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Planejamento Estratégico é um processo gerencial contínuo e 
sistemático que estabelece uma diretriz organizacional a partir 
da razão de existir da instituição, considerando a influência dos 
cenários internos e externos.
 
A principal finalidade do Planejamento Estratégico de uma 
instituição pública é a definição de Objetivos Estratégicos que 
visem garantir o cumprimento da sua missão, com a melhoria 
dos serviços ofertados aos cidadãos a médio e longo prazo, pos-
sibilitando uma administração focada nos resultados e no en-
frentamento de novos desafios.
 
O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região encontra-se no seu 
terceiro ciclo de planejamento estratégico. Neste período houve 
um nítido processo de amadurecimento da instituição, que 
passou a utilizar de maneira mais sistematizada os mecanismos 
de  governança e de gestão estratégica em seus processos orga-
nizacionais, bem como a fazer monitoramento contínuo da ges-
tão, por meio de indicadores de desempenho frente às metas 
traçadas para os objetivos estratégicos.

Avaliando-se o ciclo de Planejamento Estratégico 2015-2020, 
foram identificadas algumas lições aprendidas, dentre as quais 
pode-se destacar: 

• A criação de unidades especializadas em Projetos e Processos 
Organizacionais. 

• A cultura do planejamento incorporada aos processos 
organizacionais e aos projetos institucionais, que atual-
mente assumem um papel importante como impulsio-
nadores para o atingimento da estratégia estabelecida.

• O monitoramento efetivo e constante de indicadores 
e metas e correção de rotas visando ao alcance dos Objeti-
vos Estratégicos. 

A melhoria contínua dos processos organizacionais trouxe como 
oportunidade de melhoria para este novo ciclo a implantação 
da metodologia de desdobramento da estratégia e o seu forta-
lecimento.
 
Por fim, é importante destacar que o ciclo que se inicia deve 
ser visto de forma desafiadora considerando a constância na im-
plantação de uma cultura de gestão pautada na continuidade e 
avaliação de resultados e sobretudo na necessidade de flexibili-
zação e redirecionamento em resposta às rápidas mudanças  do 
mundo globalizado.

introdução

https://www.trt21.jus.br/


METODOLOGIA
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METODOLOGIA APLICADA

O Plano Estratégico do Tribunal Regional do Trabalho da 21º Região 
para o ciclo 2021-2026 foi construído com base na Resolução CSJT 
nº 259/2020 e contou com uma expressiva participação de magis-
trados e servidores do Tribunal.

Diante da complexidade e importância do assunto e visando garan-
tir um trabalho de qualidade, foi criado o projeto estratégico de For-
mulação da Estratégia Institucional do TRT21-RN - ciclo 2021-2026. 
O projeto estratégico, iniciado em junho de 2020, contou com uma 
equipe multidisciplinar, tendo como integrantes um representante 
de cada componente da Cadeia de Valor.

Partindo-se dos Macrodesafios do Poder Judiciário, instituídos 
pela Resolução CNJ nº 325/2020, foi elaborado o Relatório de 
Diagnóstico Institucional, uma ferramenta de planejamento que 
tem por objetivo avaliar a situação organizacional do Tribunal nos 
contextos interno e externo. A finalidade principal foi identificar, nos 
diversos cenários e a partir das perspectivas das várias áreas de ne-
gócio, quais são as forças e fraquezas, oportunidades e ameaças 
existentes e a serem aproveitadas ou enfrentadas ao longo da 
execução da estratégia.

Durante a fase de desenvolvimento do projeto, houve uma reco-
mendação do próprio Conselho Superior de Justiça do Trabalho - 
CSJT para que os tribunais aderissem de forma integral ao Plano 
Estratégico da Justiça do Trabalho, estejá alinhado com os Ma-
crodesafios do Poder Judiciário. Esta recomendação reorientou a 
execução do projeto de formulação da estratégia institucional, que 

tratou de fazer os alinhamentos com as necessidades específicas do 
Tribunal para que pudessem ser seguidas as diretrizes do CSJT.

Atendendo ao disposto na alínea b, inciso III, Art. 19, da Resolu-
ção CSJT nº 259/2020, o Comitê de Governança e Gestão Estraté-
gica e Participativa - CGGEP do Tribunal, em reunião ocorrida em 
03/05/2021, aprovou a proposta de adesão integral ao Planejamen-
to Estratégico da Justiça do Trabalho e entendeu como importante 
acrescentar um objetivo estratégico, na perspectiva Sociedade, tra-
tando da continuidade e da sustentabilidade institucional da Justi-
ça do Trabalho.

https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/168294
https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/168294
https://www.trt21.jus.br/institucional/areas-administrativas/governanca-e-estrategia-organizacional/gestao-estrategica/areas-de-negocio/gestao-de-processos-organizacionais
https://www.cnj.jus.br/gestao-estrategica-e-planejamento/estrategia-nacional-do-poder-judiciario-2021-2026/processo-de-formulacao/macrodesafios-2021-2026/
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3365
https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/transparencia/dgi/RELATO%CC%81RIO%20DE%20DIAGNO%CC%81STICO%20TRT-RN%202020.1.pdf
https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/transparencia/dgi/RELATO%CC%81RIO%20DE%20DIAGNO%CC%81STICO%20TRT-RN%202020.1.pdf
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/182910/2021_ato0034_csjt.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/182910/2021_ato0034_csjt.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.cnj.jus.br/gestao-estrategica-e-planejamento/estrategia-nacional-do-poder-judiciario-2021-2026/processo-de-formulacao/macrodesafios-2021-2026/
https://www.cnj.jus.br/gestao-estrategica-e-planejamento/estrategia-nacional-do-poder-judiciario-2021-2026/processo-de-formulacao/macrodesafios-2021-2026/
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1º REVISÃO DO PLANO 
ESTRATÉGICO
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1º REVISÃO DO PLANO ESTRATÉGICO

Esta versão foi aprovada pelo Comitê de Governança e Gestão Estra-
tégica e Participativa (CGGEP), por ocasião da 1ª Reunião de Análise 
da Estratégia - RAE 2022, realizada em 25/04/2022, em consonân-
cia com o Modelo de Gestão Estratégica do TRT21, instituído pela 
Resolução Administrativa TRT21 nº 015/2021:

“...
Art. 16. O Plano Estratégico 2021-2026 será revisado em processo 
contínuo, por meio das Reuniões de Análise da Estratégia (RAE) e 
ocorrerão de acordo com a Resolução CSJT nº 259/2020e o Plano 
Estratégico da Justiça do Trabalho.”

Nesta versão foram alterados os seguintes tópicos:

 1- Revisadas as Metas Nacionais, alinhando-as às Metas 
      Nacionais do CNJ;
 2- Inseridos os indicadores que constam na cesta do CNJ e  
      que devem passar a ser monitorados periodicamente;
 3- Inseridas novas iniciativas estratégicas;
 4- Definidas Metas Regionais para o biênio 2022-2023; e
 5- Indicados responsáveis pelos Objetivos Estratégicos.



DIAGNÓSTICO
INSTITUCIONAL
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2.1 - Gerir estrutura e sistema 
de governança institucional

2.2 - Gerir a estratégia institucional

3.1 - Governança e gestão de TIC

4.1 - Governança e gestão de pessoas

6.1 - Governança e gestão da
comunicação e informação

7.1 - Governança e gestão de 
infraestrutura, serviços e logística

RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO
INSTITUCIONAL

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
DO TRT 21-RN - 2021 - 2026

 Dezembro / 2020

https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/transparencia/dgi/RELATO%CC%81RIO%20DE%20DIAGNO%CC%81STICO%20TRT-RN%202020.1.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWUwM2ZiNWItZTU5Yy00NWE3LWJmODUtNjE5Nzg0OGEwNjM4IiwidCI6ImM0MjAxYTY1LWZjOGMtNGNlNC1hM2UwLTUwODBmNjNlOWQ4YiJ9
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ORGANIZACIONAL
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Identidade
Organizacional

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

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

Valorização das pessoas
Sustentabilidade
Efetividade
Comprometimento
Segurança Jurídica
Respeito à diversidade

VALORES
Ética
Acessibilidade
Agilidade
Eficiência
Transparência
Inovação

OBJETIVOS

Garantir a efetividade do tratamento
da demandas repetitivas

Fortalecer a Governança
e a Gestão Estratégica

Garantir a duração razoável
do processo

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

Assegurar o tratamento adequado
dos conflitos trabalhistas

Garantir a continuidade
e a sustentabilidade institucional

da Justiça do Trabalho
Fortalecer a comunicação

e as parcerias institucionais
Promover o trabalho decente

e a sustentabilidade

Aperfeiçoar a gestão
orçamentária e financeira

Incrementar modelo de gestão
de pessoas em âmbito nacional

Aprimorar a Governança de TIC
e a proteção de dados

Sociedade

Processos
Internos

Aprendizado
e Crescimento

Perspectivas



OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
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Objetivos

Garantir a continuidade
e a sustentabilidade 
institucional da Justiça 
do Trabalho

Perspectivas

Sociedade

Processos
Internos

Aprendizado
e Crescimento

Fortalecer a comunicação
e as parcerias institucionais

Aperfeiçoar a gestão
orçamentária e financeira

Incrementar modelo
de gestão de pessoas
em âmbito nacional

Aprimorar a Governança
de TIC e a proteção de dados

Garantir a duração
razoável do processo

Garantir a efetividade do
tratamento da demandas
repetitivas

Fortalecer a Governança
e a Gestão Estratégica

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

Assegurar o tratamento
adequado dos conflitos
trabalhistas

Promover o trabalho decente
e a sustentabilidade
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Garantir a continuidade e a sustentabilidade institucional da Justiça do Trabalho

Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais

Reafirmar as competências constitucionais da Justiça do Trabalho e sua missão institucional de proteção da cidadania
e da liberdade, e garantia da paz social, comunicando à sociedade e às demais partes interessadas os valores tangíveis
e intangíveis da sua atuação.

Aperfeiçoar os processos de comunicação com foco na divulgação e disseminação das competências institucionais,
estratégias e políticas públicas implantadas, e resultados operativos da jurisdição trabalhista para todos os atores do
sistema de justiça e sociedade, para fortalecer a transparência e a imagem da Justiça do Trabalho.

Promover ambientes de trabalho seguros e protegidos, a dignificação do trabalhador, a não discriminação de gêneros,
raça e diversidade, o combate ao trabalho infantil, bem como a gestão e o uso sustentável, eficiente e eficaz dos recursos
sociais, ambientais e econômicos, visando o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS da 
Organização das Nações Unidas – Agenda 2030.

Materializar a razoável duração do processo em todas as suas fases, garantindo-se a prestação jurisdicional efetiva e ágil,
com segurança jurídica e procedimental na tramitação processual, reduzindo-se o congestionamento de processos 
e elevando-se a eficiência na realização dos serviços judiciais e extrajudiciais.

Promover a sustentabilidade e o trabalho decente

Garantir a duração razoável do processos

Glossário dos Objetivos Estratégicos

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4
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Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados

Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas

Promover mecanismos de integridade e transparência em relação aos atos de gestão praticados, garantindo-se
alinhamento entre a estratégia corporativa e prioridades de gestão às despesas de maior impacto orçamentário.

Proporcionar o desenvolvimento da cultura da paz, estimulando a aplicação de meios consensuais de solução 
de conflito, como a mediação e a conciliação, com vistas a consolidar a Política de Tratamento Adequada de Conflito 
de Interesses, prevista na Resolução CNJ nº 125/2010.

Garantir estrutura, sistemas de informação, processos de trabalho padronizado, bem como pessoal
qualificado para o tratamento e solução das demandas judiciais seriadas, visando alcançar maior segurança
jurídica, economia processual e racionalidade administrativa na gestão judiciária.

Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas

Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica

Glossário dos Objetivos Estratégicos

Objetivo 5

Objetivo 6

Objetivo 7

Aprimorar as estruturas de governança e gestão estratégica, de modo a desenvolver processos de trabalho inovadores,
com suporte de sistemas digitais integrados de gestão de pessoal, de aquisições, de finanças, bem como os relacionados
às atividades de compliance e gestão de riscos organizacional, que permitam a tramitação de processos e documentos
e a prática de atos de gestão com maior rastreabilidade, segurança, confiabilidade, integridade, atualidade, celeridade,
transparência e eficiência.

Objetivo 8
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Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional

Assegurar a eficiência da gestão de custos vinculada à estratégia, por meio do funcionamento aperfeiçoado e universal
de mecanismos de administração orçamentária e financeira, com dados íntegros sobre o planejamento e a qualidade
da execução do orçamento.

Desenvolver, regulamentar e aplicar estratégias eficientes de alocação de força de trabalho, bem como propiciar um ambiente
de trabalho saudável, levando-se em consideração os aspectos físicos e psico-sociais que envolvam a organização do trabalho,
a gestão por competências, tendo como referencial a corresponsabilidade das lideranças e a autorresponsabilidade dos servidores
e magistrados, os normativos dos órgãos de controle, as peculiaridades da jurisdição trabalhista, as competências exigíveis para
o trabalho digital, como também as modalidades de trabalho presencial e à distância, além da inovação dos métodos de trabalho.

Garantir o aprimoramento, a integridade e a disponibilidade dos sistemas de informação e dos bancos de dados
mantidos pela Justiça do Trabalho, por meio de mecanismos de controle consistentes, bem como a modernização
de ativos e tecnologias que visem à implementação de grandes bases de dados e aplicação de inteligência artificial
para a melhoria dos processos de trabalho e da qualidade dos serviços prestados à sociedade.

Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados

Glossário dos Objetivos Estratégicos

Objetivo 9

Objetivo 10

Objetivo 11
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Identidade
Organizacional

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

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

Valorização das pessoas
Sustentabilidade
Efetividade
Comprometimento
Segurança Jurídica
Respeito à diversidade

VALORES
Ética
Acessibilidade
Agilidade
Eficiência
Transparência
Inovação

OBJETIVOS

Garantir a efetividade do tratamento
da demandas repetitivas

Fortalecer a Governança
e a Gestão Estratégica

Garantir a duração razoável
do processo

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

Assegurar o tratamento adequado
dos conflitos trabalhistas

Garantir a continuidade
e a sustentabilidade institucional

da Justiça do Trabalho
Fortalecer a comunicação

e as parcerias institucionais
Promover o trabalho decente

e a sustentabilidade

Aperfeiçoar a gestão
orçamentária e financeira

Incrementar modelo de gestão
de pessoas em âmbito nacional

Aprimorar a Governança de TIC
e a proteção de dados

Sociedade

Processos
Internos

Aprendizado
e Crescimento

Perspectivas
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ESTRATÉGICAS
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SOCIEDADE

Macrodesafios PJ

Programa de debates sobre
a Justiça do Trabalho no
contexto do Sistema de
JustiçaGarantir a continuidade

e a sustentabilidade
institucional da Justiça
do Trabalho

Garantia dos Direitos
Fundamentais

Garantia dos Direitos
Fundamentais

Fortalecer a comunicação
e as parcerias institucionaisFortalecimento da relação

institucional do Judiciário
com a sociedade

Programa de fortalecimento

Programa de
 Transformação Digital

da identidade da Justiça do
Trabalho

Programa de Comunicação

Programa de Gestão do 
Conhecimento

Institucional

Programa de Parcerias
Institucionais

Objetivos Estratégicos
JT - TRT21-RN

Iniciativas Estratégicas

Perspectiva

Nova

Nova
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Macrodesafios PJ

Garantia dos Direitos
Fundamentais

Promover
a sustentabilidade

e o trabalho decenteFortalecimento da relação
institucional do Judiciário
com a sociedade

Programa de Sustentabilidade

Programa de Acessibilidade

Programa de Equidade de
Gênero, Raça e Diversidade

Programa Trabalho Seguro -
Nacional

Programa de Combate ao
Trabalho Infantil - Nacional

Objetivos Estratégicos
JT - TRT21-RN

Iniciativas Estratégicas

SOCIEDADE

Perspectiva
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Agilidade e Produtividade
na Prestação Jurisdicional

Garantir a duração razoável
do processo

Programa de Melhoria
Contínua de Processos
Organizacionais

Programa de Integridade

Programa de Transparência

Promover a integridade
e a transparência na gestão

Enfrentamento à Corrupção,
à improbidade administrativa
e aos ilícitos eleitorais

PROCESSO INTERNO

Macrodesafios PJ Objetivos Estratégicos
JT - TRT21-RN

Iniciativas Estratégicas

Perspectiva



26 PLANO ESTRATÉGICO TRT21-RN -  CICLO 2021 - 2026

PROCESSO INTERNO

Macrodesafios PJ Objetivos Estratégicos
JT - TRT21-RN

Iniciativas Estratégicas

Prevenção de Litígio
e Adoção de Soluções
Consensuais Para os
Conflitos

Assegurar o tratamento
adequado dos conflitos
trabalhistas

Programa Permanente
de Incentivo à Conciliação

Programa de Tratamento
Adequado às Disputas de
Interesses no âmbito da
Justiça do Trabalho

Perspectiva
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Macrodesafios PJ Objetivos Estratégicos
JT - TRT21-RN

Iniciativas Estratégicas

PROCESSO INTERNO

Consolidação dos
Sistemas de Precedentes
Obrigatórios

Aperfeiçoamento da Gestão
Administrativa e da 
Governança Judiciária

Garantir a efetividade
do tratamento das
demandas repetitivas

Programa de tratamento
adequado de demandas
estratégicas ou repetitivas
e de massa

Programa de Governança

Programa de Gestão da 
Inovação

Programa de Gestão
Estratégica

Programa de Melhoria
Contínua de Processos
Organizacionais

Fortalecer a Governança
e a Gestão Estratégica

Perspectiva

Nova
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Aperfeiçoamento da
Gestão Orçamentária
e Financeira

Aperfeiçoar a gestão
orçamentária e financeira

Programa de Governança

Programa de Gestão
Orçamentária e Financeira

Programa de Gestão
de Custos

Programa de Governança
em Gestão de Pessoas

Incrementar modelo
de gestão de pessoas

Aperfeiçoamento da
Gestão de Pessoas

APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Macrodesafios PJ Objetivos Estratégicos
JT - TRT21-RN

Iniciativas Estratégicas

Perspectiva
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Macrodesafios PJ Objetivos Estratégicos
JT - TRT21-RN

Iniciativas Estratégicas

Fortalecimento da Estratégia
Nacional deTIC e de Proteção
deDados

Aprimorar a Governança
de TIC e a proteção 
de dados

Programa de Grandes 
Bases de Dados (Big Data)

Programa de Inteligência

Programa de Implantação 
da ENTIC-JUD

Artificial

Programa de Melhoria
doSistema de Gestão 
de Segurança da Informação
(SGSI)

APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Perspectiva

Nova



INDICADORES 
E METAS
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Perspectivas Objetivos Estratégicos

Garantir a continuidade e a sustentabilidade 
institucional da Justiça do Trabalho IAJ - Índice de acesso à justiça

Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais

Promover o trabalho decente e a sustentabilidade

Pesquisa de avaliação do poder judiciário

Índice de transparência
Índice de desempenho de sustentabilidade - IDS

Agilidade e produtividade na Prestação Jurisdiconal Taxa de congestionamento das execuções fiscais

Garantir a duração razoável do processo

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

TCL - Taxa de congestionamento líquida, exceto execuções fiscais

Tempo de tramitação dos processos pendentes, considerando 
as fases dentro do judiciário

Índice de prescrição

Tempo médio de tramitação dos processos 
administrativos disciplinares

TpCpICE - Tempo médio dos processos pendentes de 
improbidade, corrupção e crimes eleitorais

IAD - Índice de atendimento à demanda

Indicadores Estratégicos Perspectivas Objetivos Estratégicos Indicadores Estratégicos

Sociedade

Processos
Internos

IAJ - Índice de acesso à justiça

Índice de conciliação

Índice de realização de audiências nos CEJUSCs 
(audiências realizadas nos CEJUSCs em relação aos casos novos)

Índice de casos remetidos para câmara de conciliação/mediação
IC334 - Índice de realização de audiências do artigo 334 do cpc

Tempo médio entre o trânsito em julgado do precedente e o trânsito em 
julgado do processo em que a tese deveria ter sido aplicado
Tempo médio entre afetação admissão e a (publicação do acórdão) sentença 
de mérito nos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)

Tempo médio entre a afetação admissão e a (publicação do acórdão) sentença 
de mérito nos Incidentes de Assunção de Competência (IAC).

Índice de desempenho dos órgãos no prêmio cnj de qualidade nos eixos
 “governança” e “qualidade da informação

IDOB - Índice de dotações para despesas obrigatórias
IEDD - Índice de execução das dotações para despesas discricionárias
IEP - índice de execução das dotações para projetos
Índice de absenteísmo-doença
PRQV – Percentual da força de trabalho total participante de ações de 
qualidade de vida no trabalho

IGovTIC-JUD (indicador da TI) - Avalia governança, gestão e 
infraestrutura de tic
Percentual de casos eletrônicos sobre o acervo total

Índice de capacitação de magistrados
Índice de capacitação de servidores

Assegurar o tratamento adequado 
dos conflitos trabalhistas

Garantir a efetividade do tratamento das 
demandas repetitivas

Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica

Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira

Incrementar modelo de gestão de pessoas 
em âmbito nacional

Aprimorar a Governança de TIC e a 
proteção de dados

Índice de conciliação

Processos
Internos

Aprendizado 
e Crescimento

Indicadores Estratégicos
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Indicadores que compõe a cesta de indicadores do CNJ e que 
devem ser acompanhados durante o monitoramento da es-
tratégia.

Perspectivas Objetivos Estratégicos

Garantir a continuidade e a sustentabilidade 
institucional da Justiça do Trabalho IAJ - Índice de acesso à justiça

Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais

Promover o trabalho decente e a sustentabilidade

Pesquisa de avaliação do poder judiciário

Índice de transparência
Índice de desempenho de sustentabilidade - IDS

Agilidade e produtividade na Prestação Jurisdiconal Taxa de congestionamento das execuções fiscais

Garantir a duração razoável do processo

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

TCL - Taxa de congestionamento líquida, exceto execuções fiscais

Tempo de tramitação dos processos pendentes, considerando 
as fases dentro do judiciário

Índice de prescrição

Tempo médio de tramitação dos processos 
administrativos disciplinares

TpCpICE - Tempo médio dos processos pendentes de 
improbidade, corrupção e crimes eleitorais

IAD - Índice de atendimento à demanda

Indicadores Estratégicos Perspectivas Objetivos Estratégicos Indicadores Estratégicos

Sociedade

Processos
Internos

IAJ - Índice de acesso à justiça

Índice de conciliação

Índice de realização de audiências nos CEJUSCs 
(audiências realizadas nos CEJUSCs em relação aos casos novos)

Índice de casos remetidos para câmara de conciliação/mediação
IC334 - Índice de realização de audiências do artigo 334 do cpc

Tempo médio entre o trânsito em julgado do precedente e o trânsito em 
julgado do processo em que a tese deveria ter sido aplicado
Tempo médio entre afetação admissão e a (publicação do acórdão) sentença 
de mérito nos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)

Tempo médio entre a afetação admissão e a (publicação do acórdão) sentença 
de mérito nos Incidentes de Assunção de Competência (IAC).

Índice de desempenho dos órgãos no prêmio cnj de qualidade nos eixos
 “governança” e “qualidade da informação

IDOB - Índice de dotações para despesas obrigatórias
IEDD - Índice de execução das dotações para despesas discricionárias
IEP - índice de execução das dotações para projetos
Índice de absenteísmo-doença
PRQV – Percentual da força de trabalho total participante de ações de 
qualidade de vida no trabalho

IGovTIC-JUD (indicador da TI) - Avalia governança, gestão e 
infraestrutura de tic
Percentual de casos eletrônicos sobre o acervo total

Índice de capacitação de magistrados
Índice de capacitação de servidores

Assegurar o tratamento adequado 
dos conflitos trabalhistas

Garantir a efetividade do tratamento das 
demandas repetitivas

Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica

Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira

Incrementar modelo de gestão de pessoas 
em âmbito nacional

Aprimorar a Governança de TIC e a 
proteção de dados

Índice de conciliação

Processos
Internos

Aprendizado 
e Crescimento

Indicadores Estratégicos
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Perspectivas

Sociedade

Objetivos Estratégicos da Justiça
do Trabalho

Garantir a continuidade e a sustentabilidade 
institucional da Justiça do Trabalho

Promover o trabalho decente
e a sustentabilidade

Garantir a duração razoável
do processo

Assegurar o tratamento adequado
dos conflitos trabalhistas

-

-

Índice de processos julgados - IPJ

Índice de processos antigos julgados - IPAJ

Taxa de congestionamento líquida, exceto
execuções fiscais - TCL

Índice de Conciliação - IC

Meta Nacional 11

Meta Nacional 9

Meta Nacional 1

Meta Nacional 2

Meta Nacional 5

Meta Nacional 3

Aprimorar a Governança de TIC
e a proteção de dados

- Meta Nacional 10

Indicadores Metas

Processos
Internos

Aprendizado
e

Crescimento

Metas Nacionais alinhadas às Metas Nacionais do Poder 
Judiciário para 2022 definidas pelo CNJ .  Para a composição 
e cálculo, será adotado o Glossário de Metas Nacionais de-
finido pelo CNJ.

Metas Nacionais

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/05/glossario-metas-nacionais-do-poder-judiciario-2022-justica-federal-versao-2-1.pdf
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META NACIONAL 1 - Julgar mais processos que os distribuídos
Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente.

META NACIONAL 2 - Julgar processos mais antigos
Identificar e julgar, até 31/12/2022, pelo menos 93% dos processos distribuídos até 31/12/2020 nos 1º e 2º Graus.

META NACIONAL 3 - Estimular a conciliação
Aumentar o índice de conciliação em relação à média do biênio 2019/2020 em 1 ponto percentual. Cláusula de barreira: 40%.

META NACIONAL 5 - Reduzir a taxa de congestionamento
Reduzir em 1 ponto percentual a taxa de congestionamento líquida, exceto execuções fiscais, em relação a 2020. Cláusula de 
barreira na fase de conhecimento: 40% e Cláusula de barreira na fase de execução: 65%.

MET A NACIONAL 9 -  Estimular a Inovação no Poder Judiciário
Realizar ações que visem à difusão da cultura da inovação em suas diversas dimensões e nas interações com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, no âmbito do Poder Judiciário.

META NACIONAL 10 - Promover a Transformação Digital - Justiça 4.0
Implementar, durante o ano de 2022, as ações* do Programa Justiça 4.0 nas unidades jurisdicionais do tribunal.

META NACIONAL 11 - Promover os Direitos da Criança e do Adolescente
Promover pelo menos uma ação visando o combate ao trabalho infantil.

Metas Nacionais
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Objetivos Estratégicos do TRT 21/RN Metas RegionaisPerspectivas

Sociedade

Garantir a Continuidade e a sustentabilidade 
instituicional da Justiça do Trabalho

Fortalecer a comunicação e as 
parcerias institucioanais

Promover o trabalho decente e 
a sustentabilidade

Garantir a duração razoável do processo

Assegurar o tratamento adequado dos 
conflitos trabalhistas

Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica

Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Incrementar modelo de gestão de 
pessoas em âmbito nacional

Aprimorar a Governança de Tecnologia 
da informação e  comunicação 

TIC e a proteção de dados

Provomer a conscientizção sobre a continuidade 
e a sustentabilidade da Justiça do Trabalho 

"
Aumentar o nível de Transparência 

Aumentar o desempenho da sustentabilidade

Diminuir o tempo de tramitação 
dos processos pendentes

Aumentar o número de audiências no CEJUSC

Aumentar a execução das despesas discricionárias

Reduzir os Restos a Pagar inscritos

Aumentar o índice de capacitação de magistrados

Aumentar o nível de governança e gestão

Aumentar o índice nos eixos “governança” e 
“dados e tecnologia” do Prêmio CNJ de Qualidade

Meta TRT21 01

Meta TRT21 02

Meta TRT21 03

Meta TRT21 04

Meta TRT21 05

Meta TRT21 08

Meta TRT21 09

Meta TRT21 10

Aumentar o índice de capacitação de servidoresMeta TRT21 11

Aumentar o nível de governança de TICMeta TRT21 12

Meta TRT21 06

Meta TRT21 07

Processos 
Internos

Aprendizado
e Crescimento

Objetivos Estratégicos do TRT 21/RN Metas RegionaisPerspectivas

Sociedade

Garantir a Continuidade e a sustentabilidade 
instituicional da Justiça do Trabalho

Fortalecer a comunicação e as 
parcerias institucioanais

Promover o trabalho decente e 
a sustentabilidade

Garantir a duração razoável do processo

Assegurar o tratamento adequado dos 
conflitos trabalhistas

Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica

Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

Incrementar modelo de gestão de 
pessoas em âmbito nacional

Aprimorar a Governança de Tecnologia 
da informação e  comunicação 

TIC e a proteção de dados

Provomer a conscientizção sobre a continuidade 
e a sustentabilidade da Justiça do Trabalho 

"
Aumentar o nível de Transparência 

Aumentar o desempenho da sustentabilidade

Diminuir o tempo de tramitação 
dos processos pendentes

Aumentar o número de audiências no CEJUSC

Aumentar a execução das despesas discricionárias

Reduzir os Restos a Pagar inscritos

Aumentar o índice de capacitação de magistrados

Aumentar o nível de governança e gestão

Aumentar o índice nos eixos “governança” e 
“dados e tecnologia” do Prêmio CNJ de Qualidade

Meta TRT21 01

Meta TRT21 02

Meta TRT21 03

Meta TRT21 04

Meta TRT21 05

Meta TRT21 08

Meta TRT21 09

Meta TRT21 10

Aumentar o índice de capacitação de servidoresMeta TRT21 11

Aumentar o nível de governança de TICMeta TRT21 12

Meta TRT21 06

Meta TRT21 07

Processos 
Internos

Aprendizado
e Crescimento

Metas Regionais
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META TRT21 01 - Provomer a conscientizção sobre a continuidade e a sustentabilidade da Justiça do Trabalho
Realizar Plano de Ação contendo ao menos uma ação/evento interno e outro externo que vise a conscientização da 
necessidade da continuidade e sustentabilidade da Justiça do Trabalho. Cumprir 100% do Plano de Ação em 2022 e 2023.

META TRT21 02 - Aumentar o nível de Transparência 
Elevar o percentual atingimento do Ranking da Transparência para 93% em 2022 e 95% em 2023.

META TRT21 03 - Aumentar o desempenho da sustentabilidade
Elevar o percentual atingimento do Índice de Desempenho de Sustentabilidade - IDS para 70% em 2022 e 73% em 2023.

META TRT21 04 - Diminuir o tempo de tramitação dos processos pendentes
Diminuir tempo de tramitação dos processos pendentes, considerando as fases dentro do judiciário.  Meta para 2022 - 579,50 
dias e de  para 550 dias para 2023. 

META TRT21 05 - Aumentar o número de audiências no CEJUSC
Aumentar o índice de realização de audiências no CEJUSC para 135% em 2022 e 140% em 2023. 

META TRT21 06 - Aumentar o índice nos eixos “governança” e “dados e tecnologia” do Prêmio CNJ de Qualidade
Aumentar o índice nos eixos "governana" para 163,5 em 2022 e 188,25 em 2023 e "dados e tecnologia" para 525 em 2022 e 
545 em 2023.

Metas Regionais
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META TRT21 08 - Aumentar a execução das despesas discricionárias
Elevar o percentual atingimento do Índice de de execução das despesas discricionárias para 93% em 2022 e 95% em 2023.

META TRT21 09 - Reduzir os Restos a Pagar inscritos
Reduzir o Impacto de Restos a Pagar Inscritos no Limite de Gastos para o Exercício - IRPLGE para 0,0136 em 2022 e 0,0109 
em 2023. 

META TRT21 10 - Aumentar o índice de capacitação de magistrados
Aumentar o ìndice de Capacitação de Magistrados para 208 e 2022 e 239 em 2023

META TRT21 11 - Aumentar o índice de capacitação de servidores
Aumentar o ìndice de Capacitação de Servidores para 324 e 2022 e 340 em 2023

META TRT21 12 - Aumentar o nível de governança de TIC
Aumentar o Índice de Govenança de TIC - IgovTIC-Jud para 70% em 2022 e 80% em 2023

META TRT21 07 - Aumentar o nível de governança e gestão
Elevar o percentual atingimento do Índice de Govenança e Gestão para 62% em 2022 e 70% em 2023.

Metas Regionais
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RESPONSÁVEIS PELOS 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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RESPONSÁVEIS PELOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Coordenador do Comitê de 
Comunicação Institucional - CCI

Membro da Comissão Gestora do 
Plano de Logística Sustentáve l 

Coordenador da Gestão Estratégica

Gestor de Metas Membro da Comissão de Governança e Gestão 
Estratégica e Participativa  chefe da  Divisão de 

Governança Institucional

Coordenador do Comitê de 
Comunicação Institucional - CCI

Gestor de Metas

Coordenador do Comitê Gestor Regional da 
Política Nacional de  Atenção Prioritária ao 
Primeiro Grau de Jurisdição e Orçamentário 

de Primeiro Grau 

Coordenador do Comitê Gestor 
Local de Pessoas 

Coordenador do Comitê de 
Governança de Tecnologia da 

Informação e Comunicação - CGTIC

Membro da Comissão de Governança e 
Gestão Estratégica e Participativa  

Secretário Geral da Presidência

Membro da Comissão de Governança e 
Gestão Estratégica e Participativa  chefe da  

Divisão de Governança Institucional

Garantir a continuidade
e a sustentabilidade institucional

da Justiça do Trabalho
Fortalecer a comunicação

e as parcerias institucionais

Promover a integridade
e a transparência em relação

aos atos de gestão praticados

Fortalecer a Governança
e a Gestão Estratégica

Aprimorar a Governança de TIC
e a proteç~çao de dados

Incrementar modelo de gestão
de pessoas em âmbito nacional

Aperfeiçoar a gestão
orçamentária e �nanceira

Fromover o trabalho decente
e a sustentabilidade

Assegurar o tratamento adequado
dos con�itos trabalhistas

Garantir a duração razoável
do processo

Garantir a efetividade do tratamento
da demandas repetitivas



ALINHAMENTO À ESTRATÉGIA
NACIONAL DO PODER JUDICIÁRIO
E À ESTRATÉGIA DA JUSTIÇA
DO TRABALHO
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Perspectivas Macrodesafios do Poder Judiciário

Garantia dos Direitos Fundamentais

Fortalecimento da relação institucional
do Judiciário com a sociedade

Garantia dos Direitos Fundamentais

Promoção da Sustentabilidade

Garantia dos Direitos Fundamentais

Agilidade e produtividade
na Prestação Jurisdiconal

Enfrentamento à Corrupção, à Improbidade
Administrativa e aos ilícitos Eleitorais

Consolidação dos Sistemas de Precedentes
Obrigatórios

Prevenção de Litígio e Adoção de
Soluções Consensuais para os Conflitos

Aperfeiçoamento da Gestão
Administrativa e da Governança Judiciária

Fortalecer a comunicação
e as parcerias institucionais

Promover o trabalho decente
e a sustentabilidade

Garantir a duração razoável do processo

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

Assegurar o tratamento adequado
dos conflitos trabalhistas

Garantir a efetividade do tratamento
das demandas repetitivas

Fortalecer a Governança e a Gestão
Estratégica

Fortalecer a comunicação e as parcerias
institucionais

Promover o trabalho decente
e a sustentabilidade

Garantir a duração razoável
do processo

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

Assegurar o tratamento adequado
dos conflitos trabalhistas

Garantir a efetividade do tratamento
das demandas repetitivas

Fortalecer a Governança e a Gestão
Estratégica

Garantir a continuidade e a sustentabilidade
institucional da Justiça do Trabalho

-

Objetivos Estratégicos da Justiça do Trabalho Objetivos Estratégicos do TRT21-RN

Sociedade

Processos
Internos

Aperfeiçoamento da Gestão
Orçamentária e Financeira

Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária
e Financeira

Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária
e Financeira

Incrementar modelo de gestão de pessoas
em âmbito nacional

Incrementar modelo de gestão de pessoas

Aprimorar a Governança de TIC
e a proteção de dados

Aprimorar a Governança de TIC
e a proteção de dados

Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas

Aperfeiçoamento da Estratégia Nacional
de TIC e Proteção de Dados

Aprendizado 
e Crescimento



CONCLUSÃO
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CONCLUSÃO
No contexto do Planejamento Estratégico as funções da governança 
organizacional de avaliar e direcionar foram materializadas nas fases 
de elaboração do diagnóstico institucional, definição da identidade 
organizacional e estabelecimento de objetivos, metas e indicado-
res estratégicos. Restou, para complementar o tripé da governança, 
a função de monitorar, que será objeto da atuação do Comitê 
de Governança e Gestão Estratégica e Participativa, por meio das 
Reuniões de Análise da Estratégia, e que retroalimentará o ciclo da 
governança (ver a figura).

Formulada a Estratégia Organizacional, a área de Gestão Estratégica 
atuará para desdobrá-la em programas, projetos e ações; utilizan-
do as metodologias de gestão de portfólio, projetos, processos 
organizacionais e riscos. Esses são os instrumentos necessários 
à identificação e priorização das ações que o Tribunal precisará 
implementar em busca da execução da Estratégia e consequen-

te atingimento da sua visão de futuro.
Observa-se, no modelo de governança e gestão estratégica, tá-
tica e operacional do Tribunal, que todas as funções e mecanis-
mos são igualmente importantes para a execução da estratégia. 
E para que o modelo funcione adequadamente, contará com a 
estrutura de apoio à governança e gestão estratégica, compos-
ta por colegiados temáticos com representatividade e compe-
tências para recepcionar e tratar demandas relacionadas a cada 
área ou tema específico, possibilitando que a Alta Administração 
do Tribunal receba informações tempestivas e com qualidade 
suficiente para a melhor tomada de decisão.

Para promover a transparência e a prestação de contas, a Accou-
ntability complementa o modelo, garantindo a conformidade, 
integridade e transparência dos atos de gestão, permitindo o 
monitoramento e possíveis redirecionamentos da estratégia or-
ganizacional e a correção de eventuais desvios de conduta pra-
ticados.

GOVERNANÇA GESTÃO

Estratégia
Planejar

Controlar

Executar

Eficácia
Eficiência

Efetividade
Economicidade

Accountability

Monitorar

DirigirAvaliar

Fonte: Referencial Básico de Governança Organizacional do TCU - 3ª Edição

https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-de-governanca/

