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Projetos Estratégicos e Ações Setoriais 2015

Projetos Estratégicos Descrição

Atendimento ao Público (expansão) 

Corregedoria

Qualificação de servidores (1º grau)

Agilização dos Julgamentos (1º grau) Corregedoria

Qualificação de gestores (1º grau) Escola Judicial

Assessoria de Gestão Estratégica, Dados Estatísticos e 
Apoio às Ações Institucionais

Área 
Responsável

Implantação do PJe-JT – Gestão de Riscos

Implantação do sistema nacional de Processo Judicial Eletrônico da Justiça 

do Trabalho (PJe-JT) nas unidades de 1º e de 2º graus, abrangendo a 

disponibilização da tecnologia e da infraestrutura necessárias e a 

preparação/suporte aos usuários.

Assessoria de 
Gestão de 

Mudanças – AGM

Desenvolvimento de ações no interior do Estado com o intuito de criar um 

local identificado e especializado para o atendimento ao público em cada 

Foro, com pelo menos dois servidores em cada cidade treinados para o 

atendimento das demandas, inclusive as relacionadas ao PJe-JT. 

Assessoria de 
Gestão de 

Mudanças – AGM

Reorganização do Trabalho nas unidades 
judiciárias de 1° Grau

Identificação e implantação de forma de organização do trabalho da 

secretaria da vara mais adequada ao trabalho com o processo judicial 

eletrônico, buscando melhorar o gerenciamento das unidades e aumentar 

a sua produtividade.

Implementação de plano de qualificação de servidores com foco no 

desenvolvimento de competências técnicas (foco jurídico), com o intuito 

de preparar os servidores para o trabalho com o processo judicial 

eletrônico.

Secretaria de 
Gestão de 
Pessoas – 
SEGESP

Desenvolvimento de ações com foco no aumento do número de 

julgamentos, para atender de forma sustentável aos desafios propostos 

pelas Metas Nacionais nº 1, 2 e 6.

Voltado ao aprimoramento dos gestores de 1º Grau, para que tenham 

condições de melhorar a gestão das secretarias. Pode partir da 

experiência da Escola Judicial com o Itinerário Formativo para Diretores de 

Secretaria.



Assessoramento aos Gestores Corregedoria

Grandes litigantes e demandas repetitivas 

Entendendo o Orçamento Diretoria-Geral

Semelhante ao SAT (Serviço de Apoio Temporário) para os gestores de 1º 

grau, visa a dar condições para que os gestores melhorem o desempenho 

da unidade. A equipe do projeto contará com servidores da AGE, da 

Corregedoria e de outras áreas consideradas relevantes para o objetivo do 

projeto.

Criação de ferramentas que possibilitem a redução de processos relativos 

à litigância serial, proposição de inovações legislativas, criação e aplicação 

de mecanismos para penalizar a litigância protelatória e o monitoramento 

sistemático dos assuntos repetitivos e dos grandes litigantes.

Assessoria de 
Gestão 

Estratégica, 
Dados 

Estatísticos e 
Apoio às Ações 
Institucionais – 

AGE

Subsidiar os membros da Administração com os conhecimentos de que 

necessitam para a compreensão da elaboração e da gestão do orçamento. 

 Disponibilizar curso sobre a elaboração e a gestão do orçamento do TRT4 

a gestores e interessados.

Estudar os impactos do PJe-JT sobre a saúde 
dos magistrados e servidores

Existem vários estudos em andamento sobre os impactos do PJe-JT sobre 

a saúde dos servidores e magistrados. Como as conclusões divergem, o 

TRT4 realizará seu próprio estudo.  

Coordenadoria de 
Saúde



Ações Setoriais Área Responsável

SETIC

TI mais próxima do usuário SETIC

Sistema de governança SA

SEGESP, SEMPRO, SA, Corregedoria

Comunicação sobre o orçamento SECOM

SEGESP

AGE

SECOM

Democratizar a construção dos Sistemas de 
Informação

Implementar gestão de processos (área 
administrativa) 

Capacitação em gestão de equipes para 
gestores do 2º grau

Mapeamento das atividades da Coordenadoria 
de Saúde

Promover eventos voltados ao fortalecimento da 
cidadania 


