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PERSPECTIVA RECURSOS 

Metas Iniciativas Objetivos 
Estratégicos 

Elevar a satisfação 
com o clima 

organizacional para 
80% até 2020 

(Meta 1 – TRT) 

Promover a confraternização entre os 
servidores e magistrados em datas 

comemorativas 

Implantar ginástica laboral Realizar 9 ações de 
saúde no ano de 

2020 
(Meta 2 – TRT) Implantar pausas durante o trabalho 

01. Desenvolver ações 
voltadas à promoção 
da qualidade de vida 

Trazer o hábito do conhecimento para a 
prática diária 

Capacitar, pelo 
menos, 50% do 

quadro de 
magistrados e 

servidores ao ano 
(Meta 4 – TRT)  

Enfatizar a formação funcional naquilo 
que apresenta deficiência 

Promover 
capacitação interna 

Selecionar um servidor de cada atividade 
como difusor de conhecimento da 

atividade que domina, democratizando a 
informação 

02. Promover a 
formação continuada 
do quadro funcional 

 



 
PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS 

Metas Iniciativas Objetivos 
Estratégicos 

Elevar a performance 
jurisdicional de 1º 

grau em 1% ao ano, 
até 2020 

(Meta 8 – TRT) 
 

Reduzir a taxa de 
congestionamento na 
fase de conhecimento 

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

2020 
(Meta 10 – TRT) 

Reclamação a termo para captação de 
processos através do incentivo ao “jus 

postulandi” 

05. Assegurar 
produtividade na 

prestação jurisdicional 

Aumentar o número 
de acordos 

homologados na fase 
de execução em 6%, 

até 2020 
(Meta 11 – TRT) 

Aumentar a participação dos conciliadores 
nos eventos nacionais e criação de pautas 

extraordinárias de conciliação com os 
mesmos 

06. Estimular a 
conciliação 

Otimizar atos 
processuais 

Promover a criação de pautas em que 
figurem a mesma demandada 

07. Gerenciar 
demandas repetitivas 

Formação de processos-piloto 

Manter acordos para pagamento de RPV 
pelos Municípios 

Reduzir a taxa de 
congestionamento na 

fase de execução 
para 60% ou menos 

até 2020 
(Meta 13 – TRT) 

Aumentar a participação dos conciliadores 
nos eventos nacionais de execução 

08. Impulsionar os 
processos de execução 

Difundir na unidade a utilização de 
ferramentas, integrando a participação e o 
comprometimento de todos os servidores 

nas rotinas processuais 

Aperfeiçoar a gestão 
por meio da 

integração entre os 
servidores 

 
 

Divulgar os relatórios gerenciais e 
comprometer toda a equipe na melhoria 

da qualidade de informação 

09. Ampliar o modelo 
de gestão participativa 

 
10. Aprimorar a 

qualidade da gestão 
administrativa 

Atingir, anualmente, 
10 pontos no índice 

de redução de 
consumo 

(Meta 18 – TRT) 

Conscientizar os servidores para agirem 
com o mesmo propósito de economia de 

recursos similar às suas casas 

12. Aperfeiçoar a 
gestão de custos 

 



 
PERSPECTIVA SOCIEDADE 

Metas Iniciativas Objetivos 
Estratégicos 

Implantação efetiva do TRT na escola 

Realizar ações sociais, como a 
participação contínua da Campanha Natal 

(doação de cestas de alimentos) 

Aumentar, 
anualmente, o índice 

de promoção da 
cidadania e 

integração com a 
sociedade 

(Meta 19 – TRT) 
Aproximar a justiça e a sociedade através 
de palestras e visitas às associações de 

moradores 

13. Promover a 
cidadania e a 

integração com a 
sociedade 

Aumentar a 
arrecadação por 

processo em 10%, 
até 2020 

(Meta 21 – TRT) 

Usar efetivamente as ferramentas 
tecnológicas, como o Bacen, Infojud 

14. Buscar a efetividade 
na prestação 
jurisdicional 

 
 

 


