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PERSPECTIVA RECURSOS 
Metas Iniciativas Objetivos 

Estratégicos 

Elevar a satisfação 
com o clima 

organizacional para 
80% até 2020 

(Meta 1 – TRT) 

Criar o canal de comunicação para ouvir a 
satisfação individual e tomada de 

providências 

01. Desenvolver ações 
voltadas à promoção 
da qualidade de vida 

Capacitar, pelo 
menos, 50% do 

quadro de 
magistrados e 

servidores ao ano 
(Meta 4 – TRT) 

Realizar rodízio dos servidores 
participantes dos cursos 

02. Promover a 
formação continuada 
do quadro funcional 

Melhoria da 
infraestrutura física 

(engenharia) e 
melhoria do mobiliário 

Realização de verificação periódica para 
substituição e reparos dos materiais 

(cadeiras, mesas) 

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) 

Designação das tarefas conforme as 
aptidões de cada servidor 

Reduzir a taxa de 
congestionamento na 
fase de conhecimento 

(1º e 2º Grau) para 
40%, ou menos, até 

2020 
(Meta 10 – TRT) 

Manter rigoroso controle sobre o trâmite 
processual 

05. Assegurar 
produtividade na 

prestação jurisdicional 



Aumentar o número 
de acordos 

homologados na fase 
de execução em 6%, 

até 2020 
(Meta 6 – TRT) 

Selecionar processos com penhoras 
positivas para pautas de conciliação em 

execução 

06. Estimular a 
conciliação 

Promoção de reunião de processos com a 
mesma parte reclamada Unificar e otimizar 

procedimentos Elaboração de pauta especial com 
processos de mesma reclamada 

07. Gerenciar 
demandas repetitivas 

Reduzir a taxa de 
congestionamento na 

fase de execução 
para 60% ou menos 

até 2020 
(Meta 13 – TRT) 

Realização de atos executórios 
simultaneamente, mediante a utilização 

de meios eletrônicos 

08. Impulsionar os 
processos de execução 

Levar em consideração as opiniões e 
experiências do servidor responsável pelo 

setor em questão Buscar administração 
dinâmica e 

descentralizada Permitir a integração de novas ideias, que 
levem a uma melhoria da efetividade da 

rotina cartorária 

09. Ampliar o modelo 
de gestão participativa 

Uniformizar 
procedimentos e 

rotinas 

Elaboração de manuais para 
padronização das rotinas e procedimentos 

11. Assegurar 
mecanismos de 
controle para a 
administração 

Monitorar consumo 
de materiais 

Manter controle sobre o consumo e 
estoque de itens de primeira necessidade, 

tais como papel higiênico, lâmpadas, 
canetas, papel toalha, material de limpeza  

12. Aperfeiçoar a 
gestão de custos 

 
 
 

PERSPECTIVA SOCIEDADE 
Metas Iniciativas Objetivos 

Estratégicos 

Aumentar, 
anualmente, o índice 

de promoção da 
cidadania e 

integração com a 
sociedade 

(Meta 19 – TRT) 

Realizar palestras sobre direitos 
trabalhistas e esclarecer como ingressar 
com pleitos no judiciário, para escolas e 

categorias sindicais 

13. Promover a 
cidadania e a 

integração com a 
sociedade 



Manter o índice de 
satisfação com a 

instituição acima de 
85%, até 2020 

(Meta 20 – TRT) 

Trabalhar com comprometimento, atender 
com urbanidade, não obstruir o 

andamento processual 

Aumentar a 
arrecadação por 

processo em 10%, 
até 2020 

(Meta 21 – TRT) 

Implementar parcerias com serventias 
judiciais, registro de imóveis e órgãos 

fazendários no sentido de obter 
informações patrimoniais de forma mais 

célere 

14. Buscar a efetividade 
na prestação 
jurisdicional 

 
 

 


