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PERSPECTIVA RECURSOS 

Metas Iniciativas Objetivos 
Estratégicos 

Verificar, nas Correições, o clima 
organizacional das VT’s, enfatizando junto 

às unidades a necessidade de buscar a 
construção de um clima de trabalho 

positivo  
Prestar atendimento amigável a todas as 

VT’s 

Elevar a satisfação 
com o clima 

organizacional para 
80% até 2020 

(Meta 1 – TRT) 
Realizar reuniões mensais entre 

servidores do setor 

Incentivar as VT’s a participarem das 
ações de saúde promovidas pelo Regional 

Aumentar em 20% o 
número de 

magistrados e 
servidores atendidos 

anualmente pelas 
ações de saúde, até 

2020 
(Meta 3 – TRT) 

Participar das ações de saúde e da 
ginástica laboral 

01. Desenvolver ações 
voltadas à promoção 
da qualidade de vida 

Reconhecer as VT’s 
com melhores 
desempenhos  

Promover premiação das varas em 
diversas categorias, como maior 
arrecadação, maior número de 

julgamentos, maior quantidade de 
processos arquivados 

01. Desenvolver ações 
voltadas à promoção 
da qualidade de vida 

 
05. Assegurar 

produtividade na 
prestação jurisdicional 

 
06. Estimular a 

conciliação 
 

08. Impulsionar os 
processos de execução 

 
14. Buscar a efetividade 

na prestação 
jurisdicional 

 



Propor a realização de cursos para 
capacitação de servidores e magistrados 

Auxiliar na 
capacitação de 
magistrados e 

servidores 
Ministrar cursos quando se tratar de 

matéria afeta à Corregedoria. 

02. Promover a 
formação continuada 
do quadro funcional 

Coletar sugestões e/ou reclamações junto 
às VT’s, por ocasião das Correições, 

sobre o serviço de tecnologia da 
informação, repassando-as à CTIC para 

providências 

Obter, pelo menos, 
75% de satisfação 
com os serviços de 

TIC 
(Meta 6 – TRT) Prestar esclarecimento nas Correições 

sobre a utilização dos sistemas 
tecnológicos 

03. Aperfeiçoar a 
infraestrutura e a 

governança de TIC 

Conscientizar as VT’s sobre a 
necessidade de se conservar o patrimônio 

do Tribunal. 
Manter a taxa de 

congestionamento 
das demandas de 

engenharia em 
patamar inferior a 

30% 
(Meta 7 – TRT) 

Verificar, por ocasião das Correições, o 
estado de conservação dos bens móveis 
utilizados pelas VT’s e do prédio em que 

estas se encontram instaladas, solicitando 
providências quando necessário. 

04. Garantir a 
infraestrutura 
apropriada às 

atividades do TRT 

 
 

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS 

Metas Iniciativas Objetivos 
Estratégicos 

Dar suporte pedagógico às Varas e 
acompanhar seus resultados 

Elevar a performance 
jurisdicional de 1º 

grau em 1% ao ano, 
até 2020 

(Meta 8 – TRT) Reestruturação do GAM 

05. Assegurar 
produtividade na 

prestação jurisdicional 

Aumentar o número 
de acordos 

homologados na fase 
de execução em 6%, 

até 2020 
(Meta 11 – TRT) 

Promover recomendações a exemplo da 
Recomendação Conjunta nº 01/2014 

GP.GVP 

06. Estimular a 
conciliação 

Contribuir para 
redução de processos 
de grandes litigantes 

A Corregedoria irá se encarregar de 
determinar que as Varas identifiquem, 

conforme contido na Meta 07 de 2015 do 
CNJ, os dez maiores litigantes pendentes 
de julgamento em 31/12/2014, para que 

adotem rotinas de trabalho que minimizem 
esse quantitativo mensalmente 

07. Gerenciar 
demandas repetitivas 



Apoiar as atividades de priorização da 
execução trabalhista, a exemplo da 

Semana Nacional de Execução 
Trabalhista 

Acompanhamento mensal da taxa de 
congestionamento das Varas e sua 

observância por ocasião das Correições 
Ordinárias 

Reduzir a taxa de 
congestionamento na 

fase de execução 
para 60% ou menos 

até 2020 
(Meta 13 – TRT) 

Fazer um estudo visando a elaboração de 
um conjunto de medidas que podem ser 
adotadas como atividades de rotina nas 

Varas 

08. Impulsionar os 
processos de execução 

Criação de grupo no spark 

Encaminhar, periodicamente, Ofício 
Circular com as boas práticas 

desenvolvidas pelas unidades e coletadas 
durante as Correições, para divulgação e 

visando uma uniformização de 
procedimentos 

Ampliar os meios de 
comunicação da 

Corregedoria 

Manter proximidade com a Ouvidoria, 
buscando soluções para problemas de 

natureza judicial 

09. Ampliar o modelo 
de gestão participativa 

Divulgação de dados estatísticos das VT’s 
e do próprio setor (transparência) Consolidar a 

credibilidade do setor 
perante a instituição Reduzir prazos em Pedidos de 

Providência e Processos Administrativos  

10. Aprimorar a 
qualidade da gestão 

administrativa 

Expedição de Provimentos, 
Recomendações e Orientações para as 

unidades de 1º grau Auxiliar nas 
atividades de controle 

do Tribunal Observação para controle do uso de 
suprimento de fundos. 

11. Assegurar 
mecanismos de 
controle para a 
administração 

Atingir, anualmente, 
10 pontos no índice 

de redução de 
consumo 

(Meta 18 – TRT) 

Durante as Correições, observar se a 
Vara está adotando em sua Rotina de 

trabalho medidas que visem a impressão 
de documentos frente e verso, utilização 

de papel rascunho, desligamento das 
lâmpadas e aparelhos de ar condicionado, 

em espaços não utilizados 

12. Aperfeiçoar a 
gestão de custos 



Dentro da unidade, fiscalizar a utilização 
de lâmpadas e ar condicionado, buscar a 
reciclagem dos papéis e otimizar rotinas 

de trabalho 
 
 

PERSPECTIVA SOCIEDADE 
Metas Iniciativas Objetivos 

Estratégicos 
Realização de palestras nos sindicatos, 

nas empresas e na OAB sobre o trabalho 
desenvolvido pelo TRT 

Campanha nos meios de comunicação 
com esclarecimentos sobre o papel da 
Corregedoria, das varas e da instituição 
Divulgação dos dados estatísticos da 1ª 

instância, sob a responsabilidade da 
Corregedoria 

Aumentar, 
anualmente, o índice 

de promoção da 
cidadania e 

integração com a 
sociedade 

(Meta 19 – TRT) Convite aos alunos do curso de Direito 
para visita às dependências da 

Corregedoria e do TRT, bem como para 
conhecerem o trabalho desenvolvido 

Cobrança rigorosa sobre o cumprimento 
das metas 

Divulgação dos resultados das varas nos 
meios de comunicação 

Alimentação diária do site com esses 
resultados 

Confecção de uma cartilha com esses 
resultados 

Realizar pesquisas periódicas com o 
público sobre a satisfação com as varas 

Manter o índice de 
satisfação com a 

instituição acima de 
85%, até 2020 

(Meta 20 – TRT) 

Exigência de um atendimento exemplar 
por parte dos servidores das varas 

13. Promover a 
cidadania e a 

integração com a 
sociedade 

Premiação das varas com maior 
arrecadação 

Campanha de priorização dos processos 
na fase de execução 

Acompanhamento mensal dos valores 
arrecadados 

Aumentar a 
arrecadação por 

processo em 10%, 
até 2020 

(Meta 21 – TRT) 
Oferecer maiores condições ao Núcleo de 

Pesquisa Patrimonial 
Manter o índice de 

pagamento de 
precatórios acima de 

25%, até 2020 
(Meta 22 – TRT) 

Divulgar lista dos municípios adimplentes 
com a Justiça do Trabalho 

14. Buscar a efetividade 
na prestação 
jurisdicional 

 


