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1 INTRODUÇÃO 
 

“Todos os que pretendem predizer ou prever o futuro são 

impostores, pois o futuro não está escrito em parte 

nenhuma, ele está por fazer”.  

(Michel Godet, 1971) 

  

 

Um dos temas mais abordados atualmente é a velocidade com que as mudanças 

atingem as organizações, sejam elas públicas ou privadas. Da mesma forma que o mundo não 

é estático e a vida não é estática, o Plano Estratégico também não é. Os cenários onde as 

organizações se inserem estão em constante mudança, exigindo que suas estratégias sejam 

revistas periodicamente. Um plano estratégico sem capacidade de adaptação às alterações de 

cenário é o mesmo que não possuir planejamento. 

O Plano Estratégico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região foi elaborado 

em 2009, aprovado em 2010 e teve sua execução iniciada em 2011. Em 2012 já se acumulam  

mudanças e muitas lições. É com esse acúmulo de experiências e com os olhos voltados para 

o futuro que foi revisto o Plano Estratégico. 

Esta nova versão resulta de um trabalho minucioso de análise dos ambientes 

interno e externo, que fornecem insumos importantes para a reformulação das estratégias. 

Serviram de subsídio os dados da pesquisa de satisfação com usuários e público interno, 

realizada em 2010, os Relatórios dos Encontros da Magistratura, ocorridos em 2010 e 2011, as 

demandas do Encontro de Gestores de 2011, as sugestões captadas nos encontros realizados 

no interior do Estado em 2010, as diretrizes do CNJ e CSJT, além das lições vertidas da prática 

no decorrer do primeiro ano de implementação do Plano Estratégico ora alterado. 

Até 2015 pretendemos atingir nossa meta idealizada, sendo reconhecidos como 

acessíveis, céleres e efetivos na realização da justiça social. O Plano Estratégico é um guia 

para construirmos com segurança o futuro que almejamos.  

 

 

 

Maria Helena Mallmann 

Presidente
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2 OBJETIVO DA REVISÃO 
 

A revisão do Plano Estratégico teve como diretriz adaptá-lo às novas 

necessidades da Justiça do Trabalho da 4ª Região. Foram revistos os objetivos 

estratégicos, os indicadores e as metas e decidido quanto ao prosseguimento, 

cancelamento e  inclusão de projetos. 

Os elementos do Plano Estratégico analisados e reavaliados foram: 

� Missão : é a razão de ser da organização. A nova redação buscou 

simplificar a declaração de Missão. 

� Objetivos estratégicos : traduzem a forma de alcance da Visão; é a 

Estratégia da organização. Com a revisão, o número de objetivos foi reduzido e a 

redação, simplificada. 

� Indicadores : sinalizam o desempenho da organização em cada um dos 

objetivos estratégicos. Com a revisão, foram reduzidos e criados outros relativos aos 

projetos estratégicos1.  

� Metas : determinam o nível de performance esperado em cada indicador. 

Na revisão, as metas foram ajustadas a patamares mais realistas. 

� Projetos estratégicos : são o meio de executar a estratégia. Levam ao 

atingimento dos objetivos. É a parte do Plano que mais sofreu alterações. Com a 

revisão foi gerado um novo conjunto de projetos, em menor número do que o conjunto 

original, elencados obedecendo a critérios técnicos de impacto na estratégia e  

priorizados de acordo com a relevância para o momento atual da instituição.  

                                                           
1 Os indicadores referentes aos projetos não são apresentados neste documento. 
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3 PARTICIPANTES E FASES DA REVISÃO 
 

As alterações preliminares do Plano foram propostas pela equipe da 

Assessoria de Gestão Estratégica, com base na análise de ambiente, nas experiências 

acumuladas e em demandas provenientes da atual Administração. As proposições 

foram pré-validadas por um grupo de revisão2 e ratificadas pela Administração.  

O processo de revisão do Plano Estratégico ocorreu em 6 fases: análise do 

ambiente3, Missão, revisão dos objetivos estratégicos, revisão dos indicadores e metas, 

redefinição do portfólio de projetos e validação. Na sequência, o detalhamento de cada 

uma das fases. 

 

3.1 Análise de ambiente utilizando a Matriz SWOT 
 

A sobrevivência e o sucesso de uma organização dependem da sua sintonia 

com o ambiente. As alterações ocorrem com expressiva velocidade e a percepção 

prévia, levando em conta as tendências, passa a ser decisiva.  

A Matriz SWOT4, utilizada no processo de revisão,  é uma ferramenta para 

avaliar e monitorar o ambiente interno e externo da organização. 

A análise do ambiente externo consiste em verificar as ameaças e 

oportunidades que emergem da realidade, identificando as melhores maneiras de evitar 

(no caso de ameaças) ou usufruir (no caso de oportunidades) as circunstâncias.  

Para a análise do ambiente interno são elencados os pontos fortes e fracos 

da instituição, ou seja, situações, condições ou fenômenos internos que podem 

beneficiar ou prejudicar o desempenho da organização na realização de sua missão e 

no cumprimento de seus objetivos. Deve ser analisada a capacidade da instituição de 

tirar proveito dos pontos fortes e de minimizar os efeitos dos pontos fracos. 

 

                                                           
2 A relação dos integrantes do Grupo de Revisão consta no anexo 3. 
3 A etapa de análise de ambiente não havia sido realizada na formulação inicial do plano estratégico por não estar 
prevista na metodologia adotada – o Balanced Scorecard. Entretanto, o Acórdão nº 381/2011, do TCU, recomendou 
a este Tribunal a inclusão da etapa na metodologia, buscando aprimorar o processo.  
4 Acrônimo de strengths (forças), weaknesses (fraquezas), opportunities (oportunidades) e threats (ameaças). 
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A matriz representada nas páginas seguintes foi elaborada pela Assessoria 

de Gestão Estratégica, com base nas seguintes fontes: 

� Pesquisa de satisfação com públicos interno e externo realizada em 2010; 

� Relatórios do V e do VI Encontros da Magistratura, ocorridos 

respectivamente em 2010 e 2011; 

� Demandas sugeridas no Encontro de Gestores ocorrido em 2011; 

� Sugestões captadas no Roadshow de 2010 e 

� Diretrizes e Resoluções do CNJ e do CSJT. 

As forças, fraquezas, ameaças e oportunidades foram organizadas nos 

respectivos quadrantes e serviram de referência na proposição dos projetos 

estratégicos. O quadrante mais relevante para isso foi o de fraquezas, pois são 

questões em que a organização precisa atuar para melhorar seu desempenho. 

 

Matriz SWOT da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul  
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3.2 Missão 

A declaração de Missão passou a ter a seguinte redação5: 
 

“Realizar justiça na solução dos conflitos  

      individuais e coletivos do trabalho” 

 

 

3.3 O novo Mapa Estratégico 

 Anteriormente, havia 16 objetivos estratégicos distribuídos em 8 temas. O 

número de objetivos foi reduzido para 11, distribuídos entre os mesmos temas.  

O mapa da próxima página contém os novos objetivos estratégicos, 

dispostos de acordo com as perspectivas a que pertencem. O mapa anterior não 

continha nenhum objetivo na perspectiva Sociedade. No mapa atual constam 4 

objetivos nessa perspectiva, o que significa que os maiores objetivos da Justiça do 

Trabalho do RS estão voltados ao atendimento prestado aos cidadãos. 

 A seguir, a nova versão do Mapa Estratégico. 
 

 

 

 

. 

                                                           
5 A versão anterior da Missão era “Realizar justiça na solução dos conflitos individuais e coletivos do trabalho, 
contribuindo para a pacificação social” 
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4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES,  METAS E PRO JETOS 

 

Definidos os novos objetivos estratégicos, foram revistos os indicadores a 

eles vinculados e as respectivas metas anuais. A revisão do Plano culmina com a 

definição dos projetos estratégicos que serão desenvolvidos.  

A primeira versão do Plano continha 41 projetos, dos quais 19 iniciaram em 

2011. Em relação aos demais 22 foi decidido, na ocasião, que iniciariam nos anos 2012 

e 2013. Os resultados obtidos com os projetos iniciados em 2011 foram, no geral, 

insatisfatórios. Para obter melhores resultados a partir de 2012, decidiu-se reduzir o 

número de projetos e intensificar a participação do Escritório de Projetos junto às 

equipes. 

As forças, fraquezas, oportunidades e ameaças identificadas na análise de 

ambiente foram utilizadas para a proposição de projetos que integrarão o novo 

portfólio. Além disso, foi feito um exercício de vincular os processos de trabalho aos 

objetivos estratégicos, o que possibilitou a proposição de projetos que impactarão de 

forma positiva os processos mais críticos para a instituição.  

A seguir, a Visão e o detalhamento de cada um dos objetivos estratégicos6, 

com seus indicadores, metas e projetos. 

 

Visão:  

Ser reconhecida como acessível, célere e efetiva  

              na realização da justiça social 

 

Indicador : Tempo médio de tramitação (dias) 

Metas Valor em 
jan/12 2012 2013 2014 2015 

1668 1618 1535 1434 1334 
Acumulado (-3%) (-8%) (-14%) (-20%) 

Tempo médio transcorrido do ajuizamento 
até o arquivamento sem dívida do processo 

i = Σ (data do arquivamento - data do ajuizamento) / 
nº processos arquivados  

                                                           
6 A numeração dos objetivos estratégicos não guarda relação com prioridade. 
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Indicador : Proximidade da sede 

Metas Valor em 
dez/11 2012 2013 2014 2015 

84,9% 88% 92% 96% 100% 

Percentual de municípios gaúchos em que os jurisdicionados precisam se 
deslocar menos de 70km para acessar a Justiça do Trabalho 

i = nº municípios em que os jurisdicionados precisam se deslocar menos de 
70km para acessar a Justiça do Trabalho / total de municípios do RS 

 

Indicador : Processos arquivados sem dívida 

Metas Valor em 
dez/11 2012 2013 2014 2015 

90,4% 90,6% 90,8% 91% 91,2% 

Dentre os processos arquivados, percentual dos que são arquivados sem dívida 
i = nº processos arquivados sem dívida / 
total de processos arquivados no período 

 

 

Objetivo Estratégico 1:  

 

 

 

 

 

Indicador : Satisfação dos usuários com a Justiça do Trabalho do RS 

Metas Atingido 
em 2010 2012 2013 2014 2015 

85,67 - 87% - 89% 
Média dos percentuais de satisfação dos usuários com a JT gaúcha 

i = (% de advogados satisfeitos ou muito satisfeitos com os serviços prestados no 
1º Grau + % de reclamadas satisfeitas ou muito satisfeitas... + 

% de reclamantes satisfeitos ou muito satisfeitos...)/ 3 
 

Aprimorar a comunicação com o público externo, 
mediante linguagem clara e acessível, 
contemplando informações sobre conteúdos de 
decisões, andamentos processuais e outras 
informações de interesse da sociedade 
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Projetos  Descrição 
Plano de Comunicação Externa Anteriormente denominado “Plano de 

Comunicação Institucional”, trata de estruturar 
os canais de comunicação externa da Justiça 
do Trabalho (site, programa de TV, jornais, 
assessoria de imprensa, redes sociais e 
outros), a fim de manter os públicos externos 
bem informados e próximos à Instituição.  

Atendimento ao Público Tem como objetivo melhorar o atendimento 
presencial a todos os que buscam a Justiça 
Trabalhista, aumentando sua agilidade e 
resolutividade. Contempla o planejamento de 
novos tipos de atendimento, decorrentes da 
implantação do Processo Eletrônico, dando 
ênfase ao atendimento direto em especial ao 
destinatário final. 
 

 

 Além dos projetos acima foi criado, no início de 2012, o Fórum de Relações 

Institucionais7, “com a finalidade de estabelecer diálogo entre os usuários e operadores 

do Direito que atuam na Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul...”, que também irá 

contribuir para atingir o objetivo de fortalecer o relacionamento com os públicos 

externos. 

 

Objetivo Estratégico 2:  

 

 

 

 

 

Indicador: Proximidade da sede 

Metas Atingido em 
2011 2012 2013 2014 2015 

84,9% 88% 92% 96% 100% 
Percentual de municípios gaúchos em que os jurisdicionados precisam  

se deslocar menos de 70km para acessar a Justiça do Trabalho 
i = nº de municípios gaúchos em que os jurisdicionados precisam  
se deslocar menos de 70km para acessar a Justiça do Trabalho /  

total de municípios do RS 
 

                                                           
7 Portaria 1615/2012. 

Revisar as jurisdições, em abrangência 
territorial, buscando reduzir os 
deslocamentos dos usuários.  
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Projetos  Descrição 

Justiça mais Próxima Anteriormente denominado “Revisão das 
Jurisdições”, o projeto visa a verificar se as 
jurisdições das unidades judiciárias podem ser 
alteradas de forma que a distância entre cada 
município e a sede da jurisdição a que 
pertence seja a menor possível. 
 

  

Objetivo Estratégico 3:  

 

 

 

 

 

 

Indicador: Agilidade na execução (dias) 

Metas (dias)  Valor em Jan 
2012 2012 2013 2014 2015 

2283 2168 2054 1826 1712 

Acumulado (-5%) (-10%) (-20%) (-25%) 

Tempo requerido para  que 80% das execuções sejam encerradas  
i = (data do arquivamento sem dívida dos processos em execução –  

data do ajuizamento), dos 80% dos processos 
  com menor tempo de tramitação 

(F80%) : com uma série ordenada de tempos de tramitação, a estatística  
será o  800 percentil 

 

Não há projeto estratégico específico previsto para atingir esse objetivo. No 

entanto, foi criado8 na Justiça do Trabalho do RS em 2011 o Núcleo de Apoio à 

Execução, atendendo à Meta 5/2011 do Poder Judiciário, com o objetivo de garantir 

efetividade à fase de execução dos processos. Paralelamente, foi criada no Tribunal, 

também no final de 2011, uma Seção Especializada em Execução, que tem o objetivo 

de trazer mais celeridade à fase de execução dos processos. Acredita-se que os 

trabalhos desenvolvidos pelo Núcleo e pela Seção Especializada em execução sejam 

suficientes para atingir as metas previstas para o objetivo em tela. 

 

 

                                                           
8 Criado pela Resolução Administrativa nº 24, de 29.12.2011 

Assegurar o cumprimento das decisões 
emanadas do Poder Judiciário, a fim de 
garantir que os direitos reconhecidos 
alcancem resultados concretos. 
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Objetivo Estratégico 4:  

 

 

 

 

 

 

Indicador : Coleta seletiva de lixo9  

Metas 
Atingido 2011 2012 2013 2014 2015 

30% 50% 50% 70% 70% 

Mede o percentual de lixo seletivo coletado e doado  
i = lixo seletivo doado / total de lixo gerado  

 

Indicador: Consumo de água per capita10 

Metas 
Atingido 2011 2012 2013 2014 2015 

0,82 m3 0,80 0,78 0,77 0,75 

Consumo total de água, em m3/usuários 
( total de servidores + total de magistrados) 

 

Indicador: Consumo de energia elétrica per capita 

Metas 
Atingido 2011 2012 2013 2014 2015 

165kWh 456,75 148,91 141,46 134,39 

Consumo total de energia elétrica, em kWh/usuários 
( total de servidores + total de magistrados) 

 

Indicador: Capacitação de monitores ambientais  

Metas 
Atingido 2011 2012 2013 2014 2015 

zero zero 280 84 84 

nº de servidores capacitados como monitores ambientais 

 

                                                           
9 As metas referem-se ao lixo da Capital (prédio-sede e Varas do Trabalho). Nos municípios do interior ainda não há 
coleta seletiva de lixo. 
10 O número de servidores tomado como referência foi 3.400, e o número de magistrados foi 250, tanto para  o 
consumo de água quanto para o de energia elétrica. 

Promover o desenvolvimento e a inclusão social, 
por meio de ações que contribuam para o 
fortalecimento da educação e da consciência dos 
direitos, deveres e valores do cidadão, em 
especial aqueles relacionados ao Direito do 
Trabalho. Promover ações de cunho ambiental 
que contribuam para a preservação do meio 
ambiente com efetivo envolvimento dos gestores, 
servidores em geral, magistrados e usuários das 
instalações da Justiça do Trabalho. 
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Não há projeto estratégico previsto para atingir esse objetivo. No entanto, 

existe no TRT a Comissão de Gestão Ambiental – COGEAM11, que tem, entre suas 

atribuições: elaborar, anualmente, o Programa de Gestão Ambiental do Tribunal; 

promover a conscientização dos servidores, magistrados, partes e advogados das 

questões relativas ao meio ambiente e à qualidade de vida no ambiente de trabalho;  

divulgar boas práticas adotadas por outros órgãos públicos ou privados, relacionadas 

às questões ambientais; fomentar a cultura de anti-desperdício e a utilização 

consciente dos materiais e recursos naturais; estimular, de forma gradativa, a 

substituição dos insumos e dos materiais utilizados em serviço por produtos que 

acarretem menor dano possível ao meio ambiente. Acredita-se que as ações 

coordenadas pela COGEAM serão suficientes para atingir o objetivo proposto. 

 

Objetivo Estratégico 5:  

 

 

 

 

 

Indicador : Tempo médio de tramitação na fase de liquidação (dias)  

 

Metas Valor em abril 
2012 2012 2013 2014 2015 

458 444 421 394 366 
Acumulado (-3%) (-8%) (-14%) (-20%) 

Tempo transcorrido desde a publicação da sentença, líquida ou não, 
até a data da citação. 

i = Σ (data da citação – data da publicação da sentença)/  
total de processos em que houve citação 

  

Indicador : Tempo médio de tramitação no 1º Grau na fase de conhecimento (dias) 

Metas Valor em 
 jan 2012 2012 2013 2014 2015 

241 234 222 207 193 
Acumulado (-3%) (-8%) (-14%) (-20%) 

                                                           
11 Criada pela Portaria nº 1.669, de 13 de abril de 2010. 

Buscar a melhoria contínua das rotinas de 
trabalho, contribuindo para a redução do 
tempo de tramitação dos processos. Envolve 
a otimização dos fluxos, a simplificação de 
procedimentos e a disseminação de boas 
práticas. 
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Mede o tempo médio em que o processo tramita na Vara do Trabalho,  
desde o ajuizamento até a remessa ao TRT (se houver recurso ordinário) 

ou até o trânsito em julgado da sentença. 
i = Σ (data do trânsito em julgado da sentença 

de 1º Grau ou data da remessa dos autos ao TRT 
– data do ajuizamento)/ nº processos ajuizados no período 

 

Indicador : Tempo médio de tramitação no 2º Grau (dias) 

Tipo de processo Metas 
 

Valor em 
Janeiro de 

2012 2012 2013 2014 2015 
sem recurso revista  125 125 *125 *125 *125 

com recurso revista 253 270 *270 *270 *270 

originários de 2º grau 273 230 *230 *230 *230 

Tempo transcorrido entre a autuação do processo pela 2ª instância e  
sua baixa no 2º Grau.   

i = Σ (data da baixa no 2º Grau  – data da autuação no 2º Grau ) 
 / nº processos  baixados no 2º grau  

 
*A manutenção dos prazos médios no 2º grau se apresenta como um desafio. Embora tenha havido 
incremento de Desembargadores, há que se considerar  as ações para melhoria da tramitação processual no 
1º grau, e também, o aumento da capacidade de conhecimento e julgamento com a implantação de 17 novas 
VT’s. 
 

 

 

Indicador : Agilidade nas aquisições por pregão eletrônico (dias)  

Metas 
Atingido 2011 2012 2013 2014 2015 

7512 71 67 63 59 
Tempo médio de aquisições na modalidade pregão eletrônico 

i = Σ(data da emissão da nota de empenho – 
 data do recebimento do Termo de Referência pela área de licitações) /  

nº aquisições por pregão eletrônico 
 

Indicador : Agilidade nas aquisições por tomada de preços (dias)  

Metas 
Atingido 2011 2012 2013 2014 2015 

8813 85 82 79 76 
Tempo médio de aquisições na modalidade tomada de preços 

i = Σ(data da emissão da nota de empenho – 
 data do recebimento do Termo de Referência pela área de licitações) /  

nº aquisições por tomada de preços 
 

                                                           
12 A soma dos tempos legais nas aquisições por pregão eletrônico é de cerca de 28 dias, incluindo 8 dias úteis para a 
divulgação do Edital, 2 dias úteis para impugnação do Edital, 3 dias úteis para esclarecimentos ao licitante, 3 dias 
para apresentação de razões de recursos e 3 para contrarrazões.  
13 A soma dos prazos legais nas compras por meio de tomada de preços é de cerca de 61 dias, incluindo 30 dias para 
a divulgação do Edital (para os casos de “melhor técnica” ou “técnica e preço”; nos demais casos, o prazo é de 15 
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Projetos  Descrição 

Sentença Líquida Anteriormente denominado “Calculista nas 
Varas”, visa a reduzir o tempo de tramitação 
na fase de liquidação, por meio da prolação de 
sentenças líquidas. Os cálculos serão feitos 
por meio do sistema Juriscalc por servidor 
treinado. 

Otimização das rotinas 

 

Amplia o escopo do projeto “Mapeamento das 
Rotinas”. Além de levantar e documentar os 
fluxos administrativos e judiciários, tratará de 
analisá-los e redesenhá-los, tornando-os mais 
simples e eficientes.   

Implementação de Boas Práticas A primeira parte do projeto tratou da 
disponibilização na intranet de um banco de 
boas práticas para captação  e disseminação 
das práticas validadas Na segunda fase, com 
o banco já disponível, trata-se de captar, 
analisar e validar novas práticas e consolidar o 
banco como ferramenta para disseminar as 
práticas.  

Processo Eletrônico Implementação de um sistema de tramitação 
eletrônica de processos judiciais, coordenado 
pelo TST. Inclui a preparação dos envolvidos 
para a nova tecnologia. 

Reestruturação Organizacional Rever a estrutura organizacional da Justiça do 
Trabalho no RS, tornando-a mais racional e 
eficiente e preparando-a para o processo 
eletrônico. A primeira fase do projeto, já 
finalizada, trata da adequação do TRT à 
Resolução 63/2010 do CSJT. A segunda parte 
tem como ponto de partida trabalho em 
desenvolvimento pela UFRGS, que analisará a 
estrutura atual e proporá adequações.  

 

 

 

Objetivo Estratégico 6:  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
dias), 5 dias úteis para impugnação do Edital, 3 dias úteis para resposta à impugnação, 5 dias úteis para recursos, 5 
dias úteis para impugnação do recurso e outros 5 dias úteis para resposta aos recursos.  

Desdobrar a estratégia para as unidades 
judiciárias e administrativas, buscando 
seu envolvimento e comprometimento 
com a estratégia, dando ênfase à 
responsabilização dos gestores 
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Indicador: Desdobramento da estratégia 

Metas 
Atingido 2011 2012 2013 2014 2015 

zero 2 20 60 120 
Quantidade de unidades judiciárias que elaboraram  

painel de contribuição  
i = nº unidades que realizaram desdobramento da estratégia 

Obs: meta cumulativa 
 

 

Indicador: Cumprimento do plano de ação 

 

Metas 
Atingido 2011 2012 2013 2014 2015 

---- 50% 65% 75% 80% 
Dentre as unidades que elaboraram painel de contribuição,  

mede o percentual das que cumpriram o plano de ação 
i = nº unidades que cumpriram o plano de ação proposto / 

total de unidades que realizaram desdobramento 
 

 

 

Indicador: Índice de sucesso dos projetos 
 

Metas Atingido 
2011 2012 2013 2014 2015 

n/d 50% 70% 80% 80% 
Mede o percentual de projetos que cumpriram suas metas no prazo previsto 

i = nº projetos estratégicos em dia e com as metas atingidas/  
total de projetos estratégicos em andamento 

Obs: considera-se que o projeto está em dia quando realizou pelo menos 90% 
das atividades previstas para o período e atingiu pelo menos 90% 

da meta referente ao seu indicador principal   
 

 

Projetos  Descrição 

Desdobramento da Estratégia Elaborar painéis de contribuição para as 
unidades judiciárias e administrativas e 
acompanhar os resultados de sua 
implementação. Painel de contribuição é uma 
ferramenta que permite visualizar e identificar, 
de forma clara e direta, as iniciativas que as 
unidades buscarão desenvolver para o 
alcance dos objetivos estratégicos. 

Consolidação do Escritório de Projetos 

Estratégicos 

Implementar o Escritório de Projetos 
Estratégicos e consolidar metodologia de 
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Estratégicos 

 

elaboração e gerenciamento de projetos 
estratégicos, acompanhando seus resultados  
 

 

 

Objetivo Estratégico 7:  

 

 

 

 

 

 

 

Indicador: Capacitação em gestão estratégica 

Metas Atingido  
2011 2012 2013 2014 2015 

Servidores:  n/d 20% 20% 20% 20% 

Magistrados: n/d 20% 20% 20% 20% 
Reflete o percentual de servidores e magistrados capacitados em cursos  

relacionados à estratégia, com mínimo de 20 horas-aula 
i = nº de servidores capacitados  

em cursos relacionados à gestão estratégica/ total de servidores 
i = nº de magistrados capacitados  

em cursos relacionados à gestão estratégica/ total de magistrados 
Obs: percentual não cumulativo.  
Refere-se à Meta 15/2012 do Poder Judiciário.  
Compreende os temas gestão por resultados, liderança, gestão de  
pessoas por competência,  detalhamento da estratégia, gestão de equipes,  
gestão de processos,  gestão de projetos, construção de planos de gestão  

 

 

Não há projeto estratégico previsto para atingir esse objetivo. No entanto,  o  

CSJT está oferecendo curso EAD sobre gestão estratégica, com número de vagas 

suficientes para que a meta seja atingida. 

  

Objetivo Estratégico 8:  

 

 

 

 

 

 

Visa a aumentar a capacidade de o 
Tribunal gerar resultados, por meio do 
desenvolvimento de competências, do 
engajamento e da integração de seus 
servidores. 

Melhorar o ambiente e as condições 
de trabalho, visando ao bem-estar 
físico, mental e emocional de todos os 
colaboradores e criando condições 
favoráveis à realização profissional e 
pessoal 
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Indicador : Índice de satisfação com o clima organizacional 

 

Metas 
Atingido 2010 2012 2013 2014 2015 

88,7  90%  90% 
Mede a satisfação dos servidores e magistrados com o  

ambiente de trabalho na Justiça de Trabalho 
i = % servidores e magistrados satisfeitos ou muito satisfeitos 

 com o clima organizacional na JT do RS 
 

 

Projetos  Descrição 

Relações Internas Criar unidade organizacional que contribua 
para facilitar a interlocução entre os servidores 
e a Administração, recebendo demandas e 
diagnosticando as necessidades da instituição 
no que se refere às relações de trabalho 

Promoção da Saúde Ocupacional 

 

A implementação do PPRA (Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais) e do 
PCMSO (Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional) constituem a Meta 
14/2012 do Poder Judiciário. O projeto tem o 
objetivo de estabelecer uma metodologia de 
ação que garanta a preservação da saúde e a 
integridade dos trabalhadores frente aos riscos 
dos ambientes de trabalho. Os riscos 
ambientais podem ser físicos (ruído, 
temperaturas extremas, radiações, etc), 
químicos (poeiras, fumos, gases, etc) ou 
biológicos (bactérias, fungos, bactérias, entre 
outros). Foram agregadas a este projeto as 
atividades referentes ao PCMSO, que até 
junho de 2012 integravam o projeto Melhoria 
da Qualidade de Vida. 

Melhoria da Qualidade de Vida  Conjunto de atividades para melhorar a saúde 
física e mental dos servidores e magistrados 
da Justiça do Trabalho do RS. Inclui ações 
como a implantação de um Serviço 
Especializado de Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho (SESMT) e reuniões de 
trabalho sobre saúde mental e medicina e 
odontologia preventiva. O que se espera é 
uma melhoria das condição de saúde e a 
consequente redução dos dias de afastamento 
do trabalho por motivos de doença. 
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Melhoria da Comunicação Interna Decorrente da mudança de escopo do projeto 
“Endomarketing”, vai definir Política de 
Comunicação Interna e elaborar e implementar 
Plano de Comunicação Interna, com vistas à 
melhoria do clima organizacional;  

 

Objetivo Estratégico 9:  

 

 

 

 

 

 

Indicador :  Informações para Apoio à Tomada de Decisão 

Metas 
Atingido 2011 2012 2013 2014 2015 

zero 40% 60% 80% 100% 
Mede o número de bases de sistemas de informação  
integradas em relação ao total de bases existentes 

i =nº de bases integradas/nº de bases total 
 

 

Indicador: Meios de comunicação utilizados 

Metas 
Atingido 2011 2012 2013 2014 2015 

--- 30% 60% 80% 100% 
Percentual de meios de comunicação efetivamente utilizados dentre  

os disponibilizados pela ferramenta adquirida 
i= número de meios de comunicação utilizados/ 

número de meios disponibilizados 
 

 

 

 

Projeto  Descrição 

Ampliação de sistemas de comunicação Implantação de solução para fornecer novos meios 
de comunicação integrados 

Solução de análise associativa de dados Implantação de ferramenta para exploração de 
dados armazenados em sistemas de 1º e 2º Graus 
e Administrativos.  

 

 

Objetivo Estratégico 10:  

 

Desenvolver novos sistemas de informação 
e tornar os já existentes mais adequados às 
necessidades dos usuários, integrando-os e 
atualizando-os. 

Adequar as instalações físicas às necessidades 
da Justiça do Trabalho, garantindo 
acessibilidade, conforto e segurança aos 
ocupantes e usuários dos espaços  
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Indicador: Adequação da infraestrutura  

 

Metas Dezembro/ 
2011 2012 2013 2014 2015 

53,25% 58% 61% 66% 70% 
Conformidade do tamanho dos ambientes (m2) aos parâmetros  

 estabelecidos  no anexo I  da Resolução 70/2010 do CSJT  
i = nº unidades adequadas aos critérios da Resolução 70/2010 do CSJT / 

total de unidades da JT 
Obs: a unidade é considerada adequada somente quando todas as suas 
áreas estão adequadas. Ex: uma unidade em que a Secretaria está  
adequada e a sala de audiências não está,  a unidade é considerada  
não adequada. 

 

 

 

Indicador: Índice de atendimento das demandas de infraestrutura  

 

Metas 
média 2011 2012 2013 2014 2015 

75,29% 77% 80% 82% 85% 
Capacidade de atendimento das demandas de manutenção,  

reformas e adequações das dependências da JT 
i = nº demandas atendidas / 

 nº demandas recebidas 
 

Não há projeto definido para esse objetivo estratégico. No entanto, está em 

implantação na Justiça do Trabalho do RS um Plano de Obras com ações previstas até o ano 

2015, contemplando reformas, manutenções e construção de prédios novos. Além das ações 

previstas no Plano, existem as manutenções preventivas e corretivas, que também contribuem 

para a adequação da infraestrutura. Acredita-se que as ações em andamento são suficientes 

para atingir o objetivo proposto. 

 

 

Objetivo Estratégico 11:  

 

 
Garantir que o Orçamento Anual 
contemple recursos em volume 
suficiente e no tempo requerido para 
suprir as necessidades dos projetos 
estratégicos 
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Indicador: Índice de atendimento do orçamento estratégico 

 

Metas 
2011 2012 2013 2014 2015 

n/d 60% 70% 85% 100% 
Mede a proporcionalidade entre os valores solicitados e os valores 
realmente destinados aos projetos estratégicos, comparados ao 

orçamento da instituição. 
i = (Vtdpe* Vsto)/ (Vtdo* Vspe) 

 i = (valor total destinado aos projetos estratégicos  x  valor 
solicitado total do orçamento14  ) /  

(valor total da dotação orçamentária15  x  valor solicitado para os 
projetos estratégicos) 

 
 

 

Indicador: Índice de execução do orçamento estratégico 

 

Metas 
Atingido 2011 2012 2013 2014 2015 

n/d 100% 100% 100% 100% 
Mede o percentual do valor da dotação para os projetos estratégicos  

que foi efetivamente executado 
i = valor executado referente aos projetos estratégicos /  

valor da dotação orçamentária para projetos estratégicos 
 

Não foi proposto projeto estratégico específico para esse objetivo. No entanto, o 

Escritório de Projetos realizará o acompanhamento de todo o ciclo do orçamento, da 

elaboração à execução, negociando para que todos os projetos sejam contemplados com 

recursos suficientes para sua execução e para que o índice de execução seja o maior possível. 

 

                                                           
14  Descontadas as despesas essenciais, quais sejam, as despesas mínimas necessárias para o funcionamento do 
Tribunal. Incluem despesas de pessoal, benefícios, material de consumo, contratos continuados (locação de imóveis, 
energia elétrica, serviços postais, telecomunicações, água, limpeza vigilância, etc) e manutenção em geral. 
15  Descontadas as despesas essenciais. 
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Anexo 1 – Relação de Objetivos Estratégicos 

 

 

� Aumentar a efetividade no cumprimento das decisões judiciais 

� Facilitar o acesso à Justiça do Trabalho 

� Fortalecer o relacionamento com os públicos externos 

� Promover o alinhamento das unidades à estratégia 

� Agilizar os trâmites judiciais e administrativos 

� Contribuir para o desenvolvimento social e a sustentabilidade ambiental 

� Desenvolver as competências necessárias ao atingimento dos objetivos estratégicos 

� Promover a melhoria da comunicação interna, do clima organizacional e da qualidade 

de vida 

� Promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação 

� Garantir a infraestrutura apropriada às necessidades da organização 

� Aprimorar a gestão do orçamento, alinhando-o ao plano estratégico 
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Anexo 2 – Relação de Projetos 

 

 

� Relações Internas 

� Desdobramento da Estratégia 

� Consolidação do Escritório de Projetos Estratégicos 

� Promoção da Saúde Ocupacional  

� Atendimento ao Público 

� Sentença Líquida 

� Melhoria da Qualidade de Vida  

� Melhoria da Comunicação Interna 

� Implementação de Boas Práticas 

� Justiça mais próxima 

� Plano de Comunicação Externa 

� Otimização das Rotinas 

� Reestruturação Organizacional 

� Processo Judicial Eletrônico 

� Solução de análise associativa de dados 

� Ampliação de sistemas de comunicação 
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Onélio Luis Soares Santos  – Secretário-Geral Judiciário 
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