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PERSPECTIVA RECURSOS
Metas

Objetivos
Estratégicos

Iniciativas
Promoção de momentos periódicos de
confraternização, como a Festa Junina e o
Natal

Elevar a satisfação
com o clima
organizacional para
80% até 2020
(Meta 1 – TRT)

Possibilitar a discussão das rotinas de
trabalho de todos os setores

Aumentar em 20% o
número de
magistrados e
Convênio com instituições de promoção
servidores atendidos
de saúde por meio de ações periódicas na
anualmente pelas
unidade de lotação do servidor
ações de saúde, até
2020
(Meta 3 – TRT)
Obter maior proveito
dos cursos oferecidos

Disseminação do conhecimento pelo
servidor capacitado para os demais

Preservar o
Realizar campanha de conscientização do
patrimônio material da uso racional e equilibrado do patrimônio
unidade
material à disposição do servidor

01. Desenvolver ações
voltadas à promoção
da qualidade de vida

02. Promover a
formação continuada
do quadro funcional
04. Garantir a
infraestrutura
apropriada às
atividades do TRT

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS
Metas

Iniciativas

Objetivos
Estratégicos

Elevar a performance
jurisdicional de 1º
grau em 1% ao ano,
até 2020
(Meta 8 – TRT)

Pesquisa e aplicação de boas práticas
utilizadas por outras unidades judiciárias

05. Assegurar
produtividade na
prestação jurisdicional

Aumentar o número
de acordos
homologados na fase
de execução em 6%,
até 2020
(Meta 11 – TRT)
Reduzir a taxa de
congestionamento na
fase de execução
para 60% ou menos
até 2020
(Meta 13 – TRT)

No caso de vislumbrar o interesse
executado em quitar o débito, tomar
medidas no sentido de incentivar o
acordo, aproximando as partes

06. Estimular a
conciliação

Utilizar reiteradas vezes o sistema
BACENJUD, no caso de bloqueios
parciais

08. Impulsionar os
processos de execução

PERSPECTIVA SOCIEDADE
Metas

Iniciativas

Aumentar,
Realizar palestras em escolas,
anualmente, o índice
universidades e outras instituições de
de promoção da
ensino (profissionalizantes)
cidadania e
integração com a
Realizar oficinas para a propagação dos
sociedade
direitos e deveres junto as associações de
(Meta 19 – TRT)
comunidades carentes
Atender com presteza o jurisdicionado
Manter o índice de
satisfação com a
instituição acima de
85%, até 2020
(Meta 20 – TRT)

Objetivos
Estratégicos

13. Promover a
cidadania e a
integração com a
sociedade

Minimizar a burocracia para o
atendimento às partes
Aumentar a celeridade do trâmite
processual
Maior efetividade da execução

Aumentar a
arrecadação por
processo em 10%,
até 2020
(Meta 21 – TRT)

Manter o índice de
pagamento de
precatórios acima de
25%, até 2020
(Meta 22- TRT)

Diminuir prazo para pagamento de custas
processuais no acordo
Emissão de guias de recolhimento de
14. Buscar a efetividade
encargos processuais para fins de facilitar
na prestação
o pagamento dos mesmos pelas partes
jurisdicional
Reunião com representantes dos entes
públicos para a readequação dos
percentuais para fins de repasse para
pagamento de RPV

