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PERSPECTIVA RECURSOS 

Metas Iniciativas Objetivos 
Estratégicos 

Solicitar à Seção de Saúde ações no 
FAS 

Realizar 9 ações de 
saúde no ano de 

2020 
(Meta 2 – TRT) Sugerir à Seção de Saúde a realização 

de curso de primeiros socorros 
Aumentar o número 

de magistrados e 
servidores atendidos 

anualmente pelas 
ações de saúde 
(Meta 3 – TRT) 

Incentivar a participação de servidores e 
magistrados nas ações de saúde 

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) 

Ressaltar a necessidade de que os 
treinamentos sejam oferecidos em 

horários que possibilitem a participação 
de maior número de servidores / 

magistrados, a exemplo de períodos de 
suspensão de prazos 

Oferecer treinamentos específicos aos 
sistemas de informática para que sejam 

utilizados de forma mais eficiente 

Destinar, do total de 
capacitações anuais, 
pelo menos 10% para 

os sistemas 
tecnológicos 

(Meta 5 – TRT) 

Sugerir à Presidência do Tribunal a 
oferta de cursos gratuitos para adicional 

de qualificação  

02. Promover a formação 
continuada do quadro 

funcional 

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

TIC 
(Meta 6 – TRT) 

Questionar a TI sobre a possibilidade de 
integração do módulo de cálculo ao PJe 

03. Aperfeiçoar a 
infraestrutura e a 

governança de TIC 

 
 
 
 



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) 

Fixar metas diárias de minutas de 
despacho, sentença e decisões na 

assessoria 

05. Assegurar 
produtividade na 

prestação jurisdicional 

Aumentar o número 
de acordos 

homologados na fase 
de execução em 6%, 

até 2020 
(Meta 11 – TRT) 

Incluir nas pautas de conciliação em 
execução os processos com viabilidade 

de acordo, a exemplo dos feitos nos 
quais já existem bens constritos 

06. Estimular a 
conciliação 

Otimizar o trabalho 
em processos 

repetitivos 
Criação de processos-piloto 07. Gerenciar demandas 

repetitivas 

Reduzir a taxa de 
congestionamento na 

fase de execução 
para 60% ou menos 

até 2020 
(Meta 13 – TRT) 

Reduzir o número de semanas de 
conciliação em execução, substituindo-
as por um mutirão de atos constritivos 

(Renajud, Bacenjud) 

08. Impulsionar os 
processos de execução 

Premiar com folgas os servidores que 
ultrapassarem as metas pré-fixadas no 

item 5.8. 

Folga no aniversário sem necessidade 
de compensação 

Implementar novas 
práticas de 

gerenciamento da 
equipe Folga no sobreaviso (plantão) em 

feriados e finais de semana 
independente de acionamento para 

atender demanda 

10. Aprimorar a 
qualidade da gestão 

administrativa 

Incentivar o teletrabalho Atingir, anualmente, 
10 pontos no índice 

de redução de 
consumo 

(Meta 18 – TRT) 

Rotina de conferir equipamentos ligados 
(estagiários) 

12. Aperfeiçoar a gestão 
de custos 

 
 
 



 
PERSPECTIVA SOCIEDADE 

Metas Iniciativas Objetivos 
Estratégicos 

Proporcionar maior satisfação do 
jurisdicionado com o trabalho prestado 

pela equipe da 6ª VT, mantendo um 
atendimento ao público de forma cordial 

e célebre 

Manter o índice de 
satisfação com a 

instituição acima de 
85%, até 2020 

(Meta 20 – TRT) Reduzir o prazo para atendimento das 
demandas do jurisdicionado 

13. Promover a cidadania 
e a integração com a 

sociedade 

Reduzir, anualmente, a taxa de 
congestionamento na fase de execução 

na 6ª VT 
Aprimorar a entrega 

da prestação 
jurisdicional Incentivar a conciliação tanto na fase de 

conhecimento como na execução 

14. Buscar a efetividade 
na prestação 
jurisdicional 

 


