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PERSPECTIVA RECURSOS 

Metas Iniciativas Objetivos 
Estratégicos 

Estimular a cordialidade entre os 
servidores, formando um bom ambiente 

de trabalho 
Elevar a satisfação 

com o clima 
organizacional para 

80% até 2020 
(Meta 1 – TRT) 

Estar disponível a colaborar / ajudar o 
colega 

Realizar 9 ações de 
saúde no ano de 

2020 
(Meta 2 – TRT) 

Sugerir ao Setor Médico do TRT que 
realize visitas ao interior do estado e 
controle, periodicamente, o estado de 

saúde dos servidores 

01. Desenvolver ações 
voltadas à promoção da 

qualidade de vida 

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

os sistemas 
tecnológicos 

(Meta 5 – TRT) 

Sugerir à CTIC que promova a 
capacitação de servidores nos sistemas 

tecnológicos, visando à solução de 
problemas pela própria unidade 

02. Promover a formação 
continuada do quadro 

funcional 

Contato direto com servidores da CTIC, 
a fim de agilizar a solução de problemas 

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

TIC 
(Meta 6 – TRT) 

Realizar a manutenção preventiva dos 
equipamentos de informática e quando 
necessário, a troca por equipamentos 

mais modernos 

03. Aperfeiçoar a 
infraestrutura e a 

governança de TIC 

Manter a taxa de 
congestionamento 
das demandas de 

engenharia em 
patamar inferior a 

30% 
(Meta 7 – TRT) 

Ampliar o espaço destinado a processos 
arquivados para facilitar a organização e 

localização de processos findos 

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) 

A concessão de 20 minutos após o 
almoço para descanso 

05. Assegurar 
produtividade na 

prestação jurisdicional 

Designação, a cada bimestre, de uma 
pauta exclusiva para conciliação na fase 

de execução 

Aumentar o número 
de acordos 

homologados na fase 
de execução em 6%, 

até 2020 
(Meta 11 – TRT) 

Solicitar vídeos institucionais sobre 
conciliação 

06. Estimular a 
conciliação 

Incentivar as partes a indicarem bens ou 
meios para a solução da execução 

Reduzir a taxa de 
congestionamento na 

fase de execução 
para 60% ou menos 

até 2020 
(Meta 13 – TRT) 

Relacionar processos com valor de 
execução muito baixo, aplicando o 

instituto da prescrição intercorrente com 
posterior arquivamento definitivo 

08. Impulsionar os 
processos de execução 

Uniformização dos procedimentos dos 
atos processuais Implantar sistemas de 

controle interno em 
100% das unidades 

do TRT até 2017 
(Meta 17 – TRT) 

A prática dos atos processuais seja 
desenvolvida, pelo maior número de 

servidores, descentralizando os serviços 

11. Assegurar 
mecanismos de controle 

para a administração 

 
 
 

PERSPECTIVA SOCIEDADE 
Metas Iniciativas Objetivos 

Estratégicos 

Elaboração de cartilhas de direitos e 
deveres básicos dos trabalhadores 

Fomentar o 
conhecimento do 
jurisdicionado no 

trâmite processual, a 
fim de possibilitar seu 

entendimento e 
participação no 

processo 

Palestras explicativas sobre o trâmite 
processual, de forma simplificada, para 

atingir o jurisdicionado 

13. Promover a cidadania 
e a integração com a 

sociedade 

Aumentar a 
arrecadação por Projeto “Servidor conciliador” 14. Buscar a efetividade 

na prestação 



Aperfeiçoar as medidas de zelo, 
dedicação e economicidade nas práticas 
internas na VT e nos atos processuais 

processo em 10%, 
até 2020 

(Meta 21 – TRT) 

Notificar o reclamado para pagamento 
das custas e previdência encaminhando, 

em anexo, as respectivas guiais 

Manter o índice de 
pagamento de 

precatórios acima de 
25%, até 2020 

(Meta 22 – TRT) 

Promover, estimular tentativas de 
acordos com os municípios reclamados, 
por exemplo, por meio de “itinerâncias” 

jurisdicional 

 


