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PERSPECTIVA RECURSOS 

Metas Iniciativas Objetivos 
Estratégicos 

Obter atendimento 
odontológico por meio 

de convênio com a 
Prefeitura 

Sugerir ao Tribunal que entre em acordo 
com a Prefeitura para o fornecimento do 
maquinário e mão de obra necessários 

ao atendimento dos servidores 

01. Desenvolver ações 
voltadas à promoção da 

qualidade de vida 

Implantação de uma 
pequena biblioteca 

setorial, a exemplo do 
que ocorre na capital 

Informar ao Tribunal os livros 
necessários 

Capacitar, pelo 
menos, 50% do 

quadro de 
magistrados e 

servidores ao ano 
(Meta 4 – TRT) 

Rodízio entre os servidores 

02. Promover a formação 
continuada do quadro 

funcional 

Solicitar a revisão dos no-breaks, que 
não suportam as quedas de energia  Obter internet e 

equipamentos 
capazes de assegurar 

o trabalho Cobrança da Oi por um serviço de 
melhor qualidade 

03. Aperfeiçoar a 
infraestrutura e a 

governança de TIC 

Solicitar a perfuração de outro poço, 
visto que não temos água de qualidade Melhorar a 

infraestrutura da sede 
provisória 

Mesa e cadeiras compatíveis 

04. Garantir a 
infraestrutura apropriada 

às atividades do TRT 

 
 
 



 
PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS 

Metas Iniciativas Objetivos 
Estratégicos 

Reduzir a taxa de 
congestionamento na 
fase de conhecimento 

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

2020 
(Meta 10 – TRT) 

Padronização de procedimentos:  
Uniformização na atualização e 

manutenção dos dados 

05. Assegurar 
produtividade na 

prestação jurisdicional 

Aumentar o número 
de acordos 

homologados na fase 
de execução em 6%, 

até 2020 
(Meta 11 – TRT) 

Ter um conciliador disponível para as 
partes - Antes da realização das 

audiências, para evitar o afogamento da 
vara e dar maior agilidade no alcance do 

bem 

06. Estimular a 
conciliação 

Continuar utilizando o 
critério do litigante 

durante a leitura das 
pautas de audiência 

A elaboração da pauta tendo como 
parâmetro o reclamado 

07. Gerenciar demandas 
repetitivas 

Dar celeridade à fase 
executória 

Aumentar a quantidade de pessoas 
aptas a executar os cálculos e entregar 

os mandados de penhora 

08. Impulsionar os 
processos de execução 

Reuniões periódicas com os 
componentes da vara, para que seja 

demonstrada a realidade da execução 
do dia a dia 

Superar a barreira hierárquica 

Aumentar o feedback 
da qualidade do 
andamento do 

trabalho da vara 

Realizar benchmarking 

09. Ampliar o modelo de 
gestão participativa 

Aumentar a 
transparência e 

eficiência da vara 

Reuniões mensais para discutir a 
evolução mensal da vara, baseada em 

relatório atualizado dos processos 
iniciados, pendentes e findos 

10. Aprimorar a 
qualidade da gestão 

administrativa 

Atingir, anualmente, 
10 pontos no índice 

de redução de 
consumo  

(Meta 18 – TRT) 

Desligar os equipamentos 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) 

Realizar palestras e workshops em 
escolas, fundações, etc., a respeito dos 
direitos e deveres dos trabalhadores, a 

atuação da Justiça do Trabalho e os 
objetivos do Poder Judiciário 

Manter o índice de 
satisfação com a 

instituição acima de 
85%, até 2020 

(Meta 20 – TRT) 

Criar a Semana da Informação, ou datas 
fixas semanais / mensais, na qual a VT 
de Pinheiro disponibilizaria formulários a 
serem preenchidos pelos jurisdicionados, 

informando suas satisfações e 
insatisfações, assim como os servidores 
prestariam esclarecimentos a respeito da 
atuação da Vara e dos direitos e deveres 

dos trabalhadores 

13. Promover a cidadania 
e a integração com a 

sociedade 

Aumentar a 
arrecadação por 

processo em 10%, 
até 2020 

(Meta 21 – TRT) 

Prestar informações claras em audiência 
a respeito do cumprimento de acordos, 

tomada de providências e prazos 

14. Buscar a efetividade 
na prestação 
jurisdicional 

 


