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PERSPECTIVA RECURSOS 
Metas Iniciativas Objetivos 

Estratégicos 

Elevar a satisfação 
com o clima 

organizacional para 
80% até 2020 

(Meta 1 – TRT) 

Tomar decisões conjuntamente 

01. Desenvolver ações 
voltadas à promoção da 

qualidade de vida 
 

09. Ampliar o modelo de 
gestão participativa 

Auxiliar colegas com sobrecarga de 
trabalho 

Elevar a satisfação 
com o clima 

organizacional para 
80% até 2020 

(Meta 1 – TRT) 
Realizar atividades externas em equipe 

(vôlei, basquete) 

Aumentar o número 
de magistrados e 

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

Realizar exames periódicos 

01. Desenvolver ações 
voltadas à promoção da 

qualidade de vida 

Promover rodízio entre servidores 

Compartilhar o conhecimento adquirido 

Capacitar, pelo 
menos, 50% do 

quadro de 
magistrados e 

servidores ao ano 
(Meta 4 – TRT) Realizar cursos pela internet 

02. Promover a formação 
continuada do quadro 

funcional 

Racionalizar a utilização de 
equipamentos 

Manter a 
infraestrutura da VT 

Desligar os equipamentos que não 
estão em uso 

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) 

Monitorar notificações para evitar 
adiamento de audiências 

05. Assegurar 
produtividade na 

prestação jurisdicional 
 

11. Assegurar 
mecanismos de controle 

para a administração 

Aumentar o número 
de acordos 

homologados na fase 
de execução em 6%, 

até 2020 
(Meta 11 – TRT) 

06. Estimular a 
conciliação 

Reduzir a taxa de 
congestionamento na 

fase de execução 
para 60% ou menos 

até 2020 
(Meta 13 – TRT) 

Incluir em pauta de conciliação 
processos com bens ou dinheiro 

bloqueados 

08. Impulsionar os 
processos de execução 

Colaborar com o 
trabalho de outras 

unidades 

Compartilhar com outras unidades 
ferramentas que facilitam o trabalho no 
sistema eletrônico (Small PDF – Screen 

Hunter) 

09. Ampliar o modelo de 
gestão participativa 

Criar rotinas de trabalho em processos 
físicos (manual) 

Manter em pasta compartilhada uma 
“coletânea” dos documentos que 
solucionaram problemas da VT 

Implantar controles 
administrativos na VT 

Adaptar Portaria de atos ordinatórios ao 
PJe 

11. Assegurar 
mecanismos de controle 

para a administração 

Gestão adequada de material de 
expediente 

Impressão em frente e verso 

Utilização do bloco para rascunho 

Atingir, anualmente, 
10 pontos no índice 

de redução de 
consumo 

(Meta 18 – TRT) 
Reciclagem de papel (São Luís) 

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) 

Auxiliar nas atividades do “TRT na 
Escola” 

Realizar atermação Colaborar com o 
entendimento, pela 

população, das 
atribuições do órgão Atender com cortesia 

13. Promover a cidadania 
e a integração com a 

sociedade 

Aumentar a 
arrecadação por 

processo em 10%, 
até 2020 

(Meta 21 – TRT) 

Registro correto dos valores no momento 
dos pagamentos 

14. Buscar a efetividade 
na prestação 
jurisdicional 

 


