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PERSPECTIVA RECURSOS 

Metas Iniciativas Objetivos 
Estratégicos 

Criar e reformular os regulamentos que 
norteiam as atividades de segurança 

Elevar a satisfação 
com o clima 

organizacional para 
80% até 2020 

(Meta 1 – TRT) Dotar o tribunal de melhor sinalização 

Aumentar o número 
de magistrados e 

servidores atendidos 
anualmente pelas 
ações de saúde 
(Meta 3 – TRT) 

Participar de pelos menos 03 ações ao 
ano 

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) 

Participar de todas as atividades de 
capacitação 

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

os sistemas 
tecnológicos 

(Meta 5 – TRT) 

Treinar 100% dos agentes em CFTV em 
até 02 anos 

02. Promover a formação 
continuada do quadro 

funcional 

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

TIC 
(Meta 6 – TRT) 

Implantação do controle de acesso com 
sistema integrado a TI 

03. Aperfeiçoar a 
infraestrutura e a 

governança de TIC 



Implantar o controle de acesso às 
dependências do Tribunal 

Elaborar regulamentação sobre a 
participação do Setor de Segurança nos 

projetos de engenharia 

Solicitar melhorias para a portaria 

Fornecer equipamentos para o agente 
desenvolver o serviço 

Buscar a 
infraestrutura 

adequada para a 
realização do trabalho 

de segurança 

Obter (instalar) espaço de treinamento 
para agentes 

04. Garantir a 
infraestrutura apropriada 

às atividades do TRT 

 
 
 

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS 
Metas Iniciativas Objetivos 

Estratégicos 

Promover a 
segurança 

institucional de modo 
a: garantir que 
servidores e 

magistrados exerçam 
a sua função com a 
devida segurança 

Atuação do Comitê de Segurança 
Institucional: Fazer com que a 

administração concretize e regulamente 
o Plano de Segurança Institucional do 
TRT 16ª Região, elaborado pelo Setor 

de Segurança 

05. Assegurar 
produtividade na 

prestação jurisdicional 

Promover a 
segurança 

institucional de modo 
a: garantir que 
magistrados e 
jurisdicionados 

exerçam a faculdade 
da conciliação com a 

devida segurança 

Promover políticas de presença 
ostensiva e velada dos agentes de 

segurança judiciária junto aos setores 
onde estejam acontecendo audiências 

com potencial conciliatório 

06. Estimular a 
conciliação 

Promover a 
segurança 

institucional de modo 
a: garantir, com 

presença ostensiva, o 
cumprimento dos 

mandados judiciais 

Planejar e executar ações junto aos 
Oficiais de Justiça no cumprimento 

eficaz de mandados judiciais complexos 

08. Impulsionar os 
processos de execução 



Promover a 
segurança 

institucional de modo 
a: demonstrar junto à 

administração da 
importância da 

segurança judiciária 
no âmbito do TRT16 

Ações políticas junto à administração 
com a finalidade de promover cursos de 

esclarecimento da importância da 
segurança judiciária 

09. Ampliar o modelo de 
gestão participativa 

Efetuar reuniões periódicas para avaliar 
a atuação dos servidores e práticas a 

serem implementadas pelo setor 

Promover a 
segurança 

institucional de modo 
a: gerar o melhor 

custo-benefício para a 
atividade de 

segurança judiciária 
Adotar treinamentos práticos e aumentar 

a reciclagem o corpo de Agentes de 
segurança do TRT 16. 

10. Aprimorar a 
qualidade da gestão 

administrativa 

Elaborar minutas de regulamentações 
internas afetas à matéria de segurança 

institucional 

Promover a 
segurança 

institucional de modo 
a: implantar 

procedimentos de 
controle e proteção 

da instituição 
Aprimorar ações de proteção física de 

servidores e magistrados e do 
patrimônio da instituição 

11. Assegurar 
mecanismos de controle 

para a administração 

Promover a 
segurança 

institucional de modo 
a: adquirir 

equipamentos de 
proteção individual 

com o melhor custo-
benefício possível 

Fazer a utilização racional mais 
adequada dos equipamentos (hidrantes, 

extintores) (CFTV/EPI)  

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) 

Dar efetividade ao controle de acesso 
dos jurisdicionados, advogados e 

visitantes elevando o nível de segurança 
no TRT e VTs. 

 
13. Promover a cidadania 

e a integração com a 
sociedade 



Manter presença ostensiva dos agentes, 
em locais estratégicos, voltados a 

atender os usuários com informações e 
orientações sobre o deslocamento para 

as unidades funcionais e sobre o 
funcionamento da JT 

Vistoriar diária e continuamente as 
instalações e equipamentos de uso do 

público, relatando à unidade competente 
os problemas encontrados para a pronta 
solução / reparo. Exemplos: banheiros, 

corredores (limpeza), bebedouros, 
lâmpadas, estacionamento, etc. 

Manter o índice de 
satisfação com a 

instituição acima de 
85%, até 2020 

(Meta 20 – TRT) 
Padronizar o atendimento ao público e 

as informações gerais a serem 
repassadas aos usuários 

 


