamentário para 2020:
Elaborar o Plano Anual de
Contratações - PAC contendo
todas as contratações a
serem processadas em 2020.

- Elaborar e Implementar o
Plano de Contratações 2019:
Elaborar Plano contendo todas
as contratações indicadas no
orçamento anual para 2019
pelas unidades demandantes.
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GESTÃO DE PESSOAS
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Implementar a Gestão por
Competências no TRT21
- Implantar a Gestão de
Pessoas por Competências:
Elevar o nível de proﬁciência
dos
servidores
nas
competências necessárias à
consecução da missão do
Tribunal e das respectivas
áreas.

Promover a Melhoria da Qualidade de Vida e a Valorização das Pessoas
-

Implantar
Sobreaviso:
Regulamentar o regime de
Sobreaviso no âmbito do
TRT21

GESTÃO DE PESSOAS
Racionalizar Rotinas Visando ao Ganho de Produtividade
- Compatibilizar os Processos
Organizacionais ao eSocial :
Compatibilizar os sistemas e
processos de trabalho do TRT21
ao eSocial, uniﬁcar a prestação
das informações referentes à
escrituração das obrigações
ﬁscais,
previdenciárias
e
trabalhistas.
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- Implantar o SIGEP: Migrar,
Instalar, integrar os dados de
Gestão de Pessoas ao novo
sistema
de
recursos
humanos da Justiça do
Trabalho.

- Implantar o Programa de
Gerenciamento de estresse no
ambiente de trabalho: Elaborar e
implementar
programa
de
gerenciamento de estresse no
ambiente de trabalho, para a
melhoria de qualidade de vida e o
combate
ao
adoecimento
decorrente
do
estresse
no
ambiente de trabalho.

2

Situações dos projetos

● Gestão de Riscos
● Monitorar Potencial
de Efetividade de
Demandas
● Plenário e Sec. Virtual
● Implantar Sobreaviso
● Atualizar Sinalização
● Instalar Unidade na
Zona Norte

● Gestão por Competência
● Modelar Processo
de Continuidade de
Serviços Essenciais
● Regularizar Imóveis
● Implantar solução
de Power BI para
automonitoramento
Judicial

Projetos Aprovados

Projetos em
Planejamento

● Instalar Restaurante e Lanchonete
● Desdobrar e Alinhar a Estratégia
● Gestão por Processos
● Gestão por Projetos
● Elaborar Planejamento
Orçamentário 2020
● Regulamentar Política de Governança
● SIGEP
● Plano de Contratações 2019
● Gerir Depósitos Judiciais “Garimpo”
● Programa de Gerenciamento
de estresses no Trabalho;
● CLE
● Sistema de Gestão de Conteúdo

● eSocial
● Site de Backup

Projetos em
Execução

Projetos
Suspensos

● Relatório de
Gestão 2018

Projetos
Concluídos
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(posição de dezembro de 2019)

2.2. Apoio da estrutura de governança à capacidade de gerar valor

2

2.2.1. Apoio da Governança ao cumprimento dos objetivos
estratégicos
Com o efetivo funcionamento da estrutura de governança do TRT21-RN
(ver tópico 1.4), a Alta Administração passou a ter um importante apoio

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS

para cumprir a sua função de governança: Avaliar, Direcionar e Monitorar.
O trabalho dos comitês de apoio à governança, que conta na sua composição com membros das diversas áreas do TRT21-RN e, em alguns casos,
da sociedade civil organizada (associações de classe), ajudou a Alta Administração a tomar decisões mais abalizadas em busca da execução da
Estratégia Institucional.

2.2.2. Mecanismos, ações e atividades implementadas pela Alta
Administração
Como consequência da implementação da política de gestão por processos, diversas iniciativas vêm sendo tomadas pela Gestão do TRT21-RN,
no sentido de criar mecanismos que permitam a avaliação dos cenários,
o adequado planejamento das ações para enfrentamento dos desafios
e o monitoramento do seu desempenho.
Os principais mecanismos que foram incorporados às práticas de governança e gestão do TRT21-RN no exercício de 2019 foram:

•

rativa e descentralizada, com a participação de todas as áreas

Em cada área de atuação os comitês e comissões elaboraram diagnósticos, construíram cenários e propuseram iniciativas à Alta Administração
para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades. As ações reali-

de negócio e dos comitês orçamentários de 1º e 2º graus;

•

Mesmo diante de uma evidente evolução do nível de participação e maturidade dos comitês e comissões, sabemos que se trata de um processo
de melhoria contínua, onde a comunicação interinstitucional e o fluxo de
informações e de decisões ainda precisam ser melhorados. Neste contexto, duas iniciativas que foram iniciadas em 2019 e se estima ter suas
conclusões em 2020 são a “Instituição da Política de Governança Institucional” e a “Instituição da Política de Gestão de Riscos Institucionais”.

a elaboração do Plano Anual de Contratações (PAC), construído
a partir do planejamento orçamentário anual, com indicadores

zadas podem ser vistas no Portal do TRT21-RN, na área da Governança
Institucional, Comitês e Comissões.

o planejamento orçamentário anual, realizado de forma colabo-

de desempenho e metas a serem alcançadas;

•

a construção dos planos táticos temáticos, que se apresentam
como as principais peças de desdobramento da estratégia e de
planejamento institucional (item 2.1.2 - Planejamento de recursos para alcance dos objetivos)
Todos esses mecanismos foram concebidos numa visão sistêmica,

integrando os dois referenciais máximos da instituição: Planejamento
Estratégico Institucional (Mapa Estratégico) e Cadeia de Valor.
Com isso, as áreas de Governança e Gestão Estratégica passaram a apresentar à Alta Administração informações de melhor qualidade e estratificadas por áreas de negócio, permitindo uma melhor tomada de decisão
a partir da avaliação mais objetiva da situação apresentada em relação
aos esforços empreendidos e os recursos utilizados.
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2.2.3. Manifestação da Alta Administração e as medidas adotadas em relação aos indicadores de governança e gestão levantados
-Plenário, observamos particularmente a necessidade de maior investi-

do TRT21-RN, realizado pelo TCU e objeto do Acórdão nº 2699/2018-TCU-

mento na área de Governança e Gestão de Pessoas e de Contratações.

Perﬁl de Governança e Gest Públicas 2018
TRT21 - Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região
Rio Grande do Norte
iGG

0.TRT21
1.Tribunal
2.EJud
3.Todos
iGestContrat

iGovPub

iGG (índice integrado de governança e gestão públicas)

iGG

44%

iGovPub (índice de governança pública)

iGovPub

52%

iGovPessoas (índice de governança e gestão de pessoas)

iGovPessoas

33%

iGestPessoas (índice de capacidade em gestão de pessoas)

iGestPessoas 20%

iGovTI (índice de governança e gestão de TI)

iGovTI

49%

iGestTI (índice de capacidade em gestão de TI)

iGestTI

55%

iGovContrat(índice de governança e gestão de contratações)

iGovContrat

51%

iGestContrat (índice de capacidade em gestão de contratações) iGestContrat

iGestTI

50%

iGestPessoas

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

Estes índices e os indicadores estratégicos do Poder Judiciário, consoante apresentação do CNJ, da Justiça do Trabalho (CSJT) e do próprio
TRT21-RN, têm sido acompanhados e vêm direcionados os esforços de

Governança e de Gestão Estratégia para que as áreas de negócio atuem
visando à correção de desvios, porventura, existentes.
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De acordo com o Levantamento de Governança e Gestão Públicas 2018

2.3. Atividade Correicional

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS

2

2.3.1. Reestruturação
No ano de 2019, foram instituídas a Divisão de Monitoramento e Apoio

cedimentos, prestou orientações difundiu boas práticas e formulou

à Primeira Instância (DIMON) e a Divisão de Magistrados (DIM), por

recomendações para a melhor condução dos trabalhos nas Unidades

meio dos Atos TRT21-GP nº 9/2019 e TRT21-GP nº 11/2019, respectiva-

Judiciárias, o que certamente contribuiu para que o TRT21-RN cum-

mente, ambas vinculadas à Corregedoria Regional do TRT21-RN. A DI-

prisse todas as metas do 1º Grau no biênio anterior.

MON, em síntese, é responsável pelo monitoramento da produtividade
e pontualidade da atividade jurisdicional no âmbito do 1º Grau, bem
como pelo auxílio no monitoramento do cumprimento das metas na-

Correições Ordinárias

cionais a serem alcançadas pelas Unidades Jurisdicionais. A DIMON
também tem a atribuição de gestão do projeto de tratamento dos depósitos judiciais, vinculados a processos arquivados definitivamente.

23 Varas do Trabalho

Por sua vez, a DIM foi criada com objetivo de aglutinar as atividades
relacionadas à dimensão funcional dos Magistrados do Trabalho em
uma só unidade administrativa, em ordem a obter maior organicidade

CEJUSC Natal

e unidade no tratamento das informações e a elaboração de atos
e expedientes relativos aos Magistrados e que sejam de competência
da Corregedoria Regional, como designação de juízes substitutos, ges-

CEJUSC Mossoró

tão do plantão judicial e da escala de férias dos Magistrados de 1º Grau,
dentre outros.

2.3.2. Correições
A Corregedoria Regional realizou Correções Ordinárias presenciais nas
23 Varas do Trabalho do TRT21-RN em 2019, além realizar, pela primeira vez, Correição no Centro Judiciário Regional de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (CEJUSC), com funcionamento em Natal
e Mossoró. No decorrer do referido ano, além de fiscalizar o cumprimento de metas e normativos, a Corregedoria Regional discutiu pro-
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Escuta de advogados,
jurisdicionados e servidores;
Diálogos com Magistrados
sobre pontos de melhoria
nas unidades jurisdicionais;
Prévia e ampla divulgação

A Corregedoria Regional integrou o Projeto de Migração dos autos físicos em tramitação nas Unidades Judiciárias do TRT21-RN para o Sistema
Processual Judicial Eletrônico PJe, definido pelo Provimento n. 2/2019 da
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, sendo o setor responsável por
monitorar a execução do Plano de Trabalho pelas Unidades Judiciárias até
a conclusão do Projeto. O projeto alcançou seu objetivo, tendo o TRT21-RN
digitalizado a totalidade dos processos físicos pendentes de baixa, e concluído a migração desses para o Sistema PJe, o que resultou no recebimento do selo 100% PJe pelo Regional. O referido selo foi criado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho para reconhecer o esforço dos tribunais
que migraram todo o seu acervo para o Sistema PJe até dezembro/2019.

2.3.3. Movimentação Processual - Processos analisados pelo
Corregedor Regional em 2019:

Correição
Parcial
(CorPar)

Pedido de
Providências
(PP)

Reclamação
Disciplinar
(RclDisc)

15

43

05

Total
63

2.3.4. Projeto de tratamento de contas judiciais ativas, vinculadas a processos arquivados definitivamente (“Projeto Garimpo”)
- Resultados e Convênios firmados
O Ato TRT21-GP n. 129/2019 delineou as atribuições da DIMON, vinculada
à Corregedoria Regional, dentre as quais se encontram a atividade do
saneamento e o tratamento de contas judiciais ativas, mas vinculadas
a processos já arquivados definitivamente (“Projeto Garimpo”). Trata-se
de uma política judiciária do TRT21-RN que recebeu maior atenção na
gestão 2017/2018, e que foi mantida e ampliada em 2019. Com
o Ato Conjunto TST.CSJT.GP.CGJT nº. 01/2019, a experiência do projeto
passou a ser compartilhada com outros Regionais, inclusive com a transferência da tecnologia (software do painel de filtros dos dados disponibilizados pelos bancos).
Em 2019, a DIMON analisou manualmente 459 processos físicos e eletrônicos, com um total de 607 contas judiciais, envolvendo um valor geral de
R$ 5.824.955,86, que foram destinados a trabalhadores, empresas, advogados, peritos e à União Federal (contribuições sociais, imposto de renda
e custas processuais).
RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 | TRT 21 - RN
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2.3.3. Digitalização de Processos

Reclamado (conta existente)

2

R$ 4.697.508,10

Reclamado (conta nova)

R$ 573.902,13

Reclamante(conta existente)

R$ 207.572,40

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS

INSS

R$ 154.872,31

Perito (conta existente)

R$ 81.429,17

Advogado (conta existente)

R$ 55.066,66

União - Dívida Ativa

R$ 44.512,00

Custas Processuais

R$ 8.044,21

IRPS

R$ 1.768,45

Valor convertido/Renda-União

Em 2019, deu-se seguimento ao diálogo institucional entre o TRT21-RN,
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN) e Justiça
Federal do Rio Grande do Norte (JFRN), com o propósito de estabelecer cooperação judiciária para compartilhamento de informações sobre
devedores, medida também contemplada no referido Ato Conjunto TST.
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R$ 5.824.955,86

R$ 280,43

Na forma do projeto aprovado no âmbito da Corregedoria Regional, houve, ainda, o tratamento de contas em quantia equivalente a R$ 92.949,45,
que foi convertida em renda da União, em atendimento ao princípio da
economicidade. Esse montante se refere ao valor depositado em 18.220
contas judiciais, associadas e não associadas a processos, contendo valores entre R$ 0,01 a R$ 30,00, considerados irrisórios. Na mesma linha, R$
94.083,25, referente a 2.389 contas judiciais, associadas e não associadas
a processos, envolvendo valores entre R$ 30,01 a R$ 50,00, foram convertidos em renda da União.

CSJT.GP.CGJT n. 01/2019.

TOTAL DE
PAGAMENTOS

No propósito de aperfeiçoamento do sistema, em razão do marco regulatório do projeto, foi disciplinado o acesso ao sistema informatizado
de contas judiciais, conforme previsto no art. 4.º do Provimento TRT-CR
n.º 4/2019, determinando-se à Secretaria de Tecnologia da Informação
e Comunicação (SETIC) a criação de perfis e respectivas permissões, de
modo a salvaguardar o acesso a dados do sistema e circunscrever a atuação dos usuários internos às suas respectivas esferas de atribuição, tendo em vista que o tratamento dos depósitos relacionados a processos
arquivados até 14 de fevereiro de 2019 é de responsabilidade exclusiva
da Corregedoria Regional.

2.3.5. Atos da Corregedoria - Provimentos e Recomendações
Na forma do art. 29, inciso VI, do Regimento Interno do TRT21-RN, a Corregedoria Regional expediu sete Provimentos em 2019, regulamentando
os procedimentos:

007/2019

Regulamenta procedimentos para a solicitação, a ﬁxação,
a antecipação e o pagamento de honorários periciais

Altera o Provimento TRTCR Nº 7, de 31/10/2017, que dispõe sobre
a solicitação a ﬁxação, a antecipação e o pagamento de honorários
periciais no âmbito do TRT21-RN e dá outras providências.

006/2019

Regulamenta procedimentos para realização de juntada
de arquivos de áudio e vídeo aos processos do PJe

Dispõe sobre o procedimento a ser observado pelas Unidades Judiciárias
para a realização de juntada de arquivos de áudio e vídeo aos processos
que tramitam no PJe

005/2019

Regulamenta procedimentos para Cadastro do
Conhecimento, Liquidação e Execução (CCLE)

Dispõe sobre procedimentos complementares para o Cadastro do
Conhecimento, Liquidação e Execução (CCLE), revoga os Provimentos
TRT/CR nsº. 004/2015, 4/2016 e 7/2016 e dá outras providências

004/2019

Regulamenta procedimentos para destinação dos valores
não sacados das contas judiciais vinculadas a processos
arquivados deﬁnitivamente

Dispõe sobre os procedimentos relativos à destinação dos valores não
sacados das contas judiciais vinculadas a processos arquivados
deﬁnitivamente no TRT21-RN e dá outras providências

003/2019

Regulamenta procedimentos para realização de atos
processuais por meio de videoconferência

Dispõe sobre procedimento padrão a ser observado para a realização
de atos processuais por meio de videoconferência no âmbito do TRT21-RN
e dá outras providências

002/2019

Regulamenta procedimentos para destinação de bens
inservíveis que estejam sob a custódia e guarda das
Unidades Jurisdicionais e depósitos judiciais

Dispõe sobre o procedimento a ser observado para a destinação de bens
inservíveis, sob a custódia e guarda das Unidades Jurisdicionais e depósitos
judiciais vinculados ao TRT21-RN, e dá outras providências.

001/2019

Regulamenta procedimentos para acolhimento
e levantamento dos depósitos judiciais por meio
do SISCONDJ do Banco do Brasil

Dispõe sobre o acolhimento e o levantamento dos depósitos judiciais,
realizados perante o Banco do Brasil, com a utilização do Sistema de
Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ, e dá outras providências

Além desses normativos, a Corregedoria editou quatro Recomendações
visando à melhoria dos serviços judiciários em 2019.

2.3.6. PJe-Cor
Em outubro de 2019, por meio do Ofício TRT-CR nº 74/2019, o Corregedor
Regional solicitou ao Corregedor Nacional a inclusão da Corregedoria Regional do TRT21-RN no projeto piloto de implantação do Processo Judicial
Eletrônico das Corregedorias (PJe-Cor), pleito que foi deferido. Ainda em
2019, iniciou-se o treinamento da ferramenta eletrônica e o estudo para
a normatização do seu uso, objetivando a implantação do Sistema em janeiro de 2020. Ressalte-se, por oportuno, que o pioneirismo do TRT21-RN
na adoção dessa ferramenta foi ao encontro da Meta 1 do CNJ para as Corregedorias para o ano de 2020, que é, justamente, a utilização do sistema
PJe-Cor para tramitação dos pedidos de providências, atos normativos, representações por excesso de prazo, bem como todos os procedimentos de
natureza disciplinar. A criação das metas nacionais para as Corregedorias
dos Tribunais foi uma inovação do XIII Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado em novembro de 2019, pelo CNJ.

2.3.7. Projeto Automonitoramento
Em que pese o trabalho detalhado de informação e análise de dados realizado nas Correições ordinárias anuais, a Corregedoria Regional percebeu
a necessidade de acesso amplo e ágil dos servidores e magistrados a essas informações, mormente as relacionadas aos indicadores e metas
do Judiciário, de forma a permitir o automonitoramento contínuo
e facilitar o gerenciamento da Unidade Judiciária. Com essa diretriz, em
julho de 2019, foi iniciado o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº
4637/2019, com vistas à implantação do projeto de automonitoramento
por meio de software de Business Intelligence (BI). Após estudos técnicos, foi escolhido o software POWER BI, tendo sua aquisição incluída no
Plano de Contratações de Soluções de TIC (PCSTIC) 2020. O processo de
RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 | TRT 21 - RN
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Provimentos Editados em 2019

2

aquisição e implantação encontra-se em fase final, com previsão de publicação do primeiro painel (Ata Dinâmica de Correição) em 2020. Com
a implantação dessa ferramenta, espera-se um incremento nos processos organizacionais de monitoramento das atividades jurisdicionais, tor-

nando a própria Unidade Jurisdicional um importante vetor de contínuo
acompanhamento das tarefas e atos processuais, concretizando-se valores constitucionais inerentes à Administração da Justiça, como eficiência
e efetivação da prestação jurisdicional em prazo razoável.

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS

2.4 Principais canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas
O TRT21-RN possui diversos canais de comunicação pelos quais se relaciona com a sociedade e partes interessadas, divulgando informações

relacionadas à prestação jurisdicional e à gestão, sendo a Ouvidoria
o principal deles.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

FACEBOOK

INSTAGRAM

44

CANAL 21

CANAIS DE
COMUNICAÇÃO
ELETRÔNICOS

SITE
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PROCESSOS
PARTICIPATIVOS

TWITTER

OUVIDORIA

CANAIS DE
COMUNICAÇÃO
PRESENCIAIS

PESQUISAS DE
SATISFAÇÃO

CORREIÇÕES

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE EM 2019:
CANAIS UTILIZADOS E TIPOS DE SOLICITAÇÕES

FORMULÁRIO
ELETRÔNICO

43,98%

40,21%
85,95%

NÚMERO DE MANIFESTAÇÕES E PERFIL DO SOLICITANTE

MANIFESTAÇÕES
SOLUCIONADAS

559

664

TOTAL DE
MANIFESTAÇÕES

0,60%

RECLAMADO

0,75%

MAGISTRADOS

1,20%

ÓRGÃO PÚBLICO

1,94%

PERITO(A)

2,09%

ESTAGIÁRIO(A)

Fonte: Ouvidoria

5,83%

TEMPO MÉDIO
DE RESPOSTA

10 DIAS

SERVIDOR(A)

10,32%

OUTROS

36,02%

ADVOGADO(A) /
PROCURADOR(A)

41,26%

RECLAMANTE
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5,23%

ELOGIOS

Fonte: Ouvidoria

E-MAIL

5,23% SUGESTÕES

DÚVIDAS

8,73%

PESSOAL

DENÚNCIAS

2,99%
4,52%

TELEFONE

RECLAMAÇÕES

0,45%

2,26%

CNJ

2

INFORMAÇÕES

0,15%

0,30%

CORRESPONDÊNCIA

Em 2019, no entanto, o Tribunal optou por realizar a pesquisa de satis-

2.4.1. Carta de Serviços ao Cidadão

2

A Carta de Serviços ao Cidadão é um instrumento de gestão pública
democrática, voltado para resultados. É um meio pelo qual se apresenta
à Sociedade os serviços prestados pelo TRT21-RN e como obtê-los.

fação do usuário externo após a conclusão do exercício, como forma de
possibilitar a avaliação referente a todo o período de atuação. Para tanto,
atualizou a metodologia adotada, revisando o formulário utilizado e alinhando as questões às entregas realizadas pelo TRT-RN a cada grupo de
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usuários externos, em alinhamento à Cadeia de Valor do Tribunal.
Os resultados da pesquisa nortearão iniciativas a serem incluídas no Plano Tático Institucional de 2020 e 2021.

2.4.3 Mecanismos de transparência das informações
relevantes sobre a atuação da unidade

Carta de Serviço
ao Cidadão

Serviços
Processuais

Serviços de
Comunicação
e Informação

SÍTIO TRT
PRODUTIVIDADE
TRANSPARÊNCIA DE MAGISTRADOS

SOCIEDADE

Serviços
de Apoio
ao Cidadão

2.4.2. Aferição do grau de Satisfação dos cidadãos-usuários
O TRT21-RN realiza anualmente pesquisa de satisfação dos cidadãos-usuários objetivando monitorar e avaliar a imagem da organização perante
as partes interessadas, bem como a satisfação destas com serviços e produtos sob responsabilidade da organização, cuidando para que ações de
melhoria sejam implementadas, sempre que necessário, para a melhoria
contínua da prestação jurisdicional.
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PORTAL DA
ESTRATÉGIA

PRECATÓRIOS
E RPVs

O principal indicador de desempenho do TRT21-RN com relação
à transparência das informações é o Ranking da Transparência do

RANKING DA TRANSPARÊNCIA DO CNJ

alterações, que teve sua segunda edição em 2019. A Portaria CNJ-GP
nº 95/2019, estabeleceu os itens avaliados para a edição de 2019, dispondo, no âmbito do Poder Judiciário, sobre o acesso à informação

2

72,73%

Poder Judiciário, instituído pela Resolução CNJ nº 260/2018 e suas

50,68%

Em 2018, em face da pontuação obtida relativamente ao Ranking
da Transparência, o TRT21-RN ficou na 23ª colocação entre os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Em 2019, houve uma significativa melhora na pontuação do referido Ranking, passando de 50,68% em
2018 para 72,73% em 2019, mas permanecendo ainda na 17ª posição
dentre os 24 TRTs.
O grande avanço na área da transparência institucional ocorreu com

2019

2018

a implementação do no Portal do TRT21-RN (www.trt21.jus.br) e mais
especificamente a área da Transparência, utilizando-se de uma nova
identidade visual, padrão para toda a Justiça do Trabalho e de uma
ferramenta de gestão de conteúdo que permite um gerenciamento
descentralizado e de fácil utilização pelas áreas de negócio do
TRT21-RN.
Com isso, espera-se, em 2020, que tenhamos uma nova evolução

2.5 Atuação da unidade de auditoria interna
A Divisão de Controle Interno (DCI) está diretamente subordinada à Presidência do TRT21-RN e é a unidade administrativa responsável pela realização de auditorias, cuja atividade está definida no artigo 2º, inciso I, da
Resolução nº 171/2013 do CNJ.

no indicador do Ranking da Transparência do CNJ, atingindo níveis

Nesse sentido, a DCI planeja suas ações de auditoria e fiscalização por

compatíveis com os melhores TRTs ranqueados, e demonstrando

meio de critérios objetivos de priorização, notadamente relacionados

a efetiva comunicação à Sociedade do esforço e consequente re-

à materialidade dos recursos envolvidos, à relevância do processo de tra-

sultado da prestação jurisdicional, atividade finalística, e de gestão

balho e à sua criticidade e o risco.

e apoio, atividades-meio, que se utilizam dos recursos disponibilizados pela União para o cumprimento da missão institucional do

É importante destacar que a unidade de auditoria interna do TRT21-RN

TRT21-RN.

abstém-se de participar dos fluxos processuais administrativos e qualquer
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e a aplicação da Lei nº 12.527/2011 e da Resolução CNJ nº 215/2015.
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2

atividade de gestão administrativa, cumprindo, desse modo, as orientações do item II, subitem “c”, do Parecer nº 02/2013 - SCI/Presi/CNJ, aprovado pelo CNJ.

processo de revisão de aposentadorias e as diversas ações para devolução
de valores indevidos ao erário.
A seguir, apresentam-se os principais resultados da DCI em 2019:

Os resultados das atividades de controle são reportados diretamente
à Presidência do Tribunal por meio de relatórios e notas técnicas e, uma
vez acatadas as recomendações, a DCI realiza o correspondente monitoramento das ações da gestão, alertando periodicamente à Presidência do
Tribunal os riscos inerentes em caso de não observância das orientações,
porventura, pontuadas.
No exercício 2019, foram executadas cinco auditorias. Especial atenção
para a auditoria de conformidade do banco de horas dos servidores do
TRT21-RN. Com base nas recomendações da DCI, a Administração determinou a inclusão de um conjunto de melhorias nos controles internos
dos sistemas informatizados que mitigam diversos riscos causados pela
utilização irregular do ponto eletrônico.
Além disso, vale registrar que foram desenvolvidas, em conjunto com
o CNJ, duas ações coordenadas de auditoria, conforme o artigo 13, § 1º,
da Resolução nº 171/2013. A primeira denominou-se “Ação Coordenada
de Auditoria em Governança Orçamentária e Financeira, Planejamento,
Gerenciamento, Execução e Gestão Contábil” e a segunda “Auditoria de
Gestão Documental”.
Assinale-se, ainda, que por conta dos diversos trabalhos de auditoria, de
fiscalização e de Consultoria conduzidos pela DCI, foram sugeridas à Alta
Administração do TRT21-RN vinte e três recomendações/orientações
técnicas no exercício.
Essas recomendações produziram diversos impactos positivos. Destacam-se: as melhorias nos controles internos relativos ao pagamento da
Gratificação do Exercício Cumulativo de Jurisdição (GECJ), melhorias no
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PRINCIPAIS ATIVIDADES
REALIZADAS EM 2019
Ações de Auditorias
Ações de Fiscalização
Ações de Consultoria
Ação Coordenada - CNJ
Controle de atos de Pessoal
Monitoramento de
Recomendações da DCI

5
9
6
2
52

CONTROLE
DE ATOS
DE PESSOAL

41

6

5
Aposentadorias

Monitoramento de
Recomendações do CSJT

35

Diligências TCU

103

Admissão

MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES
Recomendações CSJT
1

Aguardando
Deliberação

34

Implementadas

5

Em Implementação

1

Não Implementada

Recomendações DCI - 5 Implementadas

5
Pensão

3

RISCOS,
OPORTUNIDADES
E PERSPECTIVAS

3. RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

3

3.1 Gestão de Riscos e Controles Internos
Conhecer e mensurar os riscos aos quais a organização está exposta, bem
ainda mostrar como uma importante ferramenta de auxílio à tomada de
decisão pode contribuir para aumentar a probabilidade de alcance dos
objetivos organizacionais e agregar valor mediante melhoria dos processos organizacionais, inclusive os de controles internos.

0.TRT21
1.Tribunal
2.JUD
3.Todos

iGG

iGovPub

Lid

3120

1110

3110

1120

1130

Acct

RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

A Gestão de Riscos no TRT21-RN avançou com a criação do Comitê de
Gestão de Riscos (CGR) por meio do Ato n. 615/2017. Este documento estabeleceu os membros do comitê, bem como definiu atribuições com
o objetivo de instituir a Política de Gestão de Riscos, incluindo princípios e diretrizes para o gerenciamento institucional dos riscos corporativos e, também, o contexto geral, a matriz de riscos, o apetite
a riscos, o processo de Gestão de Riscos e o Manual de Gestão de
Riscos do TRT21-RN.
No exercício de 2019, o TRT21-RN, diante da limitação do quadro de pessoal, na área de governança e gestão estratégica, optou por priorizar as
iniciativas de implementação da Política de Gestão por Processos (tópico
2.1.3), entendendo que esta política será a base para a aplicação da gestão
de riscos associada aos processos organizacionais.
O TRT21-RN possui algumas 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). Apesar dessas práticas, é preciso ampliar o assunto para todas as unidades da organização.

A ausência do normativo e consequente ampliação das práticas de gestão de riscos têm comprometido a melhoria dos resultados dos indicadores de Governança, conforme o levantamento de Governança e Gestão
Pública realizado em 2018 pelo TCU (Acórdão n. 2699/2018).
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Faixas de classificação
APRimorado=70 a 100%
INTtermediário=40% a 69,9%
INIcial=15 a 39,9%
INExpressivo=0 a 14,9%

Estr

2130
2120

2112

2111

Fonte: Relatório individual ref. Acórdão 2699/2018

A figura acima representa o resultado da avaliação do TRT21-RN no exercício de 2018 no IGovPub (índice de governança pública), onde os critérios 2111 e 2112, que estão relacionados à gestão de riscos, foram avaliados
como inexpressivos.
Como desafio para o próximo exercício de 2020, estão contempladas,
nos planos táticos (tópico 2.1.3), iniciativas para a recomposição e reativação do CGR, a elaboração de proposta relativa à política de gestão de
riscos e sua respectiva implementação, com iniciativas de comunicação,
por meio de campanhas de sensibilização; capacitação de dirigente e de
gestores de riscos.
O Plano Estratégico 2015-2020 contemplou objetivos estratégicos para o
TRT21-RN e, para cada um deles, existem riscos relacionados aos proces-

CONSEQUÊNCIAS

Descontinuidade do TRT21

TRATAMENTO

Atos em defesa da JT, racionalização, eﬁciência, ampliar
a divulgação da importância da JT, participação em debates,
audiências públicas, estabelecer parceria com Órgãos de Classe.

LE

POLÍTICO

LEGAL
Requisitos em leis que imponham
restrições ou alterações nos processos
organizacionais, atividades e tarefas.

L

Alterações relacionadas à economia,
mudanças na política ﬁscal (tributação,
receitas e despesa - orçamento público),
monetária (inﬂação e taxas de juros) ou cambial
(barreiras comerciais, dólar, desvalorização do real).

GA

Mudanças políticas do
governo, decisões políticas
transversais.

RISCOS

RISCOS

Reforma Trabalhista

CONSEQUÊNCIAS

Alterações nas atividades
processuais, rotinas de trabalho
de servidores e magistrados

TRATAMENTO

ICO

CONTEXTO
EXTERNO

RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

POLÍTICO

CATEGORIAS DE RISCO

ECONÔMICO

3

Extinção da Justiça do Trabalho (JT): Veiculação de notícias
e declarações sobre a possibilidade de extinção da JT.

ÔM

Os riscos existem, independentemente de sua formalização em uma
estrutura e sistema de governança e gestão, que ainda serão definidas
no TRT21-RN. Eles podem ser classificados como ameaças no contexto
externo e interno. Para a identificação dos principais riscos, o ponto de
partida foi a matriz SWOT, contida no Plano Estratégico (2015-2020).
Após a análise e definição do contexto externo, foram definidas categorias, identificado os riscos, avaliadas suas consequências e apontadas as
medidas de tratamento.

RISCOS

EC
ON

sos organizacionais e aos projetos institucionais que podem comprometer os resultados quantitativos e qualitativos das iniciativas, devendo ser
gerenciados e associados com a implementação de controles internos
a eles compatíveis.

Capacitação de servidores
e magistrados sobre
os impactos da Reforma
Trabalhista na primeira
e segunda instâncias

Cortes Orçamentários
na JT: Crise ﬁscal.

CONSEQUÊNCIAS

Orçamento insuﬁciente
para realizar todas
as ações planejadas

TRATAMENTO

Alinhamento e priorização
das ações com base na
estratégia e nos processos
críticos
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identificadas 4 categorias: Estratégico, Conformidade, Operacional e de
Imagem.

CATEGORIAS DE RISCO
ESTRATÉGICO

OPERACIONAL

Riscos que podem comprometer os objetivos
estratégicos, metas, missão institucional.

Riscos decorrentes de falhas, deﬁciências
ou inadequações de processos internos.

CONFORMIDADE

IMAGEM

Riscos relacionados ao cumprimento das leis
e dos regulamentos aplicáveis.

Riscos relacionados a conﬁabilidade dos
relatórios, imagem institucional.
RISCOS

RISCOS

Tomada de Decisão, ações, projetos, iniciativas e processos
desalinhados do alcance objetivos estratégicos.

Baixa Classiﬁcação em rankings nacionais
(Selo Justiça em Números, IGov)

CONSEQUÊNCIAS

CONSEQUÊNCIAS

Queda no Ranking Nacional

TRATAMENTO

Fomentar a prática da cultura voltada
para processos no TRT21; priorizar
o Projeto de Gestão por Processos

IMAGEM

RISCOS

Descontinuidade ou Execução Inadequada
dos processos

CONTEXTO
INTERNO

TRATAMENTO

Fomentar a prática da cultura voltada para
processos no TRT21; priorizar o Projeto de
Gestão por Processos
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TRATAMENTO

Priorizar o Projeto de Desdobramento da Estratégia;
ações de disseminação do Planejamento Estratégico;
criar condições para que as unidades possam contribuir
no cumprimento das metas; desenvolver a cultura
voltada ao planejamento e gestão estratégica

RISCOS

CONSEQUÊNCIAS

Interrupção e ou baixa qualidade na prestação
dos serviços processos organizacional;
autilização dos recursos disponíveis.

Diﬁculdades das unidades do TRT21 em posicionar suas atividades,
contribuições, ações futuras no contexto estratégico.

ESTRATÉGICO
CONFORMIDADE

RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

3

No contexto do ambiente interno, onde estão os riscos relacionados aos
processos organizacionais e projetos sob a gestão do TRT21-RN, foram

Descumprimento de Resoluções do CNJ e CSJT

CONSEQUÊNCIAS
OPERACIONAL

Correições, Recomendações de órgãos de controle

TRATAMENTO

Acompanhamento contínuo das normas,
regulamentos, Acórdãos, Auditorias, Correições

4

RESULTADOS
E DESEMPENHO
DA GESTÃO

4.1 Objetivos, indicadores e metas de desempenho definidos

como CNJ, CSJT e TCU. O desempenho na busca de cada objetivo
é avaliado a partir de indicadores e metas a serem atingidas. Seguem
apresentados resultados alcançados pelo TRT21-RN no ano de 2019.

Os resultados da gestão decorrem do alcance dos objetivos estabelecidos no planejamento estratégico do Tribunal e em instâncias superiores,

4.2 Resultados alcançados frente aos objetivos
Como estamos

4. RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

4

Resultado:
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Meta alcançada

Alerta

Meta não alcançada

Como resultados atuais, os objetivos estratégicos 2, 4, 8, 9 e 10 alcançaram
ou superaram as metas estabelecidas, enquanto que os objetivos estratégicos 1, 3, 5, 6 e 7 estão evoluindo em direção às suas respectivas metas.

Seguem as iniciativas priorizadas em 2019 pertinentes a diversos objetivos estratégicos.

4

O que priorizamos
PRIORIDADE

PROMOÇÃO DA PACIFICAÇÃO
DOS CONFLITOS DE TRABALHO

RESULTADOS

RESULTADOS

Redução de 21,1% da quantidade de processos pendentes de baixa
na fase de conhecimento em relação a 2018.
Redução de 30,6% da quantidade de processos pendentes
de ﬁnalização na fase de liquidação em relação a 2018.
Redução de 9,6% da quantidade de processos pendentes de baixa
na fase de execução em relação a 2018.
Redução de 16% da quantidade de processos pendentes de baixa
no 2º grau em relação a 2018.
Redução de 28,9% no tempo médio de duração do processo
na fase de conhecimento do 1º Grau em relação a 2018.
Redução de 16,4% no tempo médio de duração do processo
no 2º grau em relação a 2018.
Pagamento de R$ 28,3 milhões em precatórios, beneﬁciando
849 credores.
Conversão da totalidade de processos em tramitação para o modo
eletrônico até dezembro de 2019, resultando na outorga do Selo
Certiﬁcação 100% PJe, por parte da Corregedoria-Geral da Justiça
do Trabalho, em 05/02/2020.
Desempenho do Projeto Garimpo em 2019: análise de 459 processos
e 607 contas judiciais; tratamento de 20.609contas judiciais;
movimentação do saldo de R$ 6 milhões.

Participação do TRT21-RN na V Semana Nacional de Conciliação
Trabalhista, promovida pelo CSJT (de 27 a 31/05/2019): obteve
arrecadação de R$ 17,9 milhões referentes a 363 acordos homologados.
Participação na XIV Semana Nacional de Conciliação do CNJ
(de 05 a 09/11/2018 e de 04 a 08/11/2019): proporcionou arrecadação
de R$ 10,5 milhões em virtude de 275 acordos homologados.
Aumento do total de execuções extintas por acordo: evolução de
606,5% na quantidade de execuções extintas por acordo, passando
de 465 em 2018 para 3.285 em 2019.
Celebração de acordo com a empresa Brasinox, no valor de R$ 47,6
milhões, para quitação de dívidas trabalhistas do RN, Pernambuco
e São Paulo e dívidas federais, estaduais e municipais, no Estado do
Rio Grande do Norte, em razão de acordo de cooperação ﬁrmado
entre TRT21-RN, Justiça Federal e outros órgãos.
PRIORIDADE

ATENDIMENTO AO USUÁRIO
RESULTADOS

Realização de pesquisa de satisfação do usuário externo.
Atualização do site do TRT21-RN, adotando o modelo padrão da Justiça
do Trabalho.
Atualização do portal da transparência do TRT21-RN
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RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

PRIORIDADE

QUALIDADE NA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL

4
PRIORIDADE

VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS PESSOAS

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

RESULTADOS

Retomada do projeto “Gestão de Pessoas por Competências”
Realização de 108 eventos de capacitação, beneﬁciando
49 magistrados e 565 servidores.
Assinatura de Termo de Cooperação com a Escola de
Magistratura do Rio Grande do Norte - Esmarn, possibilitando
o acesso de nossos servidores e magistrados a um grande
acervo de cursos e de recursos bibliográﬁcos.
Reforço do quadro de servidores do Setor de Assistência
Médico-Odontológica, com a vinda de um médico do
trabalho e de um odontologista.
Realização de nova edição da pesquisa de clima organizacional,
abrangendo magistrados, servidores e estagiários.
Realização da edição 2019 do Projeto TRT na Medida, o qual tem
por objetivo a melhoria da qualidade de vida pelo incentivo
à prática de atividades físicas e adoção de alimentação saudável.

PRIORIDADE

REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA,
COM FORTALECIMENTO DAS ESTRUTURAS
DE GOVERNANÇA
RESULTADOS

Criação da Divisão de Governança Institucional (Ato TRT21-GP n. 09/2019),
com a consequente regulamentação das suas competências (Ato TRT21-GP
n. 177/2019).
Criação do Escritório de Processos Organizacionais (Ato TRT21-GP
299/2019) e ampliação das competências do Setor de Responsabilidade
Socioambiental, que passou a tratar também das questões pertinentes
à Acessibilidade, sendo os três integrantes da estrutura da Coordenadoria
de Planejamento e Gestão Estratégica.
Regulamentação das atribuições de Diretor do Fórum. Regulamentação
das funções dos Juízes Auxiliares da Presidência e da Corregedoria.
Estruturação da Divisão de Monitoramento e Apoio à 1ª Instância.
Criação da Divisão de Magistrados.
PRIORIDADE

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA
RESULTADOS

Inauguração de novas instalações da Escola Judicial, do Memorial
e da Biblioteca do Tribunal.
Revitalização do Setor de Atermação do Complexo-Sede.
Criação da Sala de Amamentação - espaço físico que humaniza o acesso
à Justiça, permitindo que a mãe lactante, ao frequentar o Complexo-Sede,
possa amamentar seu ﬁlho com privacidade e comodidade.
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4.3 Resultados dos principais programas, projetos e iniciativas

4

Principais resultados dos Projetos Estratégicos Institucionais:
ção. Dessa forma, seguem os principais resultados e benefícios dos projetos estratégicos para o TRT21-RN no ano de 2019:

Entregas

Benefícios

Início das obras do restaurante, com
a adaptação e reforma do ambiente.

Melhorias na infraestrutura para
promover ambiente de integração
e otimização do tempo de
magistrados, servidores,
advogados e jurisdicionados.

Desdobrar e Alinhar
a Estratégia

Elaboração dos Planos Táticos
Temáticos.

Organização das ações futuras
de curto (em 2019), médio
(até 2020) e longo prazos (a partir
de 2021) a serem realizadas pelos
setores do TRT21-RN.

Implantar a Gestão
por Processos

Regulamentação de atribuições
e competências para a gestão por
processos e aprovação da metodologia
de priorização dos Macroprocessos
da Instituição.

Identiﬁcação e melhoria processos
organizacionais críticos
do TRT21-RN.

Implantar a Gestão
por Projetos

Regulamentação das competências
e atribuições para a gestãopor projetos
e a aprovação da lista de projetos
estratégicos.

Identiﬁcação dos projetos
estratégicos, atribuindo áreas
responsáveis pelo gerenciamento
das iniciativas.

Elaborar
o Planejamento
Orçamentário
para 2020

Redução do custo dos contratos com
fornecedores; capacitação dos gestores
no SIGEO; elaboração do Plano Anual
de Contratações (PAC) 2020.

Melhoria na elaboração do
Planejamento orçamentário,
integração com a estratégia,
melhorias na gestão dos recursos.

Projetos
Instalar Restaurante
e Lanchonete
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A execução dos projetos estratégicos também pode ser expressa por entregas, que são resultados parciais concluídos no decorrer da implanta-

Projetos

4

Regulamentar
a Política
de Governança

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

Benefícios

Evento de sensibilização sobre
a importância da Governança no
Setor Público.

Conscientização dos gestores
do TRT21-RN sobre a importância
da Governança no Setor Público.

Qualiﬁcação cadastral e Mapeamento
de processos organizacionais
impactados pelo sistema.

Correção de erros cadastrais
nos sistemas internos de Recursos
Humanos e melhoria de processos
organizacionais de gestão
de pessoas.

Funcionamento do módulo FolhaWeb.

Elaboração da Folha de Pagamento
no sistema Integrado de Gestão
de Recursos Humanos da Justiça
do Trabalho.

Elaborar e Implementar
o Plano de Contratações
2019

Elaborar o Plano Anual de Contratações
(PAC) 2019; metodologia para
monitoramento do PAC.

Melhoria na organização das
contratações realizadas ano
de 2019.

Implementar o Programa
de Gerenciamento
e Combate ao estresse
no ambiente de trabalho

Realização da Pesquisa de Clima
Organizacional; Dia da Saúde; convênio
com a UFRN para mapeamento
das situação de estresse no ambiente
de trabalho.

Identiﬁcação das causas de
estresse nos ambientes de trabalho.
Elaboração de diagnóstico com
divulgação de temas relacionados
à saúde mental e qualidade de vida.

Cumprimento do Provimento
do CGJT nº 02/2019; conquista
do Selo 100% Pje

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

Saneamento de contas judiciais ativas.

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

Compatibilizar
os Processos
Organizacionais
ao e-Social
Implantar o SIGEP

Converter Processos
Físicos em Eletrônicos CLE
Gerir Depósitos
Judiciais
(Projeto Garimpo)
58
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Entregas

Projetos
Implantar Sistema de
Gestão de Conteúdo

Atualização do site do TRT21-RN
na Internet; Implantação do Sistema
de Gestão de Conteúdo; novo Portal
da Transparência.

Benefícios
Maior transparência nas informações,
maior facilidade na localização de
navegação pelo site e padronização
do leiaute do site da Justiça
do Trabalho.

4

Justiﬁcativa da Suspensão

Projetos
Compatibilizar
os Processos
Organizacionais
ao e-Social

Os direcionadores operacionais do e-Social sofreram alterações signiﬁcativas
em 2019. Os prazos para implementação do sistema no setor público foram
prorrogados para o segundo semestre de 2020. O projeto será retomado
em março/2020.

Contratar Solução
de Site de Backup

O projeto está aguardando requisitos do CSJT para realizar a contratação.

O surgimento de demandas por novos projetos estratégicos ocorre no decorrer do ano, estando prevista a execução de 10 novos projetos em 2020:
Regularizar
os Imóveis
do TRT21-RN

Implantar
o Plenário
e a Secretaria
Virtual

Monitorar
o Potencial
de Efetividade
de Demandas

Modelar
o Processo
de Continuidade
de Serviços
Essenciais

Atualizar
a Sinalização

Instalar Unidade
na Zona Norte

Implementar
a Gestão por
Competências

Implantar
Sobreaviso

Implantar
Solução de BI
para automonitoramento Judicial

Implementar
a Gestão de
Riscos
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Em algumas situações, é necessário suspender temporariamente a execução de projetos estratégicos, até que as condições para sua continuidade
seja restabelecidas, o que ocorreu em 2019 com dois deles:

4.4

4

Avaliação equilibrada dos objetivos alcançados

Taxa de congestionamento
na fase conhecimento 1º grau

SOCIEDADE

Os resultados que alcançamos
83,4%

4.4.1 Plano Estratégico Institucional
Os resultados alcançados para os objetivos estratégicos em 2019 podem
ser visualizados no gráfico do item 4.2. Os 10 objetivos estratégicos são
avaliados mediante os resultados obtidos em 23 indicadores de desempenho, tendo sido alcançadas em 2019 o total de 12 metas estabelecidas.

Promover a efetividade no
cumprimento das decisões

94,7%

Taxa de congestionamento
na fase de execução no 1º grau 64,7%
Taxa de congestionamento
no 2º grau

Efetividade

79,3%

A redução no número de casos novos distribuídos, verificada desde o início
queda da quantidade de processos baixados. Esta redução foi decisiva para
o não atingimento das metas relativas às taxas de congestionamento (rela-

Legenda:

ção entre os processos pendentes de baixa no final do ano de referência
e a soma dos processos baixados ao longo do ano com os processos pen-

Percentual de cumprimento maior ou igual a 100%.

dentes de baixa no final do ano de referência).

Percentual de cumprimento entre 90% e 99,9%.

Dados que merecem destaque:

Percentual de cumprimento inferior a 90%.

Redução no acervo de processos pendentes de baixa
PERSPECTIVA
% de

cumprimento

Objetivo estratégico

41.213

Indicadores associados

Tema Estratégico

% de

cumprimento

Processos pendentes de baixa

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

da vigência da reforma trabalhista (em novembro de 2017), teve reflexos na

36.704
33.167

17.453
9.619

7.632

7.602

Fase de Conhecimento
1º grau

Fase de Execução
1º grau

■ 2017
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■ 2018

■ 2019

4.917

2º grau

4.128

Evolução - Valores pagos aos reclamantes e valores arrecadados

VALORES PAGOS AOS RECLAMANTES

(decorrentes de execução, de acordo e�de
pagamento�espontâneo)

VALORES ARRECADADOS

(custas processuais, emolumentos,
contribuição previdenciária, imposto
de renda)

2018

R$ 251.197.468,02

2017

2019

R$ 327.345.262,28

2018

R$ 31.097.132,95

R$ 358.639.516,15

2019

R$ 44.813.043,69

R$ 48.621.930,52

Desempenho do TRT21-RN nas semanas nacionais promovidas pelo CSJT e pelo CNJ
Total de
acordos
homologados

Valores dos acordos
homologados

V Semana Nacional de Conciliação Trabalhista

363

R$ 17.890.764,33

X Semana Nacional de Execução Trabalhista

223

R$ 14.563.188,43

XIV Semana Nacional de Conciliação - CNJ

275

R$ 10.501.547,88
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2017

4

4

SOCIEDADE
137,8%

Promover, ampliar
e fortalecer a responsabilidade socioambiental
Responsabilidade
Socioambiental

Redução do consumo
de água

124,5%

Redução do consumo
de energia elétrica

119,1%

Redução do consumo
de papel

169,8%

pesquisa de satisfação apresenta nova redação para tais questões, de modo
a não prejudicar a avaliação da satisfação com a comunicação.
O leiaute do site do TRT21-RN, na internet, foi reformulado em 2019, em
conformidade com o padrão adotado pela Justiça do Trabalho, permitindo
maior facilidade na navegação e no acesso às informações.

no item 4.6.7 (Sustentabilidade ambiental).

106,6%

Visando reduzir o consumo de energia elétrica, o TRT21-RN adotou
um horário diferenciado para trabalho a partir de julho de 2019, que
proporcionou uma economia de 6,7% no valor médio mensal pago
no segundo semestre (R$ 118.326,38), quando comparado com o primeiro semestre de 2019 (R$ 127.518,61).

PROCESSOS INTERNOS
88,6%

Índice de satisfação do
públicointerno com
a comunicação

105,3%

Índice de satisfação do
usuário externo com
a comunicação

71,8%

Aperfeiçoar a comunicação
com o público interno
e externo
Atuação Institucional

Priorizar a movimentação
processual célere e
transparente

Eﬁciência Operacional

62
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TMDP2 – Tempo Médio
na Duração do Processo 2ª instância

100%

TMDPe – Tempo Médio na
Duração do Processo – fase
de execução

100%

As metas para os 3 indicadores relacionados com a celeridade na prestação
jurisdicional foram atingidas. Destaque para o resultado de TMDP1c (tempo
médio verificado entre a distribuição do processo e o primeiro julgamento)
atingido, em 2019, o tempo de 96 dias. Melhor resultado desde o início da
vigência do atual ciclo do Plano Estratégico (ano de 2015) e terceiro menor
tempo entre todos os Regionais.

Redução de TMDP1c - Tempo Médio de Duração do
Processo - Fase de conhecimento - 1ª Instância
139

Os resultados do índice de satisfação do usuário externo com a
comunicação foram obtidos a partir das respostas à última edição da
pesquisa de satisfação do usuário externo, nos quesitos referentes à
comunicação (que englobaram questões sobre a utilização dos serviços e a rapidez no atendimento da Ouvidoria). A quantidade de
entrevistados, que afirmou desconhecer os serviços da Ouvidoria, impactou negativamente no resultado final do índice. A nova edição da

TMDP1c – Tempo Médio na
119,8%
Duração do Processo – fase
de conhecimento - 1ª instância

PROCESSOS INTERNOS

138

123

135
96

TMDP1c (dias)

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

Maiores informações referentes aos importantes resultados alcançados pelos indicadores associados a este objetivo podem ser obtidas

2015

2016

2017

2018

2019

65,8%

Racionalizar rotinas,
visando o ganho de
produtividade
Eﬁciência Operacional

71,5%

Índice de processos baixados
por magistrado (2º grau)

101,4%

Índice de processos
26,6%
organizacionais caracterizados
Índice de processos
organizacionais em melhoria
contínua

63,8%

Assim como ocorreu com os indicadores relativos à taxa de congestionamento, a redução no número de casos novos distribuídos, verificada
desde novembro de 2017, refletiu-se na queda da quantidade de processos baixados e, consequentemente, no índice de processos baixados por
magistrado no 1º Grau (relação entre os processos baixados - nas fases de
conhecimento e execução - no ano de referência e o total de cargos de
magistrados providos no 1o grau no final do ano de referência).
Em razão da nova metodologia de Gestão por Processos Organizacionais
(GPO), regulamentada pelo Ato TRT-GP nº 178/2019, o indicador estratégico - “Índice de processos mapeados nos setores de apoio administrativo”
- estabelecido ainda em 2015, quando da publicação do PEP 2015-2020,
foi substituído por dois novos indicadores, conforme aprovação do CGE,
na 2ª RAE (Reunião de Análise da Estratégia), realizada em 20/08/2019:

•
•

Índice de processos organizacionais caracterizados - razão entre o número de processos caracterizados e o total de processos
identificados.
Índice de processos organizacionais em melhoria contínua - razão
entre o número de processos em melhoria contínua e o total de
processos identificados.

Um processo organizacional é identificado a partir de informações mínimas necessárias para descrevê-lo, a exemplo do nome, fronteiras (início/
fim) e posicionamento dentro da arquitetura de processos (macroproces-

so e componente da cadeia de valor). Destaque-se que, ao final de 2019,
no TRT21-RN, havia 188 diferentes processos organizacionais identificados. Por sua vez, para caracterizar um processo, é necessário um conjunto
bem maior de informações, como: objetivo, entradas, execução (etapas,
materiais e áreas envolvidas), saídas, clientes, direcionadores (normativos
e requisitos) e relacionamentos com outros processos.

4

A maturidade organizacional, ainda incipiente no tocante à gestão por
processos, aliada à estrutura limitada do EGPO, são algumas das razões
pelas quais não fora possível cumprir integralmente as metas estabelecidas para os referidos indicadores, em 2019.
Apesar disso, destacamos, a caracterização de 16 processos do componente “Gestão de Pessoas” impactados pelo e-Social, não computados no
cálculo da meta, pois, apesar de elaboradas as respectivas minutas dos
DCPs (Documento de Caracterização do Processo), restaram pendências
pontuais que impediram a publicação dos documentos.
Os processos em melhoria contínua, conforme a metodologia de GPO,
são aqueles que tiveram pelo menos uma versão publicada, ou seja, que
já foram analisados, diagnosticados, melhorados, implantados e que se
encontram em monitoramento. Ao final de 2019, existiam aproximadamente treze processos organizacionais em diferentes estágios da fase de
análise e diagnóstico (etapa inicial da metodologia). Existem, ainda, processos de gestão de TIC definidos antes mesmo da nova metodologia de
GPO e que, apesar de praticados e eventualmente melhorados, ainda não
estão plenamente aderentes à condição de “melhoria contínua”.

Índice de mapeamento
das competências dos
cargos e funções

RECURSOS
6,3%

12,5%

Implementar a gestão de
pessoas por competências
do TRT21
Gestão de Pessoas

Índice de desenvolvimento
individual dos gestores
do TRT21
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PROCESSOS INTERNOS

Índice de processos baixados
por magistrado (1º grau)

RECURSOS
94,1%

Índice do clima organizacional

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

Índice de absenteísmo

70

76

refere-se ao índice apurado em 2018 e divulgado em novembro do mesmo ano (ver Acórdão TCU 2699-2018), que foi de 33%, mostrando-se inferior à meta prevista (40%).
RECURSOS
122,5%

Aprimorar a infraestrutura
e a governança de TIC

iGovTI

122,5%

Infraestrutura e Tecnologia

A exemplo do que ocorreu com o indicador iGovPessoas, o resultado expresso para o iGovTI refere-se ao índice apurado em 2018 e divulgado em
novembro do mesmo ano (ver Acórdão TCU 2699-2018), que foi de 49% superando a meta prevista (40%).

RECURSOS
121,9%

Garantir a segurança
institucional com
infraestrutura adequada

Índice de satisfação dos
magistrados e servidores
121,9%
com a segurança do Tribunal

Infraestrutura e Tecnologia

60

O Índice de satisfação de magistrados e servidores com a segurança é medido a partir do percentual de avaliações positivas às questões relativas a
2015

64

79

78

cional Pública em 2019. Assim, o resultado expresso para o iGovPessoas

93,5%

Em 2019 foi realizada nova edição da pesquisa de clima organizacional
junto a magistrados, servidores e estagiários. O índice de satisfação registrado, como resultado, , de 79%, é superior à meta prevista (74%), e o melhor
resultado da série histórica iniciada em 2015, conforme segue ilustrado:

Evolução do Índice do Clima Organizacional

O TCU não efetuou o Levantamento Integrado de Governança Organiza-

106,2%

82,5%

iGovPessoas

Gestão de Pessoas

Índice (%)
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4

O projeto estratégico “implantar a gestão de pessoas por competências”
foi retomado em novembro de 2019, com a realização de oficina
com o tema “gestão estratégica alinhada à gestão por competências”,
conduzida por servidores do TRT da 6ª Região e da 8ª Região, que são
referências na área. Como resultado, foi elaborado um novo planejamento do projeto, a ser implementado a partir de 2020, no qual devem ser
retomadas as atividades de mapeamento das competências dos cargos
e funções mais críticos para a execução da estratégia, e, na sequência,
serão desenvolvidos os planos de desenvolvimento gerencial para reduzir
os “gaps” de competências identificados.

2016

2017

2018
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2019

segurança contidas na pesquisa de clima organizacional. Em 2019, 84,1%
dos respondentes ao questionário de clima organizacional afirmaram sen-

tirem-se em segurança nas instalações físicas do TRT21-RN, valor superior

4.4.2. Metas Nacionais do Poder Judiciário

à meta prevista para o período, que era de 69%. em segurança nas instalações físicas do TRT21-RN, valor superior à meta prevista para o período, que

O CNJ monitora periodicamente a contribuição de cada Tribunal para

era de 69%.

as metas nacionais, bem como as específicas estabelecidas para cada

4

ramo da justiça.
Em 2019, o CNJ estabeleceu 6 metas nacionais e 2 metas específicas para

RECURSOS
Índice de Execução do
Orçamento Disponibilizado
(IEOD)

a Justiça do Trabalho. Com exceção da meta nacional 5 (que trata da fase
126,5%

de execução), todas as metas são referentes à movimentação processual
na fase de conhecimento. O enunciado delas é apresentado a seguir:

Orçamento

O indicador Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado (IEOD)
também está presente no Plano Estratégico da Justiça do Trabalho (PE-JT).
O TRT21-RN conseguiu cumprir as metas do IEOD desde 2015, início da
vigência do atual ciclo do Plano Estratégico.
O resultado alcançado em 2019 - índice de 89,9% - é o melhor da série
histórica iniciada em 2015, como segue demonstrado.
Evolução do IEOD - Índice de Execução do Orçamento
Disponibilizado

82,3

82,3

84,5

2016

2017

2018

89,9

Índice (%)

65,3

2015

2019
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126,5%

Garantir os recursos
orçamentários e priorizar
sua execução na estratégia

4
Legenda:

Fase de Conhecimento

Fase de Execução

Identiﬁcar e julgar, até 31/12/2019,
pelo menos 92% dos processos
distribuídos até 31/12/2017,
nos 1º e 2º graus.

Baixar quantidade maior de processos
de execução do que o total de casos
novos de execução no ano corrente.

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

Meta 2

Meta 5

Meta 1

Meta 3

Julgar quantidade maior de
processos de conhecimento
que os distribuídos no ano
corrente.

Manter o índice de conciliação
na fase de conhecimento,
em relação ao percentual
do biênio 2016/2017.
Na Justiça do Trabalho, identiﬁcar
e reduzir em 2% o acervo dos dez
maiores litigantes em relação
ao ano anterior.

Meta 7
Meta 6
Identiﬁcar e julgar, até 31/12/2019,
98% das ações coletivas distribuídas
até 31/12/2016, no 1º grau, e até 31/12/2017,
no 2º grau.

66
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Tempo Médio de Duração
do Processo - Fase de conhecimento - 1ª Instância (TMDP1c).
2º
Grau

Meta Especíﬁca 2

Meta Especíﬁca 1
Tempo Médio de Duração
do Processo - 2ª Instância (TMDP2).

2º
Grau

É importante registrar que todas as metas de 2019 foram cumpridas pelo
TRT21-RN, como ilustra a imagem a seguir:

4

RESULTADO DAS METAS NACIONAIS
Previsto

Os resultados mais expressivos foram registrados para a meta 5
(percentual de cumprimento de 180,5%) e para a meta específica

Meta 1

TMDP1c (percentual de cumprimento de 119,8%).

200%
TMDP1c

150%

Segue ilustrada a evolução do percentual de metas cumpridas de 2016 a 2019.

Meta 2

Percentual de metas atingidas

100%

77,8%

50%
TMDP2

Meta 3
0%

100,0%

45,4%

2016
Meta 7

88,9%

2017

2018

2019

Meta 5

Meta 6 - 2º Grau Meta 6 - 1º Grau
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Realizado

Assim como ocorreu com as metas nacionais, observou-se que todos os

4.4.3 Plano Estratégico da Justiça do Trabalho (PE-JT)

4

indicadores do PE-JT medidos em 2019 tiveram suas metas atingidas
O CSJT, por sua vez, monitora periodicamente a contribuição de cada Regional para o cumprimento dos indicadores do PE-JT. O gráfico a seguir
expressa os resultados obtidos em 2019.

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

IAM

Percentual de indicadores
com metas cumpridas

Previsto

IEOD
200%

2016

45,45%

TMDP2

133%
IE

O infográfico a seguir ilustra a evolução do percentual de metas cumpridas de 2016 a 2019.

RESULTADO DOS INDICADORES DO PE-JT
Realizado

pelo TRT21-RN.

TMDP1c

67%

2017

84,62%

2018

85,71%

2019

0%
IRA

100,00%

IPJ
4.4.4 Monitoramento de metas não alcançadas e perspectivas
As metas são monitoradas mensalmente pela CGEST e avaliadas pelo

ICONc

IPA

Magistrado Gestor de Metas do Tribunal, estando acessíveis para monitoramento por todas as Varas de Trabalho (VTs), por meio da ferramenta de
BI Apoema. São enviados às VTs relatórios com destaque para os desvios,

IACJ - 2º grau

68

IACJ - 1º grau
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havendo a análise das metas alcançadas pela menor quantidade de
Varas, direcionando e favorecendo a adoção de medidas corretivas.

4.5.1 Gestão de Orçamento, Contabilidade e Finanças
O TRT21-RN é uma Unidade Orçamentária (UO 15122) que está contida na
Unidade Orçamentária do Órgão Superior denominado Justiça do Trabalho (UO 15000).
Na sua Lei Orçamentária Anual (LOA) 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 consignados no Relato Integrado do 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 responsável pela uniformização e padronização de procedimentos orçamentários, financeiros, patrimoniais e contábeis adotados por todos os Tribunais Regionais do Trabalho, realizando também auditorias
periódicas nos Regionais.
Na Gestão Orçamentária e Financeira, a ferramenta destinada a auxiliar
no Planejamento e Gestão Orçamentária dos recursos na Justiça do Trabalho é o SIGEO (Sistema Integrado de Gestão Orçamentária). Esse sistema vem sendo continuamente aperfeiçoado, de modo a tornar a gestão
orçamentária e financeira mais eficaz e célere, trabalhando em conjunto
com o SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal), onde são executadas as despesas do órgão.
Os atos de gestão estão em conformidade com a legislação aplicável
à matéria, especificamente as Leis nº 4.320/1964 e nº 8.666/1993.

CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS TOTAIS GERIDOS PELO TRT21-RN EM 2019
LOA/2019: Lei Orçamentária Anual de 2019 do TRT21-RN.

DESPESAS FIXADAS
NA LOA/ 2019

SUPLEMENTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS TOTAIS
AUTORIZADAS/ 2019

R$ 280.204.800,00

R$ 22.788.104,00

R$ 302.992.904,00

DESPESAS TOTAIS
AUTORIZADAS/ 2019

CRÉDITOS INTERNOS
RECEBIDOS

CRÉDITOS EXTERNOS
RECEBIDOS

ORÇAMENTO TOTAL
DISPONIBILIZADO/ 2019

R$ 302.992.904,00

R$ 1.766.373,48

R$ 379.176,00

R$ 305.138.453,48

CRÉDITOS INTERNOS RECEBIDOS: recebimentos de descentralizações
de créditos internas (CSJT e TST) para execução por parte do TRT21-RN.
CRÉDITOS EXTERNOS RECEBIDOS: execução descentralizada
de precatórios da administração direta e indireta para execução
por parte do TRT21-RN.

Fonte: SIAFI 2019 (24/01/2020)
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4.5 Demonstração da eficiência e conformidade legal de áreas
relevantes de gestão

que são aplicados majoritariamente em tecnologia da informação e em

Execução Orçamentária

4

capacitação de recursos humanos. Conforme infográfico ilustrado abaixo,
O TRT21-RN executa diretamente os créditos orçamentários disponibili-

foram empenhados 98,98%, liquidados 98,55% e pagos 98,50% do orça-

zados na LOA. O orçamento recebido do CSJT e TST (descentralização

mento total disponibilizado em 2019:

interna) tem influência direta no alcance dos objetivos institucionais, visto

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019 (Em Reais)

DISPONIBILIZADO

305.138.453,48

98,98%
98,55%
98,50%

EMPENHADO

302.035.869,56
LIQUIDADO

300.704.166,11
PAGO

300.568.208,48
Fonte: SIAFI 2019 (24/01/2020)

Execução Financeira

Em 2019, também foi pago o montante de R$ 3.069.291,69 de restos
a pagar inscritos em exercícios anteriores, (processados e não processa-

Dos valores pagos da execução financeira do exercício, informados no grá-

dos), que somado aos pagamentos efetuados do exercício somam R$

fico anterior, R$ 279.641.798,18 reais foram gastos em despesas de Pessoal

303.637.500,17 de desembolso financeiro total, demonstrado com mais

e benefícios do próprio órgão, representando um percentual de 93,04%

detalhes no gráfico a seguir.

do orçamento total disponibilizado.
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VALORES TOTAIS PAGOS PELO TRT21-RN EM 2019 (Em Reais)
Créditos

Descentralizados

Sub Total

Restos
a Pagar

Total Pago

(A)

(B)

(C=A+B)

(D)

(E=C+D)

Crédito com
Pessoal*

278.957.255,78

*Ativos

208.011.430,90

*Inativos e
Pensionistas

54.456.402,27

*Precatórios e RPV

-

*Benefícios
Assistenciais

16.489.422,61

Despesas de
Custeio

18.470.608,64

Investimento
Total

684.542,35

279.641.798,13

27.304,62

279.669.102,75

-

208.011.430,90

27.304,62

208.038.735,52

-

54.456.402,27

-

54.456.402,27

684.542,35

-

684.542,35

16.489.422,61

-

16.489.422,61

684.542,35
-

% do
Total

92,11%

67.537,74

18.538.146,38

1.565.873,56

20.104.019,94

6,62%

1.014.494,44

1.373.769,53

2.388.263,97

1.476.113,51

3.864.377,48

1,27%

298.442.358,86

2.125.849,62

300.568.208,48

3.069.291,69

303.637.500,17

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.

4

Fonte: SIAFI 2019 (23/01/2020)
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Tipo

Créditos
Originários

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS NOS
EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019

4

2018
R$ 292.034.340,75

R$ 286.948.100,87

2019
ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
+ 6,41%

DESPESA
EMPENHADA

R$ 305.138.453,48

R$ 302.035.869,56

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

+ 5,26%

R$ 283.514.380,22

DESPESA
LIQUIDADA

R$ 300.704.166,11

+ 6,06%

R$ 283.392.625,77
Fonte: SIAFI 2018 e 2019

DESPESA PAGA

+ 6,06%

Detalhamento das despesas por grupo e por elemento
de despesas
Gastos com Pessoal: o aumento de 10,51% no total gasto em relação
a 2018 decorreu da implantação da última parcela da Lei nº 13.317/2016
que eram previstas para 2019.

Despesas de Custeio: Em 2019, foi pago de custeio o valor de R$

72
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R$ 300.568.208,48

16.489.422,61, utilizado para a manutenção do órgão. As despesas mais significativas foram R$ 8.108.560,10 com auxílio-alimentação, R$ 7.828.684,71 com
indenizações e restituições e R$ 7.302.393,30 com locação de mão de obra.

Investimentos: o pagamento de investimentos em 2019 reduziu
significativamente com relação a 2018. Em 2019, foi pago R$ 1.014.494,44,
enquanto que em 2018 foi pago R$ 3.395.654,94, resultando em uma
variação negativa (2019/2018) de 70,12%.

VALORES PAGOS POR GRUPO E POR ELEMENTO DE DESPESA EM 2019 – TRT21
(APENAS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS)
Valores Totais Pagos

% Total

1

Pessoal e Encargos Sociais

R$ 262.467.833,17

87,95%

3

Outras Despesas Correntes

R$ 34.960.031,25

11,71%

4

Investimentos

R$ 1.014.494,44

0,34%

Vencimentos
e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Aposent. RPPS,
Reser. Remuner.
e Refor. Militar

57,46%

15,45%

Gasto com
Pessoal e
Encargos
Sociais

9,67%
Obrigações
Patronais

5,37%
Demais
Elementos

Equipamentos
e Material
Permanente

Demais
elementos

Auxílio
Alimentação

Serviços de
tecnologia
da Informação
e Comunicação PJ

3,93%

2,72%
Outras
Despesas
Correntes

2,62%
Indenizações
e Restituições

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

Grupo de Despesa

4

0,02%

0,31%

Investimentos

0,01%

2,45%

Locação de
Mão-de-Obra

Obras e
Instalações

Fonte: Tesouro Gerencial (27/01/2020)
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No exercício de 2019, foi inscrito em Restos a Pagar Não Processados

4

o montante total de R$ 1.331.703,45, incluindo os valores descentralizados
pelo CSJT. O valor representa apenas 0,44% do orçamento total dispo-

No exercício de 2019, o TRT21-RN recebeu créditos orçamentários

nibilizado para execução pelo TRT21-RN e foi 60,99% menor em 2019,

descentralizados para pagamento de precatórios e requisições de

comparando-se ao exercício de 2018. O resultado foi obtido pelo esforço

pequeno valor da administração pública federal direta e indireta,

do órgão em minimizar a inscrição de empenhos em Restos a Pagar.

conforme quadro a seguir:

Comparativo de inscrição em restos
a pagar não processados

Nº de Processos

Restos a pagar não processados

27.320,57

Outras
Despesas
Correntes

1.955.626,22

Investimentos

1.430.763,66

2019

Restos a pagar
total

152.012,83

905.958,01

273.732,61

Nota: Créditos originários + descentralizações de créditos
Fonte: SIAFI 2018 e 2019

2018

- 60,99 %

Gastos com
Pessoal

2018

1.331.703,45

Grupos de
Despesas

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

3.413.710,45

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

Gestão de precatórios:

2019

27
Nº de
Beneﬁciários

40

34

,13
%

65,87%

Nº de Processos

Administração Direta

204.013,74

Administração
Indireta

3
Nº de
Beneﬁciários

0,00

Administração Direta
100%

Fonte: Coordenadoria de Orçamento e Finanças-TRT21-RN
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105.721,09

PRECATÓRIOS (Em R$)

3

74

Administração
Indireta

374.807,52

Dentre os principais desafios enfrentados pela área de Gestão Orçamentária, Contabilidade e Finanças ao longo do ano 2019, pode-se destacar:
1. Monitoramento da execução da despesa com pessoal ativo
e inativo, visando à minimização de riscos quanto a ocorrência
de déficit orçamentário para adimplemento da folha normal de
pessoal até o final do exercício de 2019.
2. Adequação das necessidades do TRT21-RN às possibilidades orçamentárias atuais em decorrência dos cortes que ocorrerão no
exercício de 2020, conforme estabelecido na Emenda Constitucional n.º 95/2016, quando a Justiça do Trabalho não mais irá
receber o aporte de 0,25% da receita do Poder Executivo;
3. Realização de um planejamento orçamentário mais participati-

As ações futuras, identificadas para o enfrentamento dos desafios encontrados no ano de 2019, constam no respectivo plano tático destacado no
item 2.1.2 - Planejamento de recursos para alcance dos objetivos.

4.5.2 Gestão de pessoas
4.5.2.1 Conformidade Legal
Para garantir a conformidade com a Lei nº 8.112/1990 e normas aplicáveis
à Gestão de Pessoas, o TRT21-RN observa o conjunto de regras e diretrizes
estabelecidas pelo CSJT, CNJ e pelos órgãos de controle por meio de seus
acórdãos, auditorias, recomendações e diligências.
A avaliação da conformidade nos processos de Gestão de Pessoas
é realizada tanto por meio dos apontamentos da DCI quanto por meio
de indicadores a seguir:

vo entre os Gestores do TRT21-RN através do Plano Anual de Contratação - PAC 2019, com o incentivo para uma maior utilização
o Portal SIGEO-JT.
4. Reestruturação da Coordenadoria de Orçamento e Finanças
(COF) e junção da Coordenadoria de Execução Financeira (CEF),
conforme Ato TRT-GP n.º 09/2019, de 14 de janeiro de 2019) no
intuito de promover a agilidade na execução do orçamento.
5. Melhorias no processo e implementação de metodologias na
liquidação e pagamentos, citando, como exemplo, o pagamento
dos honorários periciais em lotes, reestruturação interna dos setores, acompanhamentos diários da liquidação e pagamento das
despesas relacionados a diárias, passagens aéreas, GECC e outros.
6. Ampliação da utilização da ferramenta SIGEO-JT para facilitar a gestão orçamentária e financeira, inclusive no que se refere
a Relatórios direcionados à publicação no Portal da Transparência,
iniciação de melhoria na Gestão de Contratos por meio do módulo
de contratação no SIGEO, dentre outras.

4

1. Todos os servidores atenderam
ao disposto na Instrução Normativa
67/2011 do TCU, relativa ao controle
e acompanhamento da entrega das
Declarações de Bens e Renda (DBR);
ao disposto na Instrução Normativa
67/2011 do TCU, relativa ao controle
e acompanhamento da entrega das
Declarações de Bens e Renda (DBR);
3. Nenhuma
ocorrência em
relação a Lei
Complementar
135/2000, a Lei
da Ficha Limpa;

4. Atendimentos
a 26 (vinte e seis)
demandas da
Ouvidoria TRT21-RN
relativas a área
de pessoal;

2. Controle e
Acompanhamento
dos registros
de informação
no Sistema
e-Pessoal, tendo
ocorrido 5 (cinco)
admissões - Regime
estatutário,
34 (trinta e quatro)
aposentadorias
e 5 (cinco)
pensões civis;

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 | TRT 21 - RN

75

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

4.5.1.1 Principais desafios e ações futuras.

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

4

4.5.2.2 Avaliação da força de trabalho

Aposentadorias

No final do exercício de 2019 a força de trabalho do TRT21-RN era composta de 54 magistrados, 610 servidores efetivos do quadro próprio de pessoal, 13 servidores sem vínculo efetivo e 44 requisitados de outros órgãos. Do
total de servidores em atividade no TRT21-RN, 70% desempenhavam suas
atividades na área finalística e 30% estavam lotados na área de apoio.

No ano de 2019 observou-se um aumento considerável do número de
aposentadorias, chegando ao final exercício com o registro de 34 servidores aposentados, número quase três vezes superior ao do ano anterior.
Em 2020 serão mais 27 servidores a implementar as condições para aposentadoria.

QUANTITATIVO DE SERVIDORES POR FAIXA ETÁRIA E SEXO

É importante registrar que, ao cumprir todos os requisitos para requerer
a aposentadoria, os servidores podem optar por continuar trabalhando
e no TRT21-RN temos 66 servidores nessa situação.

227
37,21%

383
67,79%
Entre 21 e 30

7

9

Entre 31 e 40

89

115

Entre 41 e 50

55
71

81
159

Entre 51 e 60
5

Entre 61 e 70

0

Acima de 70

Assim, considerando os 610 servidores do quadro próprio ativo, 10,82%
do seu quadro de servidores estão em condições de aposentarem
e, até o final de 2020, chegaremos a 93 servidores nessa condição, o que
corresponde a 15,24% do quadro. Destaca-se as restrições impostas pela
Emenda Constitucional 95/2016 que fixou um teto para os gastos públicos e restringem a reposição dos cargos oriundo de aposentadorias ou
mortes que gerem pensões.

17

HISTÓRICO DE APOSENTADORIAS

2

Fonte: Sistema Recursos Humanos TRT21

QUANTITATIVO DE MAGISTRADOS POR FAIXA ETÁRIA E SEXO
34 Servidores
26
48,15%

28
51,85%

9

Entre 30 e 40

8

Entre 41 e 50

8

Entre 51 e 60

1

Entre 61 e 70

4

2018
13 Servidores
Aposentados

8
12
4

Fonte: Sistema Recursos Humanos TRT21
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Aposentados
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Fonte: Sistema Recursos Humanos TRT21

2019

2020
66 Servidores em

condição de aposentadoria
continuam trabalhando.

+ 27 Servidores aptos
à aposentadoria até
o ﬁm do ano

4.5.2.3 Estratégia de recrutamento e alocação de pessoas

O TRT21-RN é composto por membros da carreira da magistratura,

O TRT21-RN possui concurso público para provimento de cargos realizado

promovidos a Juízes Titulares e ao cargo de Desembargador do Traba-

em 2018 e vigente até junho/2020. Contudo, em virtude das restrições

lho. Já os servidores estão divididos nas carreiras de Analista Judiciário

orçamentárias, não houve nomeações para reposição de cargos vagos por

e Técnico Judiciário. A carreira de Auxiliar Judiciário encontra-se em

aposentadorias, ocorrendo apenas 5 nomeações em vagas decorrentes

processo de extinção.

de exonerações e vacâncias.
A força de trabalho do TRT21-RN está distribuída entre as áreas judiciárias

os quais ingressam no cargo inicial de Juiz Substituto, podendo ser

4

DISTRIBUIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO
DE CARGOS ATIVOS

de primeiro e segundo graus, bem como na área de apoio administrativo
distribuição de pessoal, de cargos comissionados e funções de confiança
observa os critérios estabelecidos pela Resolução CNJ 219/2016.

Desembargador
Federal

9

Juiz Titular

Área de Apoio
Administrativo

198

Área
Judiciária
de 1ª Grau

DISTRIBUIÇÃO
DA FORÇA DE
TRABALHO*

Área Judiciária
de 2ª Grau

115

*Força de Trabalho de servidores no TRT21-RN incluindo cedidos
e comissionados
Fonte: Sistema Recursos Humanos TRT21

Juiz Substituto

Analista
Judiciário

23
QUADRO PRÓPRIO
SEPARADO POR
CARREIRAS

360

Técnico Judiciário
Auxiliar Judiciário

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

que envolve atividades de apoio direto e indireto à atividade finalística. A

22

264

345
1
Fonte: Sistema Recursos Humanos TRT21
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DISTRIBUIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO POR VÍNCULO FUNCIONAL

4
Além do quadro próprio de pessoal, o TRT21-RN
conta com força de trabalho de servidores de outros órgãos, seja removido, seja cedido ou, ainda,
RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

em exercício provisório no Tribunal, bem como de
servidores sem vínculo efetivo.

Ativo Exercício TRT21 571

80,20%

Cedido Outros Órgãos

3

0,42%

Exercício Provisório em Outros
Órgãos

8

1,12%

Removido para Outros Órgãos

28

3,93%

Exercício Provisório no TRT21

6

0,84%

Removido Para Este Tribunal

39

5,48%

Requisitado

44

6,18%

Sem Vínculo Efetivo

13

1,83%
Fonte: Sistema Recursos Humanos TRT21

CARGOS DE CONFIANÇA
E FUNÇÕES COMISSIONADAS
POR ÁREA
Área Fim
83,1%
Programa de Estágio Remunerado
Área Meio
16,9%

O programa de estágio do TRT21-RN contava com 106 estagiários ativos contemplando as unidades
da capital e as do interior. A Seleção ocorrida em 2019, realizada diretamente pelo próprio Tribunal,
utilizando-se os critérios de Índice Geral de Cursos (IGC-INEP), Índice de Rendimento Acadêmico
(IRA) e observados os critérios de cotas, resultou em 1413 estagiários classificados, de 13 cursos de 11

Fonte: Sistema Recursos Humanos TRT21
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Instituições de Ensino Superior (IES). Os cursos com maiores números de inscritos foram o de Direito, Ciências Contábeis e Engenharia Civil, todos em Natal-RN.

foram certificados 150 servidores. O exercício de 2019 foi encerrado com
51 servidores em regime de teletrabalho, o que equivale ao percentual

Ativos

de 7,13% da sua força de trabalho. Esse grupo é acompanhado por uma

Aposentados

Pensionistas

Comissão de Gestão do Teletrabalho, instituída pela Portaria TRT-GP

Fonte: SIAFI Operacional - Transação CONOR

nº 282/2019. Considerando que a concessão do teletrabalho condiciona

Contudo, ainda que tenha ocorrido um aumento nos valores desembol-

EVOLUÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL

R$ 262.619.846,00 entre as categorias de magistrados e servidores ativos,
inativos e pensionistas.

81,17%

O montante gasto com pagamento de pessoal em 2019 foi de

Observa-se um aumento do valor destinado ao pagamento de pessoal
em relação aos valores despendidos no exercício de 2018. Isso deve-se ao
implemento da 8ª parcela do plano de cargos e salários instituída pela

-1,91%

Lei nº 13.317/2016 e pela Portaria nº 24, de 15 de janeiro de 2019, publicada

Ativos

na Seção 1, no Diário Oficial da União (DOU) de 18/01/2019.

+1,84%

Aposentados

2,84%

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

res ativos e um aumento de pagamento para a categoria de aposentados.

2,77%

de 7 servidores.

de reposição de pessoal. Há um decréscimo nos valores pagos a servido-

46.999.217,23

se regime de trabalho, tivemos um incremento equivalente ao trabalho

ais, os valores pagos refletem as ocorrências de aposentadorias e a falta

37.910.812,82

idêntica atividade nas dependências do órgão e, o total de servidores nes-

sados para pagamento de pessoal, observa-se que em termos percentu-

79,26%

um desempenho superior em, no mínimo, 15% a daqueles que executam

+0,07%

Pensionistas
Fonte: Sistema Recursos Humanos TRT21
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dores interessados na realização do teletrabalho, oportunidade em que

2019

4

7.457.185,04

Em 2019, a Escola Judicial ofereceu curso de capacitação para os servi-

2018

6.534.834,62

va nº 10/2019, regulamenta o teletrabalho.

46.999.217,23

de 15/06/2016, do CNJ. No âmbito do TRT21-RN a Resolução Administrati-

37.910.812,82

é regulamentada, no âmbito do Poder Judiciário, pela Resolução nº 227,

208.163.443,73

A incorporação da modalidade de teletrabalho às práticas institucionais

DEMONSTRATIVO DE VALORES GASTO COM PESSOAL
(Em Reais)
191.630.526,42

Teletrabalho

4.5.2.5 Avaliação de desempenho, remuneração e meritocracia
A Lei nº 11.416/2006 dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Poder
Judiciário da União, e estabelece as carreiras de Analista Judiciário, Técnico Judiciário e Auxiliar Judiciário, estando esta última em processo de
extinção. Elas são estruturadas nas seguintes áreas de atividade: área judiciária, área de apoio especializado e área administrativa, e são agrupadas em 3 classes e 13 padrões. Segue abaixo a estrutura remuneratória
do início de cada carreira de servidores, bem como da carreira da magistratura do trabalho.

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

ESTRUTURA REMUNERATÓRIA
(Em Reais)

Os servidores em início de carreira ingressam na classe A, padrão 1, progredindo anualmente. O desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário
dar-se-á mediante progressão funcional e promoção. A promoção é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro
padrão da classe seguinte. A classe/padrão inicial é “A1” e o último nível da
carreira é “C13”. Atualmente o TRT21-RN conta com 59,38% do seu quadro
de pessoal no último nível da carreira. Servidores que estão entre os níveis A1 e A3 da carreira cumprem estágio probatório e representam hoje
6,59% do total de servidores do quadro próprio de pessoal do TRT21-RN.

QUANTITATIVO CLASSE/PADRÃO
450

Desembargador do Trabalho 35.462,22

400
350

Juiz do Trabalho 33.689,11
Juiz do Trabalho Substituto 32.004,65
Analista Judiciário 12.455,30

Técnico Judiciário 7.591,37

300
QUANTIDADE

4

250
200
150
100
50

Auxiliar Judiciário 3.890,69

0
A1

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

80

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 | TRT 21 - RN

A2

A3

A4

A5

B6

B7

B8

CLASSE / PADRÃO

B9

B10 C11 C12 C13

4.5.2.6 Capacitação: estratégia e números

Em 2019, a EJud21 desempenhou suas atividades com a finalidade de
promover espaços de reflexão para a capacitação, a especialização,
o aperfeiçoamento e a atualização de magistrados e servidores no âmbito

Ampliação do espaço físico,
contemplando a sala de

da jurisdição deste Tribunal, contribuindo assim para a melhoria da eficiência na prestação jurisdicional (Ato TRT-GP nº 256/2006).
Apesar dos cortes orçamentários, a Administração do TRT21-RN manteve
a capacitação de magistrados e servidores como ação prioritária com foco
na valorização das pessoas, inovação, qualidade e efetividade, especialmente para o alcance dos objetivos estratégicos institucionais. Neste sentido, destacamos as seguintes ações:

Novas instalações da Biblioteca Procurador Miguel Josino Neto e do
Memorial, com espaços adequados para exposição do acervo, consultas
e visitas técnicas.

videoconferência, a sala
de Inovação, o Auditório,
o Laboratório de Informática,
o espaço para o Programa
de Educação a Distância,
bem como a possibilidade
de realização de atividades
formativas simultâneas
para atender ao público
interno

4
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A Escola Judicial Professor Alvamar Furtado de Mendonça, integrante da estrutura organizacional do TRT21-RN, foi criada por meio da Resolução
Administrativa (RA) nº 017/2006. A Biblioteca e o Setor de Gestão Documental e Memória compõem a Escola Judicial (EJud21), conforme RA nº 05/2017.

Estruturação do Núcleo de Pesquisa e Extensão, integrado à EJud21,
com atribuições de planejar, subsidiar, estimular, apoiar e acompanhar
a política de pesquisa e extensão no âmbito do Tribunal, com fins de
desenvolver atividades de extensão relacionadas ao Programa de Combate ao Trabalho Infantil, Programa Trabalho Seguro, Observatório de
Direitos Humanos e Sociedade, assim como o estudo em áreas de
grande interesse nas novas diretrizes das Escolas de Magistratura Trabalhista Brasileiras, a saber: Alteridade, Eticidade, Resolução de Conflitos, Direito e Sociedade.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 | TRT 21 - RN

81

ESTRUTURA DO FUNCIONAMENTO DA EJUD21

4

Setor de Aperfeiçoamento
e Capacitação de Magistrados
e Servidores
Setor de Educação
a Distância

Direção

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

Conselho
Consultivo

Coordenadoria
Pedagógica

Coordenadoria
Administrativa
Biblioteca

Coordenadoria do
Núcleo de Pesquisa
e Extensão

Setor de Gestão
Documental e Memória

O Projeto Político Pedagógico (PPP) da EJud21 apresenta as diretrizes pe-

- Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder

dagógicas para a formação inicial e continuada de magistrados e servido-

Judiciário (CEAJud) - CNJ;

res, destacando a missão, a visão e os valores da EJud21.

- Centro de Educação Corporativa da Justiça do Trabalho (CEduc-

A Política de Formação Inicial e Continuada está integrada às seguintes
Diretrizes Institucionais:
- Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (ENAMAT);
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-JT) - CSJT; e, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da
Agenda 2030 no Poder Judiciário.
Em relação à metodologia do ensino, a inovação foi na implementação
da metodologia ativa por meio de ações de formação que valoriza-

ram o aspecto dialógico, participativo, reflexivo, bem como o compar-

cola Judicial promoveu Campanhas Educativa de Combate ao Assédio

tilhamento de saberes e práticas em todo o percurso formativo, a partir

Organizacional, Ações no Dia da Mulher, Atividades de Conscientização

das experiências vivenciadas por magistrados, servidores e colaboradores.

da Saúde e Eventos de extensão de Combate ao Trabalho Infantil, e pre-

O propósito foi promover a busca permanente da construção de conhe-

venção acidentes de trabalho, conforme Demonstrativo das Ações de

cimentos de maneira inclusiva, progressiva e contínua para inserção dos

Capacitação da EJud21 abaixo:

4

participantes como protagonistas da modernização, transformação e inovação no ambiente profissional, considerando o desenvolvimento pessoal, interpessoal e das competências do cargo.

nicos, gerenciais e sociais, voltados para a defesa dos princípios do

Inicial (FI) e Continuada (FC) de Servidores

Estado Democrático de Direito, comprometidos com a solução justa dos
conflitos e o desenvolvimento sustentável na educação de magistrados
e servidores em consonância com a Agenda 2030 da Organização das
Nações Unidas (ONU).

PAC - Plano Anual de Capacitação 2019
O Plano Anual de Capacitação da EJud21 para 2019 foi desenvolvido
a partir da análise das necessidades de implementação do Plano Estratégico 2015-2020, das demandas identificadas de capacitação nos Setores
do Tribunal e dos atos normativos para o desenvolvimento de itinerários
formativos com vistas ao desenvolvimento de competências.
O público alvo foi prioritariamente magistrados e servidores, envolvendo
também os estagiários, terceirizados e público externo. Atuaram como
docentes tanto instrutores internos, externos, colaboradores eventuais
e profissionais contratados.
Em 2019, foram realizados 108 eventos de capacitação contribuindo para
a formação de 565 servidores e 49 magistrados. Ao mesmo tempo, a Es-

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

552
404

Formação de Mediadores e Conciliadores

83

Formação em PJe

65

Formação Continuada de Assistentes e Assessores

19

Formação em Tecn. da Informação e Comunicação

40

Formação de Gestores (PDG)

118

Formação dos Agentes de Segurança(GAS)

84

Formação dos Oﬁciais de Justiça

55

Formação em Gestão Estratégica

18

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

112

Formação em Gestão de Pessoas

40

Pós-Graduação Latu Sensu
Formação de Formadores

360**
70
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Formação Inicial (FI) e Continuada (FC) de Magistrados *

Demonstrativo das Ações de Capacitação da
Escola Judicial - TRT21

o contínuo aprofundamento nos aspectos jurídicos, éticos, sociais, téc-

* incluindo cursos EAD oferecidos pela ENAMAT

Em 2019, a EJud21 continuou em evolução, oferecendo subsídios para

**carga horária prevista - curso em andamento

Carga
Horária (H/A)

Áreas de Formação

Governança e Estratégia
Organizacional

6

81

20

Gestão da Tecnologia da
Informação e Comunicação

1

95

55

38

1093

417

Gestão de Pessoas

133

70

2015

Gestão de Orçamento,
Contabilidade e Finanças

35

Gestão da Infraestrutura,
Serviços e Logística

240

2425

2311

2241

593

1113

1078

1200

162

1289

Componentes da Cadeia de Valor

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

Prestação Jurisdicional

Nº servidores carga horária (h)

1422

Nº magistrados

2478

2814

4

EJUD21 - COMPARATIVO DE CERTIFICAÇÕES
DE MAGISTRADOS E SERVIDORES (2015 A 2019)
2660

CAPACITAÇÕES REALIZADAS EM 2019
POR COMPONENTE DA CADEIA DE VALOR

87

59

2016

169

122

154

109

2017

2018

175

108

2019

48
Eventos

284

Certiﬁcações

Servidores

Magistrados*

*Certiﬁcações de magistrados incluem EAD oferecidas pela ENAMAT

Em 2019, o número de eventos foi praticamente o mesmo do ano anterior.

dores com a oferta de cursos por meio de metodologias ativas e inovadoras.

O número de certificações para servidores foi menor. Porém, o número de
certificações para magistrados foi o maior desde 2015. Esperamos, portan-

Um dos maiores desafios da Escola Judicial do TRT21 para o futuro será

to, ampliar ainda mais o número de certificações para magistrados e servi-

melhorar o processo avaliativo para torná-lo mais dinâmico e efetivo.
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4.5.2.7 Ações voltadas à saúde e qualidade de vida
Em 2019, o Setor de Assistência Médico Odontológica (SEAMO), no exercício do seu papel institucional, realizou consultas médicas, atendimentos
odontológicos, aplicou vacinas contra o vírus influenza em magistrados,
servidores e funcionários terceirizados, e realizou juntas médicas, confor-

trados e servidores, considerando o número de dias úteis no período
de tempo avaliado, relativo a licenças médicas para tratamento de
saúde de magistrados e servidores nos anos de 2017, 2018 e 2019, conforme gráficos:

4

ÍNDICES DE ABSENTEÍSMO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES

1,4%

32,1%

7,1%

Atendimentos
Odontológicos

45

Juntas
Médicas

233
1471

Exames
Periódicos

44,7%

2017

5,20%

2018

2019
Fonte: relatório de licenças médicas do SRH

Consultas
Médicas

45 Juntas Médicas

SERVIDORES

MAGISTRADOS

(Magistrados e Servidores)

97 Pacientes
233 Exames Periódicos
Meta

Dessas atividades, o SEAMO observou e levou ao conhecimento da
Administração o comportamento do índice de absenteísmo, o qual
é determinado pelo número de ausências por motivos de licença para
tratamento de saúde (em dias) dividido pelo número total de magis-

Realizado

Desempenho

2017

5,3%

3,84%

138,02%

2018

5,0%

4,98%

100,40%

2019

4,8%

5,11%

93,93%
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1.057

Vacinas
contra
Inﬂuenza

2,18%

14,7%

3,80%

483

3,90%

AÇÕES VOLTADAS À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

3,67%

5,30%

me gráficos abaixo:

Visando à redução deste índice de absenteísmo, foram desenvolvidas diversas as ações de saúde e qualidade
de vida durante o exercício de 2019:

4

Ação
TRT NA MEDIDA

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

DIA DE
CONSCIENTIZAÇÃO
DA SAÚDE

Prevenção da Obesidade e
comorbidades associadas

Atividades físicas e
palestras sobre saúde e
bem estar mental

Resultado
30 Participantes perderam 111Kg

Melhora na qualidade de vida, reversão
de quadros de pressão alta, insônia
crônica, depressão e pré diabetes

253 Participantes

Visando Diagnosticar
Situações de Estresse,
Assédio Moral, e Sexual no
âmbito do TRT21-RN

346 Participantes

PROGRAMA DE
COMBATE AO
TABAGISMO

Acompanhamento médico
e orientações para parar de
fumar

Ação continuada

CAMPANHA DE
DOAÇÃO DE
SANGUE

No dia da campanha contou
com total de 30 doadores

Arrecadação de

PROGRAMA DE
GERENCIAMENTO
DE ESTRESSE

Ações para a melhoria de
qualidade de vida e do
combate ao adoecimento
decorrente do estresse no
ambiente de trabalho.

PROGRAMA
CONSULTA
ODONTOLÓGICA
DA GESTANTE

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

PESQUISA DE
CLIMA
ORGANIZACIONAL

Fonte: relatório de licenças médicas do SRH.
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30 bolsas de sangue

Ação continuada em Implantação

Ação continuada

Curso
Prevenção e Combate aos
Princípios de Incêndio.
Exposição Dialogada: Saúde e
Qualidade de Vida

Participantes

38 servidores

24 Servidores

As constantes alterações nos manuais e nos Leiautes do eSocial pelo
Governo Federal e a possibilidade de simplificação do sistema, o projeto
e-Social estava sendo muito afetado com retrabalhos e desperdício de
recursos humanos, desta forma, a equipe do projeto, juntamente com
o demandante decidiu suspender sua execução até março de 2020.
As ações futuras, identificadas para o enfrentamento dos desafios encontrados no ano de 2019, constam no respectivo plano tático destacado no
item 2.1.2 - Planejamento de recursos para alcance dos objetivos.

4.5.3 Gestão de licitações e contratos
Exposição dialogada sobre
vacinação em adultos e DSTs

Suporte Básico de Vida e
Primeiros Socorros

24 Servidores

1 Magistrado e 22
Servidores

4.5.2.8 Principais desafios e ações futuras
Dentre os principais desafios enfrentados pela área de Gestão de Pessoas ao longo do ano 2019, destacam-se:
Repriorização e retomada da execução do Projeto Gestão por Competências. Com a disponibilização da ferramenta informatizada, o PROGECOM, módulo integrante do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas
(SIGEP), as matrizes de competências já mapeadas estão sendo adequadas à realidade interna para início da utilização no referido sistema.
Foi ainda iniciado o mapeamento dos processos de trabalho da Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP) com o intuito de atender aos requisitos de funcionamento do SIGEP.

4.5.3.1 Conformidade Legal
O TRT21-RN conta com a Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral (AJDG),
o que garante a conformidade das contratações com os preceitos legais,
principalmente com os seguintes normativos:

1. Leis 8.666/1993, 10.520/2002,
12.846/2013 e 13.467/2017, Lei
Complementar 123/2006 e
147/2014

3. Resolução
CNJ 182/2013,
Resolução
CSJT 103/2012

2. Decretos
7.892/2013,
8.538/2015,
9.507/2018,
10.024/2019,
Decreto-Lei
5.452/1943 (CLT)

4. Instruções Normativas do
Ministério do Planejamento,
principalmente a IN 05/2017
(STI/MP) e legislação correlata
vigente, conforme
especiﬁcidades de cada
certame.
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Cursos solicitados à EJUD visando saúde e
qualidade de vida para magistrados e servidores

4.5.3.2 Detalhamento dos gastos das contratações

4

QUANTIDADE DE PREGÕES, ADESÕES
E CO PARTICIPAÇÕES EM 2019

22

Detalhamento de gastos para o funcionamento administrativo

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

OBRAS
E INSTALAÇÕES

FUNCIONAMENTO
ADMINISTRATIVO

R$ 4.502.327,23

R$ 4.063.590,59

R$ 12.522.710,71

PRINCIPAIS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA O FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

13

03
01
Pregão
Eletrônico

Pregão
Presencial

Adesões
a ARPs

Coparticipações
via ARPs

Destacamos que, entre os pregões eletrônicos, 4 foram via
Sistema de Registro de Preços, ou seja, o TRT21-RN como
gerenciador da Ata de Registro de Preços (ARP).

MONTANTE DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
INICIADOS E ENCERRADOS EM 2019
Valor
Estimado

VALOR
LIQUIDADO

PERCENTUAL

Vigilância Ostensiva

R$ 3.702.455,64

29,57%

Limpeza e Conservação

R$ 1.824.275,62

14,57%

Apoio Adm. Téc. e Operacional (locação
de mão de obra)

R$ 1.893.150,25

15,12%

Energia/taxa iluminação

R$ 1.488.009,98

11,88%

R$ 631.225,31

5,04%

Passagens Aéreas

R$ 469.008,40

3,75%

Correios

R$ 292.505,34

2,34%

Bens permanentes

R$ 262.336,56

2,09%

Água

R$ 260.790,89

2,08%

Telefonia (incluído o aluguel da central)

R$ 190.974,83

1,53%

R$ 1.507.977,89

12,04%

R$ 12.522.710,71

100%

SERVIÇOS

R$ 566.666,34

R$ 6.052.371,85

Material de consumo

Outros

Valor
Homologado

R$ 5.485.705,51

-10%

Fonte: SELIC
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Despesa Liquidada Total (atividades)
Fonte: SIGEO

As contratações mais relevantes do TRT21-RN estão alinhadas com os objetivos constantes do Planejamento Estratégico 2015-2020, das quais estão
as de TIC, principalmente em virtude da necessidade de dar suporte aos
sistemas essenciais da Justiça do Trabalho, em especial ao Processo Judicial
Eletrônico (PJe), que está relacionado diretamente à prestação jurisdicional.
As contratações de TIC têm relação com o objetivo estratégico institucional “Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC” e as mais relevantes
estão detalhadas na seção 4.6.5 - Gestão da Tecnologia da Informação
deste capítulo, onde também estão definidos os principais sistemas
e projetos por cadeia de valor.

Também merecem destaque as contratações relativas a obras e serviços
de engenharia que contribuíram para a melhoria da infraestrutura, com
a readequação de espaços físicos do TRT21-RN, conforme consta da seção 4.6.4 - Gestão Patrimonial e Infraestrutura, e estão associadas principalmente ao objetivo estratégico “Garantir a segurança institucional com
infraestrutura adequada”.
Outras contratações que também tiveram relevância dizem respeito ao
funcionamento administrativo do TRT21-RN, como serviços de vigilância, limpeza, apoio administrativo, manutenção predial, fornecimento de
energia e água, serviço de correios, contratação de empresa especializada
em agenciamento de viagens, além da aquisição de equipamentos médicos e odontológicos.

Contratações mais relevantes para o funcionamento administrativo (Valor pago)

BENS
PERMANENTES

R$ 1.893.150

R$ 262.336

R$ 631.225

TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
R$ 4.502.327,23

R$ 1.824.275

OBRAS E
INSTALAÇÕES

PASSAGENS
AÉREAS

R$ 4.063.590,59

TELEFONIA

CORREIOS
R$ 292.505

VIGILÂNCIA
OSTENSIVA
R$ 3.702.455

R$ 190.974

1

Promover a efetividade
no cumprimento
das decisões

2

Promover, ampliar
e fortalecer a responsabilidade
socioambiental

R$ 469.008

OUTROS
(SERVIÇOS)
R$ 1.507.978

Perspectiva
SOCIEDADE

(locação de mão de obra)

MATERIAL
DE CONSUMO

Objetivos Estratégicos:

LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO

R$ 260.790

ENERGIA /TAXA
DE ILUMINAÇÃO
R$ 1.488.009

Perspectiva
PROCESSOS INTERNOS

APOIO ADM. TÉC.
E OPERACIONAL

3

Aperfeiçoar a comunicação
com o público interno
e externo

4

Priorizar a movimentação
processual célere
e transparente

5

Racionalizar rotinas,
visando o ganho
de produtividade

Perspectiva RECURSOS

ÁGUA

6

Implementar a gestão
de pessoas por competências
no TRT21

7

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

8

Aprimorar
a infraestrutura
e a governança de TIC
Garantir a segurança
institucional com
infraestrutura adequada

9

Garantir os recursos
10 orçamentários e priorizar
sua execução na estratégia
Fonte: SIGEO
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4.5.3.3 Contratações mais relevantes

As ações que garantem o funcionamento administrativo estão direta-

4

CONTRATAÇÕES DIRETAS
MAIS RELEVANTES

mente relacionadas aos objetivos estratégicos na perspectiva de recursos,
permitindo que todas as áreas do TRT21-RN realizem seus processos organizacionais, atingindo os demais objetivos estratégicos, nas perspectivas dos processos internos e sociedade.

(Dispensa e Inexigibilidade de Licitação)

4.5.3.3 Contratações diretas
Contratação direta é aquela realizada pela Administração Pública sem
RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

o prévio procedimento licitatório, através das dispensas e inexigibilidades

COSERN

R$ 1.488.009,98

de licitação.

Empresa Brasileira de Correios e Telé

R$ 272.472,11

A dispensa ocorre quando não se justifica a abertura de licitação, como

Água (CAERN/SAE)

R$ 260.333,89

Capacitação e aperfeiçoamento
(participação de servidores
e magistrados em 40 cursos,
congressos e simpósios,
sendo 3 “in company”)

R$ 189.030,04

Contratação direta de empresa,
remanescente de licitação
(telefonistas)

R$ 100.383,70

por exemplo, quando se tratar de pequeno valor, emergência ou calamidade pública, guerra ou perturbação da ordem, licitação anterior sem
interessados, e demais hipóteses constantes do art. 24 da Lei 8.666/93, inclusive para contratação de fornecimento de energia elétrica (inciso XXII).
A inexigibilidade ocorre quando há inviabilidade ou impossibilidade
de competição, como o fornecimento exclusivo de determinado
produto ou serviço.

CONTRATAÇÕES DIRETAS EM 2019

44 (57,9%)

32 (42,1%)

Inexigibilidades de licitação

Instalação de escadas para acesso
aos reservatórios de água

R$ 28.973,54

Telefonia (Varas do interior)

R$ 23.379,00

Dispensas de licitação

Fonte: SECOM
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Fonte: SIGEO

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

4.5.4.1 Conformidade Legal
Na gestão de infraestrutura e patrimônio, o TRT21-RN realiza suas atividades conforme os normativos relacionados abaixo:
1. Leis nº 4.320/1964,
8.666/1993 e 10.520/2002

2. Decreto
nº 9.373/2018

Mão de
obra de
recepcionistas

Serviços de
limpeza
e conservação
predial

Projetos,
obras e serviços,
e aquisições
de bens

Vigilância
armada

As readequações de espaços físicos, de implantação de área para restaurante, inclusive com destinação de mobiliário, de remoção de forros de
platibandas em situação de risco, de recuperação de fachadas, de modernização da subestação de energia elétrica da sede do TRT21-RN e as

3. Ato
TRT21/GP
nº 471/2017

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

realizações de manutenções prediais, preventivas, corretivas e preditivas,
associadas à promoção de melhores condições de trabalho e à segurança institucional, estão todos alinhados aos objetivos do plano estratégico
2015-2020.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 | TRT 21 - RN

91

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

As ações futuras, identificadas para o enfrentamento dos desafios encontrados no ano de 2019, constam no respectivo plano tático destacado no
item 2.1.2 - Planejamento de recursos para alcance dos objetivos.

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS DE CAPITAL
(INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS)

R$ 3.411.455,64

Capacitação de servidores que ocupam funções críticas nos processos de
contratação, principalmente em relação às fases interna e externa da licitação, possibilitando atualização do conhecimento e melhoria dos respectivos processos.

4

conforme detalhamento abaixo:

R$ 3.293.368,64

Participação ativa na elaboração do Plano Anual de Contratações – PAC
2019, ferramenta imprescindível para uma gestão moderna, com vistas a
aprimorar os controles de gastos, mantendo a qualidade dos serviços e
aquisições, ou seja, fazendo mais e melhor com menos recursos disponíveis.

Para melhoria da infraestrutura, entre projetos, obras e serviços, manutenções de sistemas prediais e aquisições de bens mobiliários e de equipamentos, o TRT21-RN realizou investimentos no valor de R$ 10.476.222,41,

R$ 1.824.275,62

Dentre os principais desafios enfrentados pela área de Gestão de Licitações e Contratos ao longo do ano 2019, pode-se destacar:

4.5.4.2 Principais investimentos de capital (infraestrutura
e equipamentos)

R$ 198.778,64

4.5.3.4 Principais desafios e ações futuras

4.5.4.3 Desfazimento de ativos

4

O TRT21-RN realizou em 2019, 11 processos de desfazimento de ativos
considerados irrecuperáveis e, portanto, inservíveis à Administração, em

O desfazimento de bens em referência está retratado no gráfico abaixo.

um total de 2.199 bens patrimonializados e tombados.

Instituições beneﬁcentes civis sem ﬁns lucrativos
contempladas e o número de bens entregues

Destacam-se entre eles: equipamentos de telefonia, mobiliários, livros, entre outros, cujos beneficiários das doações foram entidades beneficentes

29,5%

de assistência social e organização da sociedade civil de interesse público.
RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

1.410

Os Ativos desfeitos
totalizaram:

COCAMAR Cooperativa
de catadores
de Materiais
Recicláveis

54,1%

Total de
Itens
Entregues:

2.199

6,4%

649

Casa do Menor
Trabalhador

140

Natal Reciclagem

R$244.670,92
Quantidade de
Processos de
Desfazimentos:

11

Instituições beneﬁcentes civis sem ﬁns lucrativos
contempladas com os bens referenciados
52,1%

47,5%
Ativos
Desfeitos
R$ 244.670,92

0,4%
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R$ 1.044,89

Natal Reciclagem

R$ 116.200,09

COCAMAR - Cooperativa
de Catadores de Materiais
Recicláveis

R$ 127.425,94

Casa do Menor Trabalhador

4.5.4.6 Atendimentos a chamados técnicos via sistema Citsmart

O TRT21-RN não possui contrato de locação de imóveis, possui um contrato de locação, instalação e manutenção de 02 PABX IP/TDM destinados
ao prédio sede de Natal e ao prédio de Mossoró, no valor de R$ 97.639,92.

No ano de 2019, a Divisão de Logística e Patrimônio (DLP) atendeu 2.127
chamados técnicos, via sistema Citsmart, dando efetividade, no prazo
previsto, a resolução dos problemas relatados pelos usuários.

4.5.4.5 Mudanças e desmobilizações relevantes

O quadro abaixo detalha o número de chamados relacionados à logística
e patrimônio, por componente da Cadeia de Valor:

Em 2019, houve a consolidação das mudanças do serviço médico e odontológico, com a transferência patrimonial de bens necessários ao pleno
funcionamento do setor.
Ocorreu, ainda, a ampliação da escola judicial e biblioteca, com redimensionamento das áreas anteriormente ocupadas, bem como no mobiliário
inerente a esta finalidade.

CHAMADOS POR COMPONENTE DA CADEIA DE VALOR
1585

INCIDENTES
251
105

REQUISIÇÕES

INCIDENTES

557

REQUISIÇÕES
585

Prestação Jurisdicional

96
45
28
22
10

399

Gestão de Infraestrutura, Serviços e Logística

179

Gestão de Pessoas

204

Governança e Estratégia Organizacional

132

Gestão de Comunicação Social
Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação
Gestão de Orçamento, Contabilidade e Finanças

55
31

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.
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4.5.4.4 Locações de imóveis e equipamentos

93

4.5.4.7 Principais desafios e ações futuras

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

4

Os principais desafios e ações futuras identificadas para
o enfrentamento dos desafios encontrados no ano de
2019, constam no respectivo plano tático destacado no
item 2.1.2 - Planejamento de recursos para alcance dos
objetivos.

NÍVEL DE
MATURIDADE

NOTA DO ÓRGÃO
0,64

Satisfatório
NOTA

NÍVEL DE MATURIDADE

1. Das Políticas e Planejamento

0,81

Aprimorado

2. Das Estruturas, Macroprocessos e Processos

0,60

Satisfatório

4.5.5 Gestão da tecnologia da informação

3. Das Competências, Desenvolvimento
e Desenvolvimento de Pessoas

0,45

Satisfatório

4.5.5.1 Conformidade Legal

4. Dos Riscos, Monitoramento e Auditoria Controle de Gestão

0,67

Satisfatório

5. Dos Sistemas, Integração e Nivelamento

0,86

Aprimorado

6. Dos Serviços de Nivelamento

0,61

Satisfatório

7. Detalhamento

0,57

Satisfatório

Destacam-se as seguintes ações de conformidade de
TIC em 2019:
1. Auditoria de riscos das contratações de TIC:
foi realizada auditoria com o objetivo de avaliar
a Gestão de riscos nos processos de contratações
de TIC, com achado referente a ausência de processo de riscos institucional, já sendo tratado por
projeto institucional.

2. Reestruturação da SETIC através da
Resolução Administrativa nº 41/2019, a qual rest a b e l e ce u o n í v e l e s t ra t é g i co , t á t i co
e operacional previsto no art. 12, §1º, da
Resolução CNJ nº 211/2015.
3. Levantamento autodeclarativo anual de governança e gestão de TIC (iGovTI-JUD), realizado pelo
CNJ, representando o cumprimento da Estratégia
Nacional de TIC do Poder Judiciário (ENTIC-JUD)
regulamentada pela Resolução CNJ nº 211/2015.
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DIMENSÕES

CLASSIFICAÇÃO 2019
Segmento

Porte

Geral

22º (de 24)

27-28º (de 36)

73-75º (de 92)

EVOLUÇÃO DO IGOVTIC - JUD
2016

0,57

2017

0,58

2018

0,62

2019

0,64
Fonte: Resultado individual iGovTI-JUD 2019

4. Monitoramento de dois indicadores estratégicos de TIC relacionados à conformidade,
Índice de conformidade à estrutura mínima de TIC (ICIM) e Índice de conformidade à estrutura mínima de TIC (ICEM) , já havendo projeto aprovado para tentar tratar o desvio do
ICEM. Monitoramento de dois indicadores estratégicos de TIC relacionados à conformidade,
Índice de conformidade à estrutura mínima de TIC (ICIM) e Índice de conformidade à estrutura
mínima de TIC (ICEM) , já havendo projeto aprovado para tentar tratar o desvio do ICEM.

Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

Infraestrutura e Tecnologia

Garantir a adequação aos quadros de pessoal
de TIC para execução da estratégia

Garantir a Infraestrutura de TIC que suporte
o negócio

Índice de conformidade à estrutura mínima de TIC - ICEM

Índice de conformidade à estrutura mínima de TIC = ICIM

90

80

85

90

90

70

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

Figura gráﬁco indicador ICIM: Medição conforme Art. 24 da
Resolução CNJ nº 211/2015 e Art 1º do Ato nº 43/2013 CSJT
Fonte: SIGEST
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4

4.5.5.2 Modelo de governança de TI

4

O Modelo de Governança de TIC do TRT21-RN, alinha-

GOVERNANÇA

A
ANÇ

está dividido em dois domínios: Governança e Gestão.

ERN
GOV

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

O domínio de Governança é composto pela Presidência, Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC), Comitê Gestor de
Segurança da Informação (CGSI) e Comitê Gestor Re-

Comitê Gestor
Regional do PJe

gional do PJe.
O domínio de Gestão tem o Comitê de Gestão da

Secretaria de TIC
(SETIC)

Tecnologia da Informação e Comunicação (CGESTIC)
como componente principal, responsável, entre outros, pela elaboração de planos táticos e operacionais,
análise das demandas, acompanhamento da execu-

Comitê de
Gestão de TIC
(CGESTIC)

ção de planos, estabelecimento de indicadores operacionais e proposição de replanejamentos.
SEAGG

GESTÃO

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

do à Resolução CNJ nº 211/2015 e inspirado no COBIT 5,

Presidência

SESI

Por fim, cabe ao Secretário de TIC, como membro
do CGTIC e Presidente do CGESTIC, estabelecer

SESIF

GEST
ÃO
SEINF

SEGS

a comunicação entre os domínios de Governança
e Gestão de TIC.
Para mais detalhes, vide a área de Gestão de TIC
no Portal do TRT21-RN.

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
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4.5.5.3 Montante de recursos aplicados em TI

CUSTEIO

INVESTIMENTO

TOTAL GERAL

EMPENHADOS

PAGOS

EMPENHADOS

PAGOS

EMPENHADOS

PAGOS

CSJT descentralizado

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.386.245,74

R$ 1.373.769,53

R$ 1.386.245,74

R$ 1.373.769,53

TRT21 LOA

R$ 1.344.067,91

R$ 1.312.888,44

R$ 666.231,45

R$ 660.238,24

R$ 2.010.299,36

R$ 1.973.126,68

TRT21 LOA controlado
pelo CSJT

R$ 1.161.766,70

R$ 1.147.331,28

R$ 61.076,54

R$ 61.076,54

R$ 1.222.843,24

R$ 1.208.407,82

TOTAL GERAL

R$ 2.505.834,61

R$ 2.460.219,72

R$ 2.113.553,73

R$ 2.095.084,31

R$ 4.619.388,34

R$ 4.555.304,03

Fonte: Tesouro Gerencial

CSJT descentralizado: Recursos transferidos do CSJT para o TRT21-RN durante o exercício, mediante nota de crédito.
TRT21 LOA: Recursos próprios do TRT21-RN, aprovados na Lei Orçamentária Anual (LOA) e alocados à TIC por decisão do Tribunal.
TRT21 LOA controlado pelo CSJT: Recursos próprios do TRT21-RN, aprovados na Lei Orçamentária Anual (LOA) e alocados em 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.
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FONTE DO
RECURSO

4

4

MONTANTE DE RECURSOS APLICADOS EM TI

R$ 178.681,85
3,87%

R$401.828,76
Outras despesas
8,7%
(inc. capacitação)

R$ 771.234,48

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

Manutenção
e Conservação
de Equipamentos
de TIC

R$445.223,73
9,64%

Comunicação de
dados e redes em
geral

16,7%

Suporte a Usuários
de TIC

R$ 1.386.245,74
30,1%

Equipamentos de TIC Servidores/ Storage

R$297.161,42
6,43%

R$122.285,70
2,65%
Computação em
Nuvem - Software
como serviço

R$ 350.812,66
7,59%

R$665.914,00

Suporte de
Infraestrutura
de TIC

Manut.
Corretiva/Adaptativa
e Sustentação de
Softwares

14,42%

Equipamento de
TIC- Computadores

Fonte: Tesouro Gerencial
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4.5.5.4 Contratações mais relevantes de recursos de TI

CONTRATO

DESCRIÇÃO DO OBJETO

EMPRESA
CONTRATADA

VALOR
EMPENHADO

13/2019

Aquisição de servidores
em lâminas (blades)

Hewlett-Packard
Brasil LTDA.

R$ 1.386.245,74

30/2014

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

IVIA

R$ 771.234,48

18/2019
19/2019

Aquisição de
Microcomputadores 2019

Lenovo Comercial
e Distribuição Ltda.

R$ 665.914,00

17/2014
10/2019

Suporte Sala-Cofre

41/2017

Solução de Colaboração
em Nuvem

Aceco TI

R$ 353.082,69

RJR / R3W

R$ 122.285,70
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4.5.5.5 Principais iniciativas (sistemas e projetos) e resultados na área de TI por cadeia de valor

4

Gestão de
Comunicação
Social

Gestão de
Pessoas

Gestão da
Tecnologia da
Informação e
Comunicação

Governança
e Estratégia

Organizacional

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

Prestação Jurisdicional

Principais iniciativas

100

Principais resultados (Benefícios e impactos)

Implantar Sistema de Alvará
Eletrônico - SISCONDJ

Maior transparência
em
suas liberações
de valores,
bemna
como
na recepção
dos pagamentos
pordas
meio
das
■ Maior transparência
em suas
liberações
de valores,
bem como
recepção
dos pagamentos
por meio
guias
geradas pelo sistema.
■ Recepção e emissão de ordens realizadas online, com maior celeridade na obtenção das informações. Além de reduzir
o tempo de trabalho dos servidores e a impressão de documentos.

Saneamento e elaboração
de política de Gestão
dos Depósitos Judiciais
(Garimpo)

■ Reduzir a incidência de retrabalho de atos administrativos e judiciais em decorrência da falta de visibilidade
das contas judiciais ou arquivamento dos processos com valores pendentes de pagamento.
■ Definição de fluxos de processos de trabalho claros e simplificados que permitam a identificação de valores não
levantados nos processos judiciais.
■ Regulamentação pelo TRT21-RN de processo de trabalho, instituindo ferramenta de controle das atividades pelas
unidades judiciais (Varas e CPR), bem como pela unidade de controle (Corregedoria), visando controle efetivo dos
recursos financeiros disponíveis ao TRT da 21ª Região.
■ Redução dos riscos relacionados a transferências indevidas dos recursos financeiros estagnados nas contas
judiciais, devido à baixa transparência e a falta de instrumentos de controle.

Converter processos
físicos em eletrônico
(CLE)

■ Maior celeridade processual.
■ Redução de atividades de cunho rotineiro relacionadas ao manuseio de processo físico, tais como: Paginação,
retificação de autuação, consulta a documentos, dentre outros.
■ Redução de doenças nos servidores e magistrados relacionadas à manipulação de papel deteriorado e mofado.

Cumprir Auditoria da
Resolução CNJ 215-2015
(Portal da Transparência)

■ Acesso à informação previsto na Lei 12.527/2011, Lei de acesso à informação (LAI), e a transparência na divulgação
das atividades dos órgãos do Poder Judiciário.

Reestruturar a TIC

■ Reestruturar a Secretaria de Tecnologia da Informação (SETIC), construindo e mantendo estruturas organizacionais
adequadas e compatíveis com a relevância e demanda de TIC.

Implantar módulo
Folhaweb do SIGEP

■ Padronização nacional do módulo de folha de pagamento conforme determinação do TCU
■ Ganho de produtividade pela redução de atividades de cunho rotineiro relacionadas a confecção da folha pagamento,
bem como pela integração dos dados.
■ Redução de custos e riscos pela unificação dos sistemas de pessoas com a folha de pagamento.

Novo Portal - Sistema
de gestão de Conteúdo

■ Atender a padronização Nacional dos portais da Justiça do Trabalho
■ Fomentar e compartilhar ações proativas visando ao conhecimento, valorização e preservação da imagem institucional
da Comunicação Social
■ Primar pela satisfação do usuário de TIC

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 | TRT 21 - RN

vidores que serão responsáveis, a partir de 2020, por todo o processa-

4.5.5.6 Segurança da informação

mento dos sistemas em produção, incluindo o PJe.

•
•

nova infraestrutura ágil do PJe, que permitirá diminuir significativa-

formação no âmbito deste Tribunal.

mente os tempos de interrupção do sistema, bem como promover

Realização de ações visando à conscientização em segurança da in-

expressivo ganho de desempenho a partir de 2020.

do teletrabalho.

•

Estudos e testes para implantação em homologação e produção da

Definição do presidente do CGSI como o Gestor de Segurança da In-

formação dos estagiários e dos servidores optantes pela modalidade

•

•

Elaboração do planejamento para execução dos projetos para a ins-

•

Implantação das novas versões do sistema PJe, tanto de melhoria
como de correção de erros.

•

Requisição e obtenção de faixa de IPs fixos junto ao órgãos respon-

tituição de um programa amplo de conscientização em segurança

sáveis por coordenar e integrar as iniciativas e serviços da Internet no

da informação e da modelagem do processo de continuidade dos

País, bem como realização de estudos e definição de estratégia para

serviços essenciais.

configurar o acesso externo por meio desses IPs.

Disseminação de conhecimento sobre a Lei Geral de Proteção de Da-

•

Atuação no gerenciamento do projeto de implantação do processos
de mudança, implantação e configuração de ativos de TIC.

dos Pessoais (LGPD) e promoção de ações com foco na oficialização e
na priorização de um projeto de conformidade com essa Lei.

•

Monitoramento de alertas mundiais sobre vulnerabilidades que pos-

4.5.5.8 Sistemas de Informação

sam impactar o ambiente tecnológico deste Tribunal a fim de atuar

•

pró-ativamente na mitigação dos riscos envolvidos.

Além dos sistemas já listados no item “4.5.5.5 Principais iniciativas (siste-

Estabelecimento de comunicação segura entre este Tribunal e diver-

mas e projetos) e resultados na área de TI por cadeia de valor”, destaca-

sos outros Tribunais Regionais do Trabalho espalhados pelo país ob-

mos as contribuições mais relevantes conforme abaixo:

jetivando dar maior celeridade ao desenvolvimento de soluções colaborativas, mas assegurando a segurança dos dados trafegados.

•

Atendimento às diversas solicitações de relatórios ad-hoc, geração de
dados estatísticos para TST e CNJ.

4.5.5.7 Infraestrutura de TIC
Destacamos as contribuições mais relevantes conforme abaixo:

•

•
•

Suporte aos incidentes nos sistemas locais e nacionais.
Manutenção nos sistemas locais e participação do desenvolvimento
do módulo de pautas de audiência do PJe Nacional.

Reestruturação dos serviços cópia de segurança através de otimização
das rotinas de backup e restauração de dados, instalação e configuração
de novo sistema de gerenciamento e instalação de novo robô de backup.

•

4

Readequação da sala-cofre e instalação dos novos equipamentos serRELATÓRIO DE GESTÃO 2019 | TRT 21 - RN
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Destacamos as contribuições mais relevantes conforme abaixo:

4.5.5.9 Serviços de TIC

4

Destacamos abaixo a distribuição de chamados resolvidos no exercício, tanto técnicos, atendidos pela Secretaria de TIC, como de negócio do PJe,
atendidos pela Divisão de PJe:

CHAMADOS POR COMPONENTE DA CADEIA DE VALOR
8646

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

7061

3172

Prestação Jurisdicional

1331

Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação

REQUISIÇÕES

INCIDENTES

896

838

Governança e Estratégia Organizacional

638

Gestão de Pessoas

645

Gestão de Infraestrutura, Serviços e Logística

636

730
581

5574

195

Gestão de Comunicação Social

156

Gestão de Orçamento, Contabilidade e Finanças

199
116

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.

Destacamos, ainda, outras contribuições relevantes conforme abaixo:

4.5.5.7 Principais desafios e ações futuras

•
•
•
•

Distribuição de equipamentos de TI (computadores, impressoras etc.)

As principais iniciativas de TIC realizadas em 2019 podem ser encontradas

Atendimento pessoal

na seção “4.5.5.5. Principais iniciativas (sistemas e projetos) e resultados na

Instalação / atualização de softwares homologados;

área de TI por cadeia de valor”, enquanto que as ações futuras constam no

Fiscalização de contratos (manutenção de equipamentos em garan-

respectivo plano tático destacado no item 2.1.2 - Planejamento de recur-

tia, central de serviços entre outros)

sos para alcance dos objetivos.
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4.5.6 Gestão de Custos
No exercício de 2019, a Secretaria do Tesouro Nacional tornou obrigatório

dicial a qual se destinam, sendo “0” para instância indefinida, “1” para

o preenchimento da aba “Centro de Custos”, no SIAFIweb, no momento

primeira instância (varas do trabalho), “2” para segunda instância (TRT)

da liquidação da despesa. Essa informação não gera lançamentos contá-

e “3” para terceira instância (TST, CSJT e ENAMAT).

4

beis, sendo apenas base de dados para relatórios que serão gerados pelos
sistemas de custos.

Nos casos onde a definição da instância não fosse possível, orientou-se

De modo a uniformizar os procedimentos em toda a Justiça do Traba-

ção CNJ nº 195/2017. No caso do TRT21-RN, a proporção utilizada no exer-

lho, o CSJT elaborou uma Cartilha para Gestão de Custos com defini-

cício de 2019 foi de 86% para a 1ª instância e 14% para a 2ª instância. Esse

ções específicas de 22 objetos de custos, conectados às naturezas de

percentual foi apurado pela Secretaria da Corregedoria (SCR) do órgão.

despesas, que foram cadastrados no SIAFI para utilização por todos os
Tribunais do Trabalho.

Ainda não é possível realizar estimativas de custos por área de atuação,
ou por programa governamental, pois essa será uma fase posterior do

4.5.6.1 Conformidade Legal

Projeto, a ser comandada pelo Comitê Gestor do Sistema.

A Gestão de Custos encontra fundamento legal nos art. 85 e 99 da

4.5.6.3 Principais desafios e ações futuras para alocação
mais eficiente de recursos e melhoria da qualidade dos
gastos públicos

Lei nº 4.320/1964, na Lei Complementar nº 101/2000 e na macrofunção
SIAFI 02.11.33 - Centro de Custos. Para alocação dos custos no TRT21-RN,
o principal normativo é a mencionada Cartilha elaborada pelo CSJT.

Todas as ações citadas no tópico acima visam a implantação do Sistema
A Cartilha trouxe premissas básicas para a implantação do sistema de

de Custos na Justiça do Trabalho, com prazos e ações definidos pelo

custos na Justiça do Trabalho, especificamente com relação aos custos

Grupo de Trabalho de Custos do CSJT.

de pessoal, aos de maior relevância e impacto no custeio das unidades,
forma de segregação e definição da competência dos custos.

4.5.6.2 Estimativa de custos por área de atuação e programas
de governo
Conforme a cartilha, o TRT21-RN foi orientado especificamente quanto
à forma de segregação dos custos para definir o gasto pela instância juRELATÓRIO DE GESTÃO 2019 | TRT 21 - RN
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a segregação do gasto conforme diretrizes dispostas no art. 3º da Resolu-

4.5.7 Sustentabilidade ambiental

4

O Plano de Logística Sustentável (PLS) do TRT21-RN
é o principal mecanismo de implementação da política
de responsabilidade socioambiental, determinada pela

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

Resolução do CNJ n° 201/2015.
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Em abril de 2019, o TRT21-RN encaminhou um Ofício ao Secretário Geral da ONU informando que o Tribunal apóia os Dez Princípios do Pacto Global, relacionados aos Direitos
Humanos, Direitos do Trabalho, Proteção do Meio Ambiente e Combate à Corrupção. No
dia 25 de novembro de 2019 recebeu do CNJ dois certificados de participação no processo
de implementação da Agenda 2030, sendo um pela existência de atos normativos
e administrativos que se relacionam aos ODS e outro pela existência de boas práticas desenvolvidas do TRT21-RN.

4
Ainda em 2019, o Tribunal recebeu do Ministério do Meio Ambiente
o Selo A3P pela implementação da Agenda Ambiental

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

na Administração Pública no ano de 2018.

Infográfico com os resultados do PLS em 2019:

100%

Material de Consumo:
Papel

100%

Material de Consumo:
Copos descartáveis

100%

Material de Consumo:
Garrafões d'água

100%

Impressão de
documentos e
equipamentos instalados

50%

Energia Elétrica

50%

Água e esgoto

100%

Gestão de resíduos

100%

100%

Telefonia

0%

Vigilância

100%

33%

Combustível

100%

Capacitação dos
servidores em
educação
socioambiental

100%

Veículos

100%

Qualidade de vida no
ambiente de
trabalho
Limpeza

Obras
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4
Energia Elétrica

aumentar em 9% o consumo deste combustível não foi atendida, devido

Embora tenha havido redução de consumo de energia em kwh, o valor

à uma menor demanda pelo uso de veículos de grande porte que uti-

pago pelo TRT21-RN foi superior à meta, devido à tarifa ter aumentado

lizam esse combustível (caminhão, van, pick-up). Outro dado importante

acima da inflação.

a ser salientado é que em 2019 o nosso consumo total de combustível foi
inferior ao utilizado no ano de 2014 que serviu de linha de base para

Água e Esgoto

a elaboração do nosso Plano de Logística Sustentável.

Embora tenha havido redução de consumo de água em m³, o valor pago
pelo TRT21-RN foi superior à meta, devido a tarifa ter aumentado acima

Registre-se que o abastecimento da frota do Tribunal é feito com o diesel

da inflação.

S10, por ser menos poluente ao meio ambiente. A preocupação do Tribunal com Responsabilidade Socioambiental está simbolizada também na

Vigilância

aquisição, em 2019, de um veículo híbrido a ser utilizado pelo Desembar-

O aumento no valor do contrato de vigilância ocorreu devido à repactua-

gador Presidente.

ção anual, decorrente das convenções coletivas de trabalho.
Combustível

4.5.7.1 Critérios de sustentabilidade nas contratações
e aquisições

Com relação ao tema combustível o Tribunal conseguiu alcançar a meta
estipulada para o etanol. No que se refere ao consumo de gasolina, a

O TRT21-RN adota atualmente a segunda edição do “Guia de Contrata-

meta era reduzir a utilização em 20%, não tendo sido atingida devido

ções Sustentáveis da Justiça do Trabalho” para inclusão de critérios de

à gasolina ter um menor custo em reais por km rodado em relação ao

sustentabilidade nas contratações de bens e serviços, instituído através

etanol no Estado do Rio Grande do Norte. Quanto ao diesel, a meta de

da Resolução nº 103/2012 do CSJT.
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As iniciativas realizadas pelo TRT21-RN neste tema específico contribuem

4.5.7.2 Ações para redução do consumo de recursos naturais
Papel:

diretamente para os ODS 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis, 13 - Tomar medidas urgentes para combater a mudan-

Com as diversas medidas adotadas, inclusive, sendo o papel o tema tra-

ça do clima e seus impactos , e 15 - Proteger, recuperar e promover o

balhado na X Semana do Meio Ambiente, o TRT21-RN conseguiu uma

4

uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as

redução de 239 resmas no consumo e de R$ 2.939,80 no gasto, em

florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da

relação a 2018.

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

terra e deter a perda de biodiversidade.

PAPEL

CONSUMO E GASTO TOTAL

RESULTADOS 2019

EVOLUÇÃO HISTÓRICA

5.829

1.930

META

5.596

Resmas
consumidas

2014

2018

RESULTADO

DESEMPENHO

1.691

2019

Resmas

1.691

70%

Resmas

Superior à meta

R$ 25.298,32

Superior à meta

R$ 67.268,60

R$ 28.238,12

R$ 25.298,32

R$ 64.577,86

61%

Gasto total (R$)

2014

2018

2019
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As ações realizadas pelo TRT21-RN, que resultaram na economia no con-

cionamento do TRT21-RN, que era das 7h às 17h30 para 7h30 às 16h30,

sumo em kwh de energia contribuíram diretamente para os ODS: 7 - As-

com o intuito de reduzir o consumo e o gasto de energia elétrica. O que

segurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível

resultou numa diminuição de 85.696,33 kwh no consumo em relação ao

à energia para todos e 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo

ano de 2018.

sustentáveis.

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

4

Energia: No segundo semestre de 2019, houve redução no horário de fun-

ENERGIA

CONSUMO E GASTO TOTAL

RESULTADOS 2019

EVOLUÇÃO HISTÓRICA

3.159.186,00
2.540.823,53

2.455.127,20
META

3.032.818,56

Kwh consumidos

2014

2018

2019

R$ 1.424.508,08

R$ 1.475.069,95

R$ 1.056.499,80

R$ 1.384.559,37

Gasto total (R$)

2014
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Kwh

2018

2019

RESULTADO

2.455.127,20
Kwh

R$ 1.475.069,95

DESEMPENHO

19%

Superior à meta

7%

Inferior à meta

Água: Foram realizadas 79 ações de manutenção preventiva nas unida-

15.220m³, o que corresponde a uma redução de 645 m³ em relação a 2018.

des do TRT21-RN. Essas ações tiveram por objetivo a avaliação de todos
os equipamentos hidrossanitários instalados nas unidades prediais, e pro-

As ações com foco na economia da água realizadas pelo Tribunal contri-

moveram o ajuste, correção e substituição das peças que não atingiam a

buíram diretamente para o ODS 12 - Assegurar padrões de produção e de

performance ideal. Por fim, o consumo anual de água em 2019 foi de

consumo sustentáveis.

CONSUMO E GASTO TOTAL

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

ÁGUA
RESULTADOS 2019

EVOLUÇÃO HISTÓRICA

21.076
15.865

15.220
META

20.163

15.220

R$ 239.349,58

R$ 255.491,99

M³

m³ consumidos

2014

2018

2019

R$ 257.291,47

R$ 255.491,99

RESULTADO

M³

DESEMPENHO

25%

Superior à meta

R$ 188.277,41

7%

Inferior à meta

Gasto total (R$)

2014

2018

2019
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4.6.7.3 Redução de resíduos poluentes

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

4

Coleta seletiva: Os resíduos gerados pelo TRT21-RN, tais como papel, copos, plástico, vidros, metais, dentre outros, estão sendo separados e encaminhados para a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis e de
Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Natal (COOCAMAR) e para
a Cooperativa de Materiais Recicláveis da cidade do Natal (COOPICICLA). O
total de resíduos recicláveis gerados no complexo-sede em 2019 e encaminhados para as cooperativas de catadores de resíduos foi de 9.950,63 kg.
Eletrônicos, pets, óleo e meias:
Além do trabalho realizado pelo Tribunal de separação dos resíduos recicláveis, o TRT21-RN criou algumas campanhas permanentes com o intuito de diminuir os resíduos no meio ambiente e ainda aumentar suas
ações sociais: RECICLA PET, RECICLA ÓLEO, MEIAS DO BEM e COLETA DE
LIXO ELETRÔNICOS.
O “RECICLAPET”, e o “RECICLA ÓLEO” arrecadaram, aproximadamente,
200 unidades e 10 kg, respectivamente. Esses resíduos foram destinados
à Associação Camarense de Apoio aos Deficientes (ACAPORD), que utiliza
as garrafas para produção de vassouras e o óleo para a produção de sabão.

Na campanha “MEIAS DO BEM”,o TRT21-RN arrecada meias e cobertores
e entrega para a Loja Puket, a qual , em um processo de reciclagem,
transforma-os em novos cobertores e, por conseguinte, realiza doações
a pessoas em situação de vulnerabilidade. Tal iniciativa conseguiu uma
grande adesão de magistrados e servidores.
Quanto à campanha de arrecadação de eletroeletrônicos e de produtos
de informática, resíduos que apresentam algum grau de toxicidade de
modo a oferecer riscos ao meio ambiente e/ou à saúde da população,
foram recolhidos pela empresa Natal Reciclagem, que trabalha dando
destinação correta e fazendo a reciclagem adequada desses materiais.
Nesse tema, as ações realizadas no Tribunal contribuíram diretamente
com os ODS: 1 - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em
todos os lugares , 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades, 8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo
e trabalho decente para todos e 12 - Assegurar padrões de produção e de
consumo sustentáveis.

RESÍDUOS

TOTAL ENCAMINHADO PARA
RECICLAGEM

RESULTADOS 2019

EVOLUÇÃO HISTÓRICA

10.478,00

10.169,59

9.950,63
META

5.549,64
Kg

Quantidade
encaminhada (Kg)

2014
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2018

2019

RESULTADO

9.950,63
Kg

DESEMPENHO

79%

Superior à meta

Copos: Ações de sensibilização e controle nas aquisições de copos descartáveis provocaram mudanças de hábitos de magistrados e servidores, a partir de 2016, sendo consolidada uma nova cultura institucional
com a diminuição significativa desse insumo.

Um Setor que ainda faz muito uso de copos descartáveis é a EJud21, devido ao grande número de pessoas participando dos cursos por ela oferecidos. No entanto, está sendo realizado, no início de cada curso, um
trabalho de sensibilização, para que todos os participantes levem suas
próprias garrafas ou copos.

Um Setor que ainda faz muito uso de copos descartáveis é a EJud21, devido ao grande número de pessoas participando dos cursos por ela oferecidos. No entanto, está sendo realizado, no início de cada curso, um
trabalho de sensibilização, para que todos os participantes levem suas
próprias garrafas ou copos.

COPOS

CONSUMO E GASTO TOTAL

RESULTADOS 2019

EVOLUÇÃO HISTÓRICA

7.709

965

Centos
consumidos

930

META

4.625
Centos

2014

2018

2019

R$ 2.545,15

R$ 2.662,84

2018

2019

RESULTADO

930

Centos

DESEMPENHO

80%

Superior à meta

R$ 13.811,23

R$ 8.286,74

R$ 2.662,84

68%

Superior à meta

Gasto total (R$)

2015
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Copos: Ações de sensibilização e controle nas aquisições de copos descartáveis provocaram mudanças de hábitos de magistrados e servidores,
a partir de 2016, sendo consolidada uma nova cultura institucional
com a diminuição significativa desse insumo.
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Outros dados sobre a sustentabilidade:

4

TELEFONIA

GASTO TOTAL

RESULTADOS 2019

EVOLUÇÃO HISTÓRICA

R$ 121.982,16
R$ 95.856,09

R$ 80.468,29

Gasto total (R$)

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

Telefonia ﬁxa

2018

2014

2019

META

RESULTADO

DESEMPENHO

R$ 153.472,40

R$80.468,29

Superior à meta

R$ 104.341,25

R$ 15.193,48

Superior à meta

48%

R$ 79.614,71

R$ 24.092,91

R$ 15.193,48

85%

Gasto total (R$)
Telefonia móvel

2018

2014

2019

LIMPEZA
GASTO TOTAL

RESULTADOS 2019

EVOLUÇÃO HISTÓRICA

R$ 62,69
R$ 30,74

R$ 31,72

META

R$ 62,69

Por área construída

Gasto Total (R$)
Por área construída
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2014
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2018

2019

RESULTADO

R$ 31,72

Por área construída

DESEMPENHO

49%

Superior à meta

VEÍCULOS

GASTO TOTAL

4

RESULTADOS 2019

EVOLUÇÃO HISTÓRICA

R$ 58.554,67
R$ 47.844,64
META

RESULTADO

DESEMPENHO

R$ 56.212,48

R$ 19.341,13

Superior à meta

R$ 19.341,13

2018

2014

66%

2019

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

Gasto com
manutenção (R$)

OBRAS

GASTO TOTAL

RESULTADOS 2019

EVOLUÇÃO HISTÓRICA

R$ 610.000,00

R$ 269.410,63

Gasto com
reformas (R$)

META

R$ 215.408,93

R$ 269.410,63
2016

2018

RESULTADO

DESEMPENHO

R$ 215.408,93

Superior à meta

20%

2019

CAPACITAÇÃO

TOTAL DE AÇÕES REALIZADAS

RESULTADOS 2019

EVOLUÇÃO HISTÓRICA

13
8
META

1

Quantidade de
ações

9

Ações

2014

2018

RESULTADO

13

Ações

DESEMPENHO

44%

Superior à meta

2019

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 | TRT 21 - RN

113

4.6.7.4 Acessibilidade

4

No ano de 2019 foi criado no TRT21-RN um setor específico para tratar
das questões pertinentes à acessibilidade, sendo instituída a Comissão

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

Permanente de Acessibilidade e Inclusão, conforme Portaria TRT-GP nº
378/2019. Seu objetivo é de 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. A Comissão adotou como referencial
complementar para suas iniciativas o conteúdo da publicação “Como
Construir um Ambiente Acessível nas Organizações Públicas”, de autoria
da Rede de Acessibilidade, da qual participa o TST, entre outros órgãos
do poder público nacional. O estudo será referência para a realização de
um diagnóstico da acessibilidade no TRT21-RN em 2020, e posterior elaboração de um plano de ações referente às dimensões: Gestão da Acessibilidade, Acessibilidade Arquitetônica e Urbanística, Acessibilidade de
Comunicação, Acessibilidade em serviços e Acessibilidade Tecnológica.
Quanto à gestão da acessibilidade, no ano de 2019 o TRT21-RN adotou
como referencial a Resolução nº 230/2016 do CNJ, que orienta a adequação das atividades dos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares às determinações exaradas pelo Protocolo Facultativo da
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Outros referenciais adotados foram a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência, por meio da convolação em resolução a Recomendação
CNJ nº 27, de 16/12/2009.

em redes sociais do TRT21-RN são disponibilizadas notícias em formatos acessíveis para pessoas com deficiência visual, por meio de legendas
descritivas para as imagens publicadas. O serviço de radiodifusão de
sons e imagens da instituição, cujo processo licitatório está em
curso e deverá ser implantado em 2020, disponibilizará legenda para telespectadores com deficiência auditiva, atendendo à normatização sobre
o tema do Ministério das Comunicações.
Com esse tema o Tribunal alcança o ODS de número 10 - Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.

4.6.8 Comunicação Social
4.6.8.1 Conformidade Legal
As ações da Divisão de Comunicação Social (DCS) são planejadas e executadas em conformidade com o Plano de Comunicação Institucional do
TRT21-RN, elaborado para o período 2016-2020, com base nas diretrizes
da Política Nacional de Comunicação Social do CSJT e nos órgãos da Justiça do Trabalho de 1º e 2 º graus.
A DCS também encontra fundamento legal para suas ações na
Resolução nº 85/2009 do CNJ, que dispõe sobre a Comunicação Social
do Poder Judiciário, destacadamente a divulgação, de forma sistemática
e em linguagem acessível e didática, dos direitos do cidadão e dos serviços colocados à sua disposição pelo TRT21-RN.

4.5.8.2 Principais investimentos de capital
A acessibilidade tecnológica e de comunicação são promovidas pelo TRT21-RN em seu portal institucional, onde foram disponibilizados alguns
elementos que melhoram a acessibilidade do site. Esses elementos podem ser encontrados acessando a barra disponível no topo da página,
dentre os quais se destacam como principais as adequações direcionadas
para pessoas com deficiência visual e o uso de libras. Nos perfis oficiais
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Para melhorar a comunicação visual destinada aos públicos interno e externo do TRT21-RN, a DCS contratou, durante todo o ano de 2019, serviços
de Direção de Arte, a fim de elaborar logomarcas, sinalizações, cartazes,
banners e artes para redes sociais. Também está a cargo da empresa contratada a diagramação de relatórios e publicações da EJud21.

4.6.8.4 Principais desafios e ações futuras
Dentre os desafios da Comunicação Social para o ano de 2020, destaca-se a necessidade de mudança na abordagem do seu conteúdo jornalístico para desfazer, perante a opinião pública, a imagem do TRT21-RN
enquanto antagonista do setor econômico, substituindo a valorização de

condenações de empresas pela garantia de direitos do trabalhador.
Outros desafios da Comunicação Social que merecem destaque são as
necessidades de ampliação da presença do TRT21-RN nas redes sociais,
consolidando os canais digitais como meios de comunicação com os públicos interno e externo, e de retomada da produção de programas jornalísticos televisivos, a exemplo do “Justiça & Cidadania”, a ser veiculado
semanalmente em canais públicos e comerciais locais.
Demais desafios e ações futuras constam no respectivo plano tático
destacado no item 2.1.2 - Planejamento de recursos para alcance dos
objetivos.

4.6.9 Precatórios
Dívida consolidada
Os dados mostram a posição da dívida dos entes públicos (União, Estado RN, Municípios e suas respectivas autarquias e fundações), em 31/12/2019.

DÍVIDA CONSOLIDADA DOS PRECATÓRIOS TRABALHISTAS
PRECATÓRIOS VENCIDOS
ENTE

PRECATÓRIOS
VENCIDOS

PRECATÓRIOS VINCENDOS

QUANT. DE
PROCESSOS

VALOR

QUANT. DE
PROCESSOS

VALOR

Municípios

572

R$ 36.229.873,37

460

R$ 38.032.466,30

Estado, Autarquias e
FundaçõesFundações

197

R$ 32.582.460,29

378

R$ 36.630.758,61

União, Autarquias e
Fundações

3

R$ 2.941.817,22

12

TOTAL

772

R$ 71.754.150,88

850

R$

1.692.368,48

R$ 76.355.593,39

772 Processos
R$ 71.754.150,88

PRECATÓRIOS
VINCENDOS
850 Processo
R$ 76.355.593,39

Fonte: Cadastro de Precatórios SAP 2
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Com o objetivo de dialogar com crianças de escolas públicas sobre as
diversas formas de trabalho infantil no Rio Grande do Norte, a DCS contratou empresa especializada para a produção de gibi educativo. As narrativas foram criadas com base em experiências locais, valorizando, em sua
linguagem, expressões próprias do povo potiguar.

O resumo a seguir mostra os Precatórios quitados e pendentes de quitação, posição em 31/12/2019.

4
PRECATÓRIOS QUITADOS E PENDENTES DE QUITAÇÃO

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

(A) QUITADOS
(A1) Administração direta

626

(A2) Administração indireta

09

Total (A)

635

(B) PENDENTES DE QUITAÇÃO

(B1) Administração direta

(B2) Administração indireta

Fonte: E-Gestão
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QUANTIDADE

(B1.1) No prazo

592

(B1.2) Prazo vencido

975

Subtotal (B1)

1567

(B2.1) No prazo

4

(B2.2) Prazo vencido

13

Subtotal (B2)

17

Total (B1 + B2)
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QUANTIDADE

1584

Dívida dos Municípios

4

O gráfico abaixo demonstra a situação da dívida dos 49 municípios inadimplentes
do RN, em 31/12/2019, englobando 1.032 precatórios no total de R$ 74.262.339,67.

PRECATÓRIOS
VENCIDOS

PRECATÓRIOS
VINCENDOS

572 Processos

460 Processos

R$ 36.229.873,37

R$ 38.032.466,30

59,15%

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

DÍVIDA DOS MUNICÍPIOS

8,15%
Valor total da dívida
dos Municípios em
31/12/2019

R$ 74.262.339,67

R$ 6.049.897,02
SALDO DEVEDOR
(para negociar
em 2020)

R$ 43.923.202,02

Dívida - Regime Especial

32,71%

R$ 24.289.240,00
Valor Negociado TC”s
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Em relação aos entes públicos submetidos às regras do regime especial,

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009, compete ao Tribunal

de Justiça do Estado do RN a centralização e recebimento dos recursos
e posterior repasse de um percentual a este Tribunal, conforme diretrizes
do Termo de Acordo de Cooperação nº 001/2012.
O efetivo gerenciamento e acompanhamento da situação da dívida dos
entes públicos, aliada à prática dos convênios/negociações assegurou
uma redução considerável no número de municípios devedores, conforme depreende-se no gráfico da evolução da adimplência elaborado com
base nos dados do período de Dezembro/2011 a Dezembro/2019.

EVOLUÇÃO DA ADIMPLÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

167

2019:
118 (70,7%)
ENTES PÚBLICOS
MUNICIPAIS
DO RN SEM
QUALQUER
DÍVIDA JUNTO
AO TRT21

115
88

96

118

100

74
53

2011

118

43

2012

49

2013
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

QUANTIDADE DE ENTES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DO RN

4

A prática consolidada da atuação do Juízo Auxiliar de Conciliação e Negociação de Precatórios, instituído pelo Ato TRT-GP nº 134/2003, mediante
a formalização de convênios/termos de compromisso, assegurou a negociação do valor de R$ 24.289.240,00, quantia já garantida para pagamentos futuros. Restando, em 31/12/2019, apenas 8,15% da dívida de precatórios municipais pendentes de negociação.

2019

Demonstrativo da destinação dos recursos públicos

As demais devoluções ou transferências de valores foram decorrentes de
outros fundamentos, quais sejam:

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 13.436/2017, o TRT-

•

tivos débitos;

21-RN recebeu a comunicação da Instituição Financeira Banco do Brasil Agência Setor Público sobre a devolução de valores decorrentes
de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPVs) Federais não

•
•

Devolução à União, decorrente de sobra após revisão de cálculos;
Transferência de valor ao TJRN, decorrente de deliberação do Comitê

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

R$ 348.973,3

VALORES
TRANSFERIDOS
AO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO RN

(LEI Nº 13.463/2017)

R$ 284.133,13

R$ 121.630.056,77

Valores
devolvidos/transferidos
pelo TRT21-RN

VALORES
DEVOLVIDOS
AOS MUNICÍPIOS
R$ 402.420,02

4

Gestor de Precatórios.

levantados, no montante de R$ 121.630.056,77.

VALORES
DEVOLVIDOS
À UNIÃO

Devolução aos municípios, após a quitação integral dos seus respec-

VALORES
DEVOLVIDOS
À UNIÃO

(SALDO REMANESCENTE)

R$ 122.665.583,22
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Síntese do resultado final

4

O demonstrativo a seguir retrata os valores efetivamente depositados/

trabalhistas contra a União, Estados e Municípios, suas respectivas autar-

liberados à disposição desta Justiça, para fins de quitação dos precatórios

quias, fundações e ECT (Correios), no exercício de 2019.

DEMONSTRATIVO DE PRECATÓRIO/RPVs DEPOSITADOS/LIBERADOS EM 2019
Valores depositados dos termos de compromisso (municípios) - Precatórios
Pagamentos Precatórios Federais

R$ 374.807,52

Repasse do TJRN - Regime Especial - Estado RN

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

R$ 14.834.760,56

R$ 13.398.539,08

Repasse do TJRN - Regime Especial - Município de Natal

R$ 3.498.181,16

Pagamentos RPVs – Federais

R$ 309.734,83

Pagamentos RPVs - Estado RN

R$ 9.707.814,98

Pagamentos RPVs - Município de Natal

R$ 1.325.318,49

Pagamentos RPVs - Município de Lagoa de Velhos

R$ 24.000,00

TOTAL

R$ 43.473.156,62

QUANTIDADE DE RECLAMANTES BENEFICIADOS
849 (50,3%)
Os dados das RPVs são específicos dos termos controlados pela
Divisão de Precatórios do TRT21-RN.

838 (49,7%)

Precatórios
RPVs Estado / Município
de Natal
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5. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

ATIVO

PASSIVO

ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

Caixa e Equivalente de Caixa

Neste capítulo serão abordados a situação e o desempenho financeiro
e contábil da gestão do exercício de 2019, tomando-se por base informações extraídas das demonstrações contábeis e notas explicativas.
No que se refere ao desempenho orçamentário, a matéria foi tratada no

12.208.672,55
17.340.597,93
399.894,43

Clique aqui para saber mais sobre as demonstrações contábeis e notas

83.142,72

explicativas do TRT21-RN

ATIVO NÃO CIRCULANTE

trações contábeis, principalmente no Balanço Patrimonial, cujos fatos
mais relevantes serão abordados a seguir.

Ativo Realizável a Longo Prazo

228.360,73
83.381.622,03

160.726,03

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Provisão a Longo Prazo

1.033.454,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Resultados Acumulados

Intangível

TOTAL DO ATIVO

115.828.206,06
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Demais Obrigações a Curto Prazo

Imobilizado

2.185.915,67

122

Fornecedores e Contas a Pagar
a Curto Prazo

45.747,49

Estoques

VPDS Pagas Antecipadamente

A situação financeira contábil do TRT21-RN está evidenciada nas demons-

679.681,87

Demais Créditos e Valores
de Curto Prazo

capítulo 4, no item 4.6.1 - Gestão de Orçamento, Contabilidade e Finanças.

5.1 Resumo da situação financeira contábil e principais fatos
contábeis

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

113.908.596,00
TOTAL DO PASSIVO

115.828.206,06

No grupo do Ativo, onde são evidenciados os bens e direitos por ordem

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

de realização, serão abordados os aspectos mais relevantes dos grupos

5

ATIVO CIRCULANTE EM 31/12/2019

“Circulante ou Curto Prazo” e “Não Circulante ou Longo Prazo”, que apresentam os seguintes saldos em 31/12/2019:

Estoques

Ativo Circulante

30.032.307,63
25,9%

Variações
Patrimoniais
Diminutivas
Pagas
Antecipadamente

57,7%

Ativo Não
Circulante

40,7%

85.795.898,43
74,1%
Fonte: Balanço Patrimonial 2019

Demais Créditos
e Valores de Curto Prazo

Caixa e Equivalentes
de Caixa
Fonte: Setor de Contabilidade Analítica - SECA/COF/TRT21-RN

No Ativo Circulante, o subgrupo “Caixa e Equivalentes de Caixa” é o de

Os recursos financeiros movimentados pelo TRT21-RN advém principal-

maior importância, haja vista que constitui-se das disponibilidades de

mente dos repasses e subrepasses do Tesouro Nacional, segregados por

caixa, e destinam-se a honrar os compromissos financeiros do Órgão. Es-

fontes de recursos e vinculação de pagamento, oriundos da receita

tão depositadas no Banco Central do Brasil em observância ao princípio

arrecadada pela União.

da unidade de caixa, previsto no §3º do art. 164 da Constituição Federal.
O saldo de R$ 12.208.672,55, verificado em 31/12/2019, corresponde ao
Os valores são movimentados no SIAFI por meio do Banco do Brasil e cons-

lastro financeiro para o TRT21-RN cumprir os compromissos inscritos

tituem uma fatia da Conta Única da União, é representada no Balancete

em restos a pagar, e iniciar a gestão de pagamentos dos dispêndios

pela conta contábil “Limite de Saque com Vinculação de Pagamento”.

de 2020.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 | TRT 21 - RN

123

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

0,
3%

1,3%

ATIVO EM 31/12/2019 (Em Reais)

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA X INSCRIÇÕES

1.467.661,08

EM RESTOS A PAGAR EM 31/12/2019 (Em Reais)

12.208.672,55

Destaca-se nesse subgrupo a conta contábil de “Adiantamentos de Férias”
concedidos a servidores e magistrados, no valor de R$ 16.924.655,99. Essa
conta congrega o saldo dos adiantamentos relativos ao abono constitucional, cujo pagamento é realizado no primeiro período de férias, assim
como os valores relativos à remuneração dos servidores e magistrados no
gozo de férias, proporcionalmente aos dias gozados.
Devido à mudança de critério de contabilização da folha de pagamento
estabelecida pela Macrofunção SIAFI 02.11.42 - Folha de Pagamento,
iniciada em 2018, o saldo dessa conta apresentou incremento de 812,29%.
Os detalhes do subgrupo podem ser observados na Nota 8 - Demais
Créditos e Valores a Curto Prazo, das Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial, publicadas no site do TRT21-RN na internet.

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS EM 31/12/2019
(Em Reais)

Caixa e Equivalente
de Caixa

Inscrições em
Restos a Pagar

1.855.187,15

2018
+ 812,29%

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

5

Os direitos, constantes do subgrupo “Demais Créditos e Valores a Curto
Prazo”, são constituídos por adiantamentos de férias e salário, taxas decorrentes de contratos de cessão de espaço físico da área do TRT21-RN
e valores oriundos da remuneração de convênios firmados com instituições financeiras para prestação de serviços financeiros.

Saldos em 31/12/2019
2019
Fonte: Balanço Financeiro 2019

Fonte: SIAFI - Balancete dez/2018 e dez/2019
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16.924.655,99

O Ativo Não Circulante, composto pelos Direitos Realizáveis a Longo Pra-

BENS MÓVEIS
(em 31/12/2019)

res), é utilizado na produção dos serviços prestados pelo TRT21-RN para
atingir os seus objetivos institucionais. Vale salientar que o desgaste dos
bens por uso ou obsolescência são deduzidos do valor desses bens por
meio das contas contábeis “Depreciação Acumulada” e “Amortização
Acumulada”.

COMPOSIÇÃO DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (em 31/12/2019)

Demais Bens
Móveis
Máquinas,
Aparelhos,
Equipamentos
e Ferramentas

4,5%
5,2%
5,2%

Móveis
e Utensílios

2,5%

0,3%

Imobilizado

97,2%

Ativo
Realizável
a Longo
Prazo

Bens de
Informática

53,4%

COMPARATIVO DE BENS MÓVEIS
2018 x 2019 (Em Reais)

Fonte: Setor de Contabilidade Analítica - SECA/COF/TRT21-RN

Destaca-se nesse grupo o Imobilizado, com o montante de R$

31/12/2018

24.719.755,15

31/12/2019

27.389.294,65

83.381.622,03. Conforme se verifica dos gráficos a seguir, o fato relevante
observado no Imobilizado foi a evolução de 10,80% do saldo dos bens
móveis em relação a 2018, motivada pela aquisição de bens de informática, fato que se coaduna com as ações estratégicas do TRT21-RN para

5

Veículos

10,2%
21,5%

Intangível

Material Cultural,
Educacional e de
Comunicação

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

zo, Imobilizado (bens móveis e imóveis) e Intangível (licenças de softwa-

automação dos processos visando a celeridade e eficiência da prestação
jurisdicional.
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5

No TRT21-RN, os bens móveis são controlados pelo Sistema de Controle de
Material e Patrimônio (SCMP), que fornece mensalmente relatórios para
apropriação da depreciação acumulada e para conferência do saldo de
cada espécie de bem com os registros do SIAFI. O sistema também auxilia a
Comissão de Inventário na realização do inventário anual, fornecendo relatório para conciliação com os dados obtidos no levantamento físico, e realização das providências porventura demandadas pelas ocorrências verificadas.

te pelo pagamento a magistrados da totalidade do passivo “Parcela
Autônoma de Equivalência”. Detalhes da situação podem ser observados na Nota 13 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo, do Balanço Patrimonial, conforme se
verifica do gráfico a seguir.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR EM 31/12/2019 (Em Reais)

O Inventário de 2019 foi iniciado com o levantamento físico, porém as conclusões das ocorrências encontradas ainda não foram finalizadas pela Comissão de Inventário. Mais detalhes deste subgrupo podem ser observados
na Nota 10 - Imobilizado, das Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial.
Passando às obrigações do TRT21-RN, elas estão evidenciadas no Balanço
Patrimonial, no Passivo Circulante (curto prazo) e no Não Circulante (longo prazo), conforme gráfico a seguir.

PASSIVO EXIGÍVEL EM 31/12/2019 (Em Reais)

53,8%
Passivo não
Circulante
1.033.454,67

47,2%
Passivo
Circulante
886.155,39

Fonte: Balanço Patrimonial 2019

Dois fatos relevantes foram observados em relação a essas obrigações:
• O primeiro, no curto prazo, foi a redução de 79,41% do saldo dos
passivos de pessoal em relação a 2018, registrado na conta contábil
21.111.04.00 - Obrigações Trabalhistas a pagar, motivada principalmen-
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31/12/2018

31/12/2019

3.204.621,47
659.735,43

Fonte: SIAFI - Balancete dez/2018 e dez/2019

•

O outro, no longo prazo, foi a desincorporação do saldo dos passivos
de servidores relativo a Unidade Real de Valor (URV), ocasionado pela
reclassificação de “Passivo Não Circulante” (R$ 4.126.927,62) para “Passivos Contingentes”. Essa reclassificação ocorreu em razão da inexistência de base estimativa confiável do valor da obrigação, conforme
relatam as Notas 15 - Passivo não Circulante, 17 - Ajustes de Exercícios
Anteriores e 19 - Passivos Contingentes, do Balanço Patrimonial.

Os passivos contingentes são obrigações decorrentes de eventos passados,
cuja confirmação depende da ocorrência ou não de um ou mais eventos
futuros incertos que não estão totalmente sob o controle da entidade.
A mencionada desincorporação de passivo foi o fato mais significativo
que sensibilizou o saldo da conta contábil “Ajuste de Exercícios Anteriores”, aumentando o Patrimônio Líquido do TRT21-RN.
Essa conta contábil, que integra o subgrupo Resultados Acumulados,
pode aumentar ou reduzir o grupo do “Patrimônio Líquido” pelos lançamentos oriundos de efeitos de mudança de critério ou de retificação de
erro imputável a exercícios anteriores, e que não possam ser atribuídos
a fatos subsequentes, ou seja, a fatos do exercício em curso.

5.2 Avaliação dos custos operacionais e resultados financeiros
e não financeiros
Com relação aos custos operacionais e resultados financeiros e não finan-

nal estão demonstrados pelas Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)

ceiros do TRT21-RN, os gastos incorridos na prestação de serviço jurisdicio-

na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP).

5

0,003%
Outras Variações
Patrimoniais Diminutivas

11.241,46

0,7%

273.918,03

Desvalorização e Perdas de Ativos
e Incorporações de Passivos

2.283.539,33

Benefícios Previdenciários
e Assistenciais

53.685.758,25

0,10%
0,55%
5,63%

208.808.369,33

Tributárias

406.282,07
Uso de Bens, Serviços
e Consumo de Capital Fixo

23.491.943,61

12,86%
30,77%

Pessoal e Encargos

Variações Patrimoniais
Diminutivas Financeiras

Transferências
e Delegações Concedidas

128.457.448,83

50,02%

Fonte: Setor de Contabilidade Analítica - SECA/COF/TRT21-RN e Balanço Patrimonial 2019
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS EM 31/12/2019 (Em Reais)

5

As despesas incorridas que têm influência direta na prestação de serviço

confronto das Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras e Varia-

foram as integrantes dos grupos “Pessoal e Encargos” e “Uso de Bens,

ções Patrimoniais Diminutivas Financeiras.

Serviços e Consumo de Capital Fixo”.
No setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desemO montante da maior despesa, “Pessoal e Encargos”, guarda coerência

penho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu

com a natureza jurídica do TRT21-RN, que requer considerada

alterações quantitativas dos elementos patrimoniais.

à sociedade.
Em seguida, as despesas do grupo “Uso de Bens, Serviços e Consumo de
Capital Fixo”, que embora tenha participação financeira pouco expressiva
em relação ao montante das VPDs, são relevantes porque são imprescin-

RESULTADO PATRIMONIAL EM 31/12/2019
(Em Reais)

díveis à prestação de serviço jurisdicional. Expressam, em grande maioria,

No que se refere ao grupo das “Transferências e Delegações Concedidas”,
embora tenham representatividade significativa no conjunto das VPDs,
não constituem despesas incorridas para a prestação de serviços ofertados pelo TRT21-RN. Tratam de valores recebidos pelo órgão para repasse
à União, como custas judiciais, multas por infrações contratuais e cancelamentos de precatórios e Requisição de Pequeno Valor (RPV) determina-

VPA

VPD

dos pela Lei n° 13.463/2017 e pela Resolução CSJT n° 248/2019, conforme
detalhado na Nota 4 - Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas, do Balanço Financeiro.
Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais 2019

O Resultado Patrimonial, que é apurado mediante confronto das Variações Patrimoniais Aumentativas (VPAs) - receitas - com as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPDs) - despesas -, obtido pelo TRT21-RN em 2019
foi de R$ 14.458.561,44, conforme demonstra o gráfico a seguir. Esse valor
já contempla o resultado financeiro (R$ 247.025,80), que é apurado pelo
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14.458.561,44

físicas e jurídicas ao TRT21-RN.

417.418.500,91

as despesas com material de consumo e serviços prestados por pessoas

431.877.062,35

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

demanda de recursos humanos para realização dos serviços prestados

RESULTADO
PATRIMONIAL

5.3 Normas legais e técnicas adotadas nas atividades
orçamentárias, financeiras e contábeis
As principais normas legais e técnicas adotadas pelo TRT21-RN nas
atividades orçamentárias, financeiras e contábeis são as seguintes: :

ocorrências na conformidade contábil, a fim de que sejam adotadas as
providências para sua regularização.

5

— Decreto-Lei nº 200/1967;
— Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
— Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público NBC TSP;
— Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª Edição MCASP;
— Manual do Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal (SIAFI).
O Setor de Contabilidade Analítica - SECA, integrante da Coordenadoria
de Orçamento e Finanças (COF) do TRT21-RN, realiza periodicamente, por
meio de profissionais legalmente habilitadas, a conformidade contábil
dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, cujo
procedimento consiste na certificação de que as demonstrações contábeis geradas pelo SIAFI estão de acordo com a Lei nº 4.320/1964, com o
MCASP, com o Manual do SIAFI e com as orientações do CSJT. Esse procedimento está previsto na Macrofunção 020315 - Conformidade Contábil.
Concomitante à realização dessa conformidade são realizadas diversas
atividades de controle e registros pelo referido Setor, a fim de que as informações constantes das Demonstrações Contábeis reflitam nos seus aspectos mais relevantes a situação orçamentária, financeira e patrimonial
do TRT21-RN.
Quando encontradas inconsistências ou desequilíbrios considerados
relevantes são realizadas diligências aos Setores envolvidos para regularização e, caso necessário, são realizados registros de restrições dessas

O TRT21-RN possui na sua estrutura de governança a Divisão de Controle
Interno (DCI). A referida unidade exerce atividades de controle por meio
de auditorias e monitoramento de ações da gestão. Os seus resultados
são reportados diretamente à Presidência do TRT21-RN.
No exercício de 2019, não houve conclusões de auditoria específicas para
as atividades orçamentárias, financeiras e contábeis.
O resumo das políticas contábeis adotadas no TRT21-RN, todas em consonância com a contabilidade aplicada ao setor público, estão inseridas
nas notas explicativas às demonstrações contábeis, publicadas no site
do Tribunal.

5.4 Informações acerca do setor de contabilidade
O Setor de Contabilidade Analítica (SECA), conforme mencionado no
item anterior, faz parte da estrutura do TRT21-RN, por meio da Coordenadoria de Orçamento e Finanças (COF).
O SECA é composto por três servidoras, Analistas Judiciárias - Especialidade Contabilidade, registradas no Conselho Regional de Contabilidade.
São atribuições do Setor, dentre outras:
• realizar a conformidade contábil, conforme mencionado ante
riormente;
• efetuar a análise dos lançamentos contábeis no SIAFI gerados
pela execução da despesa, por meio de análise periódica dos
RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 | TRT 21 - RN
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— Lei 4.320/1964;

5

•
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•

•
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registros, e análise do Balancete, a fim de que gerem demonstrativo contábeis fidedignos para o TRT21-RN;
examinar sob o aspecto contábil os documentos contratuais
que impliquem em despesa, registrando cada contrato nas
contas de controle específicas do SIAFI;
conferir e contabilizar mensalmente no SIAFI os materiais de
consumo efetivamente consumidos, com base no Relatório
Mensal de Almoxarifado (RMA) fornecido pelo Setor de Almoxarifado, identificando eventuais divergências dos saldos de entradas e saídas;
conciliar mensalmente as entradas e saídas de material permanente, constantes do Relatório Mensal de Bens (RMB), extraído
do Sistema de Controle de Material e Patrimônio - SCMP, com
o Balancete SIAFI, bem como proceder a baixas no SIAFI determinadas pelo Ordenador de Despesa em processo regular,

•
•

•
•

e demais registros em decorrência de doações, comodatos,
reclassificação de bens, dentre outros;
registrar as depreciações e amortizações mensais com base nos
relatórios do SCMP;
conferir, contabilizar e manter atualizado o saldo das receitas
próprias do Tribunal, geradas pelos contratos com instituições
financeiras, taxas de ocupação/conservação de imóveis, taxa de
inscrição de concursos, dentre outras;
elaborar o Relatório de Gestão Fiscal quadrimestralmente em
conjunto com o Coordenador da COF/Gestor Financeiro;
realizar revisão analítica das demonstrações contábeis e elaborar notas explicativas de periodicidade anual.

Seguem abaixo os nomes, cargos e período de atuação no exercício de
2019 das servidoras lotadas no Setor:

Maria Verônica Pereira

Analista Judiciária - Especialidade
Contabilidade / Chefe do Setor de
Contabilidade Analítica

01/01/2019 a 31/12/2019

Mary Lindiane Torres
dos Santos Cruz

Analista Judiciária - Especialidade
Contabilidade / Chefe do Setor de
Contabilidade Analítica Substituta

01/04/2019 a 31/12/2019

Paula Schuler Dias
Fernandes

Analista Judiciária - Especialidade
Contabilidade

01/01/2019 a 31/12/2019
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6. ANEXOS E APÊNDICES

6

APÊNDICE 1 - Declaração de Integridade do Relato Integrado
pelos Responsáveis pela Governança
O Relatório de Gestão tem o objetivo de apresentar, de forma clara e objetiva, por meio de informações e análises quantitativas e qualitativas,
o que o TRT21-RN entrega de valor para a sociedade e suas principais par-

dos cada vez mais satisfatórios à sociedade.

tes interessadas, apresentadas no tópico 1.6. Cadeia de Valor.

Destacamos a participação efetiva da Alta Administração na construção

Este documento expressa a atuação do TRT21-RN para a sociedade,

o desenvolvimento do pensamento coletivo sobre a atuação do TRT21-RN,

tendo sido elaborado conforme a metodologia do “Relato Integrado”, deANEXOS E APÊNDICES

nal para planejar e priorizar a alocação dos recursos visando obter resulta-

senvolvida pelo International Integrated Reporting Council (Conselho Internacional para Relato Integrado) - IIRC, que visa aprimorar a qualidade
da informação disponibilizada, explicando como a organização gera valor
ao longo do tempo, bem como fornecendo subsídios à alocação de recur-

do documento, tendo sido o patrocínio ao projeto fundamental para
permitindo uma reflexão sobre os êxitos da Instituição e suas oportunidades de melhoria.
Assim, tornou-se possível o desenvolvimento de uma gestão mais organizada e profissional, contemplando a conectividade dos sistemas de infor-

sos de maneira mais eficiente e produtiva.

mação para auxílio à melhoria do gerenciamento dos riscos, da tomada

Em 2019, o projeto institucional denominado “Elaboração do Rela-

mos de transparência da gestão.

tório de Gestão”, objetivou produzir o relatório no formato exigido,
por meio da Decisão Normativa TCU nº 170/2018, e entregou o mapeamento e a modelagem do processo organizacional “Elaborar Rela-

de decisão, da comunicação interna e do aperfeiçoamento dos mecanis-

Não obstante as estruturas de apoio à governança tenham sido efetivamente implementadas em 2019 e atuado sistematicamente nas

tório de Gestão”.

discussões dos temas de suas áreas de negócio e na apresentação

Assim, o Relatório de Gestão 2019 foi elaborado através da execução do pro-

Tribunal, ainda se apresenta como desafio para a Gestão a definição

cesso organizacional “Elaborar Relatório de Gestão”, de forma participativa e integrada com colaboradores de todas as áreas do Tribunal, tais como:
Governança, Estratégia, Tecnologia da Informação, Gestão de Pessoas, Orçamento e Finanças, Comunicação Social, Infraestrutura, Serviços e Logística.
O relatório é o resultado de um processo de melhoria contínua, com
a evolução do pensamento integrado e alinhado à estratégia organizacio-
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de soluções e iniciativas para o enfrentamento dos problemas do
da nossas Políticas de Governança e Gestão de Riscos Institucionais,
quando se regulamentará a forma e o fluxo de atuação dessas estruturas essenciais à execução das funções da governança.
A elaboração do Relatório de Gestão do exercício de 2020 deve evoluir
nesse sentido, havendo uma participação mais efetiva e formal da estru-

tura de governança, elevando a maturidade institucional do mecanismo

Dessa forma, reconhecemos a responsabilidade e asseguramos

de controle, por meio dos processos de gestão de riscos, controles inter-

a integridade do Relatório de Gestão elaborado na forma do relato

nos, transparência, accountability e prestação de contas.

integrado.

6

Bento Herculano Duarte Neto
Desembargador Presidente do TRT21-RN (Biênio 2019 - 2020)

Herman Guilhermo de Araújo Souza
ANEXOS E APÊNDICES

Secretário- Geral da Presidência (Biênio 2019 - 2020)

Márcio de Medeiros Dantas
Diretor Geral do TRT21-RN (Biênio 2019 - 2020)
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DIM – Divisão de Magistrados
DIMON – Divisão de Monitoramento e Apoio à Primeira Instância

ACAPORD – Associação Camarense de Apoio aos Deficientes

DLC – Divisão de Licitação e Contratos

AJDG – Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral

DLP – Divisão de Logística e Patrimônio

AGU – Advocacia Geral da União

DOU – Diário Oficial da União

ARP – Ata de Registro de Preço

DVP – Demonstração das Variações Patrimoniais

BI – Business Intelligence

ECT – Correios

CEAJud – Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Po-

e-Social – Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias

der Judiciário

e Trabalhistas

CEduc-JT – Centro de Educação Corporativa da Justiça do Trabalho

EGP-EA – Escritório de Projetos de Engenharia e Arquitetura

CEF – Coordenadoria de Execução Financeira

EGPO – Escritório de Gestão de Processos Organizacionais

CEJUSC – Centro Judiciário Regional de Métodos Consensuais de Solução

EGP-TIC – Escritórios de Gestão de Projetos de TIC

de Disputas

EJUD21 – Escola Judicial

CGE – Comitê de Gestão Estratégica

EMANAT – Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistra-

CGEST – Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica

dos do Trabalho

CGESTIC – Comitê de Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação

ENTIC-JUD – Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comuni-

CGTIC – Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação

cação do Poder Judiciário

CGP – Coordenadoria de Gestão de Pessoas

EPROJ – Escritório de Projetos Institucional

CGR – Comitê de Gestão de Riscos

GECJ – Gratificação do Exercício Cumulativo de Jurisdição

CGSI – Comitê Gestor de Segurança da Informação

GPO – Gestão por Processos Organizacionais

CNJ – Conselho Nacional de Justiça

ICEM – Índice de conformidade à estrutura mínima de TIC

COF – Coordenadoria de Orçamento e Finanças

ICIM – Índice de conformidade à estrutura mínima de TIC

COOCAMAR – Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis e de Re-

IEOD – Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado

síduos Sólidos da Região Metropolitana de Natal

IES – Instituição de Ensino Superior

COOPICICLA – Cooperativa de Materiais Recicláveis da cidade do Natal

IGC – Índice Geral de Cursos

CSJT – Conselho Superior da Justiça do Trabalho

IGestContrat – Índice de capacidade em gestão de contratações

DCI – Divisão de Controle Interno

iGestPessoas (índice de capacidade em gestão de pessoas)

DCP – Documento de Caracterização do Processo

IGestTI – Índice de capacidade em gestão de TI

DCS – Divisão de Comunicação Social

IGG – Índice integrado de governança e gestão públicas

DG – Diretoria Geral

IGovContrat – Índice de governança e gestão de contratações

DGI – Divisão de Governança Institucional

IGovPessoas – Índice de governança e gestão de pessoas
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IGovPub – Índice de Governança Pública

SECOM – Setor de Compras

IGovTI – Índice de governança e gestão de TI

SEGS – Setor de Serviços de TIC

IRA – Índice de Rendimento Acadêmico

SEINF – Setor de Infraestrutura de TIC

JAC – Juiz Auxiliar da Corregedoria

SELIC – Setor de Licitações

JAP – Juiz Auxiliar da Presidência

SESI – Setor de Segurança da Informação

JFRN – Justiça Federal do Rio Grande do Norte

SESIF – Setor de Sistemas de Informação

JT – Justiça do Trabalho

SETIC – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

LOA – Lei Orçamentária Anual

SIGEO – Sistema de Gestão Orçamentária

ODS – Objetivo de Desenvolvimento Sustentável

SIGEP – Sistema Integrado de Gestão de Pessoas

ONU – Organização das Nações Unidas

SIGEST – Sistema de Gestão Estratégica

PAC – Plano Anual de Contratações

SRH – Sistema de Recursos Humanos

PCSTIC – Plano de Contratações de Soluções de TIC

TCU – Tribunal de Contas da União

PEI – Planejamento Estratégico Institucional

TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação

PE-JT – Plano Estratégico da Justiça do Trabalho

TJRN – Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte

PJe – Processo Judicial Eletrônico

TMDP1c – Tempo Médio verificado entre a Distribuição do Processo e o

PJe-Cor – Processo Judicial Eletrônico das Corregedorias

Primeiro Julgamento

PLS – Plano de Logística Sustentável

TRT21-RN – Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região

PPA – Plano Plurianual

TRT – Tribunal Regional do Trabalho

PPP – Projeto Político Pedagógico

TST – Tribunal Superior do Trabalho

PROAD – Processo Administrativo Eletrônico

UO – Unidade Orçamentária

RA – Resolução Administrativa

URV – Unidade Real de Valor

RAE – Reunião de Análise da Estratégica

VPA – Variações Patrimoniais Aumentativas

RMA – Relatório Mensal de Almoxarifado

VPD – Variações Patrimoniais Diminutivas

RMB – Relatório Mensal de Bens

VT – Vara de Trabalho

RPV – Requisição de Pequeno Valor
SCMP – Sistema de Controle de Material e Patrimônio
SCR – Secretaria da Corregedoria
SEAMO – Setor de Assistência Médico Odontológica
SEAGG – Setor de Apoio à Governança e Gestão de TIC
SECA – Setor de Contabilidade Analítica
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