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APRESENTAÇÃO
Em 2009 1, o Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região – TRT da 1ª Região estabeleceu seu
Plano Estratégico Plurianual 2010-2014 (PEP 2010-2014), com a missão de solucionar conflitos
decorrentes das relações de trabalho e com a visão de ser uma instituição pública reconhecida como
modelo da justiça trabalhista.
Para tanto, foram estabelecidos objetivos e metas a serem alcançados, bem como
selecionadas iniciativas estratégicas (Projetos e Ações Estratégicas) com o intuito de eliminar
possíveis déficits que pudessem comprometer o desempenho da estratégia traçada.
Os resultados desse plano são acompanhados por meio de Reuniões de Análise da Estratégia
– RAE que objetivam alinhar o entendimento acerca da estratégia da organização, realizar o
acompanhamento dos resultados dos indicadores, em cotejo com suas respectivas metas e promover
ajustes e outras medidas necessárias à melhoria do desempenho.
Assim, o presente documento tem por escopo sintetizar a evolução dos indicadores
estratégicos deste E. Tribunal, que tiveram seus resultados apurados no exercício de 2012, bem
como relacionar a possível influência dos projetos e ações estratégicos na obtenção desses
indicadores.
Os dados foram organizados e distribuídos por TEMA, seguido pelos OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS e, por fim, seus respectivos INDICADORES. Ao final de cada item, constará a análise
crítica e demais informações consideradas relevantes.
Cabe ressaltar que foram analisados quarenta e cinco indicadores, os quais impactam em
dezoito objetivos estratégicos e nove temas. Dentre os objetivos, onze obtiveram nota igual ou
superior a nove, quatro apresentaram nota entre seis e oito vírgula nove, e três não tiveram nota em
virtude de seus indicadores não terem metas intermediárias definidas ou por não terem resultado
para o período.
Além disso, foram apreciadas as demandas dos responsáveis pelas iniciativas estratégicas e a
situação atual dos projetos e ações estratégicas vigentes, bem como as demandas relacionadas aos
projetos vinculados ao Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETI
2012-2014, que foram resumidas no presente relatório.
1

Resolução Administrativa nº 20, de 26/11/2009, revisado em 12/12/2011.
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Por fim, é importante destacar que os resultados do acompanhamento do planejamento
estratégico importaram em algumas alterações do plano vigente até então, tendo sido aprovada,
nessa I RAE de 2013, a IV revisão do PEP 2010-2014, além da I revisão da 2ª parte do PETI 2012-2014,
conforme documentos publicados no portal do TRT/RJ e da página setorial da Secretaria de
Desenvolvimento Institucional – SDE, na intranet.
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INSTRUÇÕES - FARÓIS DE DESEMPENHO
Critérios dos Faróis de Desempenho dos
Indicadores
Igual ou maior a 90% de atingimento da meta intermediária
Igual ou maior a 60% e menor que 90% de atingimento da meta
intermediária
Menor que 60% de atingimento da meta intermediária
Indicador não mensurado ou sem meta intermediária definida

Critérios dos Faróis de Desempenho dos Objetivos
Estratégicos (*)
Nota do objetivo igual ou acima de 9,0
Nota do objetivo igual ou acima de 6,0 e abaixo de 9,0
Nota do objetivo abaixo de 6,0
Sem nota disponível por não haver indicadores mensurados
ou sem metas intermediárias definidas
(*) obs: a metodologia utilizada para cálculo das notas dos Objetivos Estratégicos (OE) foi adaptada
do Manual de Indicadores do GESPÚBLICA (Programa Nacional de Gestão Pública e
Desburocratização do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão). Os indicadores que
compõem cada OE recebem uma nota individual e são classificados conforme a dimensão que
pretendem mensurar (efetividade, eficácia, eficiência, execução, excelência e economicidade).
Classificado, o indicador recebe um peso diferenciado para compor, finalmente, a nota final do
Objetivo Estratégico. Buscou-se, com isso, dar maior relevância aos indicadores de resultado
(efetividade, eficácia e eficiência) em relação aos de esforço (execução, excelência e economicidade).
Maiores detalhes estão disponíveis no manual do GESPÚBLICA, que poderá ser consultado no
endereço "https://www.gespublica.gov.br/".
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MAPA ESTRATÉGICO DE 2012

MAPA ESTRATÉGICO

Sociedade

VALORES

MISSÃO

VISÃO

Solucionar conflitos decorrentes das relações
de trabalho

Ser uma instituição pública reconhecida como
modelo da justiça trabalhista

Gestão do
Conhecimento

Processos Internos

Eficiência Operacional

1 – Garantir a agilidade
nos trâmites judiciais e
administrativos

2 – Buscar a excelência
na gestão dos custos
operacionais

3 – Promover a
efetividade no
cumprimento das
decisões

4 – Captar, estruturar,
preservar e disseminar o
conhecimento, inclusive
da memória da Justiça do
Trabalho

Atuação Institucional
7 – Fortalecer e
harmonizar as relações
com outras instituições
públicas e privadas

8 – Aprimorar a
comunicação com
públicos externo e
interno

9 – Fomentar a adoção
de políticas voltadas para
a prevenção e a solução
coletiva de conflitos de
interesse

10 – Disseminar valores
éticos e morais por meio
de atuação institucional
efetiva

Recursos

Gestão de Pessoas

LEGENDA:

13 – Promover
capacitação continuada
de magistrados e
servidores baseada nas
respectivas competências
requeridas

Acessibilidade
Compromisso e Participação
Credibilidade
Eficácia e Eficiência
Ética
Responsabilidade Socioambiental
Transparência

14 – Promover meios
para motivar e
comprometer
magistrados e servidores
com a estratégia da
instituição

Nota do Objetivo Maior ou Igual a 9,0

Alinhamento e Integração

5 – Garantir o
alinhamento estratégico

Acesso ao Sistema de
Justiça

Responsabilidade
Socioambiental

11 – Facilitar o acesso à
Justiça

12 – Promover a
cidadania e a
responsabilidade
socioambiental

Infraestrutura e Tecnologia
15 – Buscar a melhoria
contínua do clima
organizacional e da
qualidade de vida

16 – Garantir
infraestrutura apropriada
às atividades
administrativas e
judiciais

Nota do Objetivo Maior ou Igual a 6,0 e Menor do que 9,0
Disponível

6 – Ampliar a interação e
a troca de experiências
com outros Tribunais

17 – Garantir a
disponibilidade de
sistemas essenciais de TI

Orçamento
18 – Buscar a excelência
na gestão orçamentária,
assegurando a execução
da estratégia

Nota do Objetivo Menor do que 6,0

Sem Nota

PRESIDÊNCIA – Assessoria de Desenvolvimento Institucional - Núcleo de Estatística - Núcleo de Gestão de Projetos
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TEMA 1: EFICIÊNCIA OPERACIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

DESCRIÇÃO

Agilizar a tramitação dos processos judiciais e
Garantir a agilidade nos trâmites
administrativos, assegurando a razoável duração
judiciais e administrativos
do processo.
A nota deste objetivo, obtida pela média ponderada dos indicadores a seguir, foi de 8,5 e
está representada pelo farol amarelo acima.
1 – Atendimento à demanda 2- 1º grau
Meta até 2014: Julgar, no mínimo, 105% da quantidade de casos novos distribuídos /
redistribuídos no ano
150%

110,1%

105,0%

105,0%

100%
125,0%

50%

115,8%

113,9%
110,4%

105,0%

105,0%

104,4%
108,1%

0%

RESULTADO 1º SEMESTRE (em %)

RESULTADO NO ANO (em %)

METAS (em %)

Fonte dos dados: Sistema e-Gestão

ALCANCE DA META

NOTA DO INDICADOR

PESO DO INDICADOR

NOTA FINAL PONDERADA

99,4%

9

2

18,0

Este indicador demonstra a capacidade de julgamento de processos. Embora o percentual tenha
ficado pouco abaixo da meta estabelecida (105%), desde 2010 a apuração dos dados estatísticos revela
índice superior a 100%. Isso significa que nesse período, a capacidade de julgar processos foi maior
que a demanda, o que resultou em uma diminuição do estoque de processos aguardando julgamento.
No ano de 2012, foram solucionados 238.201 processos e recebidos por distribuição e redistribuição
228.229. Assim, foi atingido o índice de 104,4% de atendimento à demanda nas Varas do Trabalho.

2

Adaptação do Indicador Estratégico CNJ nº 5 (índice que mede a relação entre o número de processos
baixados e o número de casos novos apresentados no ano, para o 1º e 2º grau), sendo que as variáveis
envolvidas foram alteradas para alinharem à meta prioritária nº 1 do Poder Judiciário para 2012 e 2013 (julgar
quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano). Como ainda não foram
estabelecidas as metas prioritárias para o ano de 2014, é possível um novo alinhamento após a sua definição.
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2 – Atendimento à demanda1 - 2º grau
Meta até 2014: Julgar, no mínimo, 100% da quantidade de casos novos recebidos no
ano
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

93,3%
95,5%
98,9%

100,0%

100,0%

90,5%
85,7%

100,0%

100,0%

86,8%
93,7%

RESULTADO 1º SEMESTRE (em %)

RESULTADO NO ANO (em %)

METAS (em %)

Fonte dos dados: Sistema e-Gestão

ALCANCE DA META

NOTA DO INDICADOR

PESO DO INDICADOR

NOTA FINAL PONDERADA

86,8%

8

2

16,0

No ano de 2012 foram solucionados 56.499 processos e recebidos 65.061 casos novos entre
distribuição e redistribuição (processos originários e recursos vindos de instância inferior). Assim, foi
atingido o índice de 86,8% de atendimento à demanda no 2º grau. A meta de 100% não foi atingida. É
importante ressaltar que qualquer resultado abaixo de 100% indica que o número de casos novos foi
superior à capacidade de solução de processos do Tribunal, resultando em aumento do estoque de
processos.
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6 - Agilidade na tramitação dos processos administrativos de contratação
Meta 2014: Finalizar, no mínimo, 75% dos processos de aquisição/contratação de
bens e serviços, no prazo padrão²
75%

0,8
50%

0,6
25%

0,4
0,2

24,2%

0
RESULTADO 1º SEMESTRE (em %)

18,2% 19,8%

RESULTADO NO ANO (em %)

META ANUAL (em %)

Fonte dos dados: SLG-DICO

ALCANCE DA META

NOTA DO INDICADOR

PESO DO INDICADOR

NOTA FINAL PONDERADA

79,2%

7

1,5

10,5

No ano de 2012 foram finalizados 33 processos no prazo padrão 3 sobre o total de 167
processos de aquisição ou contratação de bens e serviços gerando o índice de 19,8%.
DELIBERAÇÃO DO CGE (29/4/2013): Foi definido que será revista a metodologia utilizada
para a contagem do prazo. A sugestão das metas de 2012 (25%), 2013 (50%) e 2014 (75%) foram
aprovadas.

3

120 dias, para concurso e concorrências dos tipos empreitada integral, técnica ou técnica e preço; 105 dias,
para demais concorrências e tomada de preços dos tipos técnica e técnica e preço; 60 dias, para demais
tomadas de preços; 50 dias, para convites e pregão, 8 dias para dispensa e inexigibilidade.
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7 – Prazo médio de tramitação dos processos administrativos de pessoal
Meta 2014: Reduzir o prazo médio de tramitação de processos administrativos de
pessoal para 30 dias
50

36

40

34

33

31

30

30
20
10
0

37
36

39

30
28

RESULTADO 1º SEMESTRE (em dias)

32,5

RESULTADO NO ANO (em dias)

META ANUAL (em dias)

Fonte dos dados: SGP

ALCANCE DA META

NOTA DO INDICADOR

PESO DO INDICADOR

NOTA FINAL PONDERADA

100,0%

10

1,5

15,0

Considerando que a meta visa a redução do prazo médio, verificamos que desde o 2º semestre
de 2011 o indicador apresenta bom resultado, tendo inclusive, naquela medição atingido a meta
para 2014. Contudo, observa-se que o resultado não apresenta sempre o mesmo comportamento.
Em 2012 foram 952 processos administrativos avaliados que tramitaram no total de 30.952
dias. Exemplos de processos monitorados pelo indicador: concessão de aposentadoria (prazo médio
= 53,09); inclusão de dependentes-pensão por morte e dedução do IR (prazo médio = 10,54); dentre
outros.
ÚLTIMA DELIBERAÇÃO DO CGE (29/04/2013): Na apuração dos resultados de 2013, deverá ser
incluída a Secretaria de Administração de Pessoal como unidade responsável.
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ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 1: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
Obteve resultado – Nota 8,5.
O resultado deste objetivo estratégico é formado pela média ponderada dos indicadores 1
(Atendimento à demanda - 1º grau), 2 (Atendimento à demanda - 2º grau), 6 (Agilidade na
tramitação dos processos administrativos de contratação) e 7 (Prazo médio de tramitação dos
processos administrativos de pessoal), que apresentaram resultados satisfatórios.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: Os projetos estratégicos PE 20 - DIFE-1 Em busca do
Atendimento Eficaz - Subprojeto 1: Modernização do atendimento ao trabalhador , PE 21 Otimização dos processos de trabalho na DIFE-2, PE 22 Eficácia no recebimento e remessa de peças
processuais – Subprojetos 1: Eficácia na remessa de recursos e 2: Qualidade no lançamento/
encaminhamento de petições, bem como as ações estratégicas AE 09 – Reestruturar ARR e AE 17 –
Manual da SGP tiveram o seu encerramento aprovado pelo CGE.
Dessas iniciativas estratégicas, apenas a AE 17 está vinculada a um indicador estratégico. As demais
se vinculam, de maneira geral, ao objetivo estratégico, dificultando a realização de uma análise mais
objetiva dos resultados apurados. No entanto, os resultados estão satisfatórios, assim não existe
um gap que exija a adoção de medidas adicionais pelo Tribunal.
Observa-se, contudo, que, em comparação com os anos anteriores, houve uma piora no resultado
desse objetivo estratégico, encontrando-se, todavia, próximo às metas estabelecidas. Este resultado
pode estar sendo impactado pela omissão dos quantitativos processuais do Processo Judicial
Eletrônico – PJE, o que ratifica o entendimento de não haver um gap a ser superado.
Cabe ressaltar que existem outros projetos estratégicos vinculados a este objetivo estratégico e que
ainda não foram encerrados.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

DESCRIÇÃO

Buscar a excelência na gestão
dos custos operacionais

Garantir a economicidade dos recursos por meio
da racionalização na aquisição e utilização de
todos os materiais, bens e serviços.

A nota deste objetivo, obtida pela média ponderada dos indicadores a seguir, foi de 6,3 e
está representada pelo farol amarelo acima.
Os três indicadores que compoem este objetivo estratégico foram criados em virtude da
revisão do Plano Estratégico, realizada no exercício de 2012 e concluído no mês de setembro.

45.1 - Evolução do consumo – Água
Meta até 2014: Reduzir o consumo da água em, pelo menos, 8% em relação ao ano base
(2011)
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PESO DO INDICADOR

NOTA FINAL PONDERADA

98,2%

9

1

9

O consumo anual médio per capita em 2011 foi de 14,815m³ e em 2012 foi de 13,652 m³, o que
resultou na redução do consumo de água em cerca de 7,9% entre os anos de 2011 e 2012.
Analisando as medições realizadas em 2012, sugere-se manter uma redução de 8,0% em relação
ao exercício de 2011, como meta até 2014.
ÚLTIMA DELIBERAÇÃO DO CGE (29/04/2013): Foi aprovada a sugestão de se manter a redução
de 8,0% do consumo em relação a 2011 como metas para 2013 e 2014.
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45.2 - Evolução do consumo – Energia elétrica
Meta até 2014: Manter o consumo de energia elétrica no patamar do ano base (2011)
10%
5%

10,1%

0%

10,1%

0,0%

0,0%

0,0%

-5%

RESULTADO 1º SEMESTRE (em %)

RESULTADO NO ANO (em %)

META ANUAL (em %)

Fonte dos dados: SOF

NOTA DO INDICADOR

PESO DO INDICADOR

NOTA FINAL PONDERADA

0
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Em 2011 o consumo anual médio per capita foi de 2.562,84 kW e em 2012 foi de 2.822,04
kW, o que resultou em um aumento de cerca de 10,11% nesse período.
Apesar das duas medições de 2012 terem revelado que o consumo aumentou em relação ao
exercício de 2011, sugeriu-se como meta até 2014 uma redução mínima de 2% no consumo per
capita de energia elétrica, tendo como referência o ano de 2011. Por ser uma meta audaciosa,
sugeriu-se, também, que fosse proposta alguma iniciativa estratégica para se alcançar um resultado
satisfatório.
DELIBERAÇÃO DO CGE (29/04/2013): Decidiu-se que a meta será manter o consumo de
energia elétrica no patamar de 2011.
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46 - Evolução do gasto com material de expediente
Meta 2014: Reduzir o gasto com material de expediente por pessoa em 3%
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O gasto médio per capita com material de expediente no ano de 2011 foi de R$ 358,88, valor
atualizado a dezembro de 2012, levando-se em consideração a inflação medida pelo IPCA, enquanto
que em 2012 esse gasto médio foi de R$ 280,85, o que representa uma redução de 21,74%.
Analisando os resultados obtidos em 2012, sugere-se que as metas sejam revistas,
considerando-se, principalmente, a economia que ocorrerá em virtude da implantação do PJe.
DELIBERAÇÃO DO CGE (29/04/2013): Ficou decidido, diante da redução de 21,74% do
consumo no exercício de 2012, alterar-se a meta para 2013 e 2014, que era de 2% e 3%,
respectivamente, para 22%, mantendo estabilizado no patamar atual.
ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 2: Buscar a excelência na gestão dos custos operacionais
Obteve resultado – Nota 6,3
Indicadores que tiveram metas estabelecidas: 45.1 (Evolução do consumo – Água), 45.2 (Evolução
do consumo - Energia elétrica) e 46 (Evolução do gasto com material de expediente).
Este objetivo possui três indicadores que foram criados na revisão do Planejamento Estratégico,
cujas medições de 2012 possibilitaram a sugestão das respectivas metas até 2014. O resultado do
indicador 45.2 - Consumo de energia elétrica influênciou negativamente na nota do objetivo, já que
demonstrou aumento do consumo em relação a 2011.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: O PE 37 - Processo Administrativo Eletrônico, única iniciativa
estratégica vinculada a este objetivo estratégico, não foi encerrado, inviabilizando a apuração do
seu impacto.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
Promover a efetividade
cumprimento das decisões

DESCRIÇÃO
Buscar e aprimorar meios para que as decisões
no
dos Juízes do Trabalho sejam efetivadas com
celeridade.

A nota deste objetivo, obtida pela média ponderada dos indicadores a seguir, foi

10,0 e

está representada pelo farol verde acima.
11 – Taxa de congestionamento na fase de execução
Meta 2014: Reduzir para 60%, a taxa de congestionamento na fase de execução, até
2014
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10

1,5

15,0

Este indicador é utilizado para aferir, em determinado período, o percentual dos processos
em tramitação que ainda não foram baixados definitivamente na fase executória. Foram baixados
85.099 processos, considerando as 51.985 execuções iniciadas e 124.226 pendentes de execução
ao início do ano. O resultado do ano de 2012 foi 51,7%, o que significa que foram baixados
definitivamente na fase de execução 48,3% dos processos.
Destaca-se que para este indicador quanto menor o resultado apurado melhor, e o índice
observado na última mensuração foi menor, inclusive, que a meta estipulada para 2014.
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47 - Execuções encerradas
Meta 2014: Aguardando definição do CNJ
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No ano de 2012 foram encerradas 69.814 execuções, enquanto que em 2011 foram
encerradas 46.518 execuções. Este último, já descontado o efeito do inventário realizado em 2011, o
que pode justificar o elevado valor atingido pelo indicador (50,1%), que inclusive ultrapassou a meta
estiputada para 2013.
A meta 17/2012 do Conselho Nacional de Justiça foi estabelecida visando aumentar em pelo
menos 10% o quantitativo de execuções em relação à 2011. A meta 13/2013 do CNJ fixa o percentual
de aumento do quantitativo de execuções em 15% em relação à 2011.

ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 3: Promover a efetividade no cumprimento das decisões
Obteve resultado positivo – Nota 10,0.
O resultado deste objetivo estratégico é formado pela média ponderada dos indicadores: 11 (Taxa
de congestionamento na fase de execução) e 47 (Execuções encerradas), que apresentaram bons
resultados.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: O PE 23 – Agilidade no Cumprimento de Mandados com
Valorização da Atividade do Oficial de Justiça, única iniciativa estratégica vinculada a este objetivo
estratégico, não foi encerrado, inviabilizando a apuração do seu impacto.
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TEMA 2: GESTÃO DO CONHECIMENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

DESCRIÇÃO
Desenvolver e aperfeiçoar os meios para registrar,
Captar, estruturar, preservar e
estruturar e disseminar o conhecimento
disseminar o conhecimento,
produzido e/ou utilizado no TRT/RJ por
inclusive da memória da Justiça
magistrados e servidores, no exercício de suas
do Trabalho
atividades administrativas e judiciárias.

Este objetivo é composto dos dois indicadores abaixo, que sofreram alterações na revisão do
Plano Estratégico e por não terem metas definidas, não possuem avaliação para o período analisado
neste relatório.
13 - Grau de satisfação dos usuários internos com os conteúdos e navegação do Portal do
TRT/RJ
Meta 2014: Obter, no mínimo, 70% de satisfação
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Fonte dos dados: Pesquisa de Clima Organizacional do TRT/RJ

Em 2010, época do antigo portal do TRT/RJ, foi auferido mediante avaliação on-line, o grau de
25,2% de satisfação, onde participaram 2.453 respondentes, sendo que 617 atribuiram grau ótimo ou
bom.
Para 2012, conforme a Pesquisa de Clima Organizacional, apuraram-se 3.112 respostas positivas
(grau excelente e bom) sobre o total de 4.248 respostas, o que gerou o índice de 73,3%, resultado este
que ficou acima da meta estipulada para 2014, ocasião em que será realizada nova pesquisa de
satisfação.
Comparando o resultado apresentado em 2010 com o atual, nota-se que o novo portal do
TRT/RJ foi melhor avaliado em relação ao anterior.
DELIBERAÇÃO DO CGE (29/04/2013): A periodicidade da medição foi alterada de anual para
bianual.
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14 Grau de satisfação dos usuários internos com o acervo bibliográfico, histórico e de
acórdãos
Meta 2014: Obter , no mínimo, 70% de satisfação
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Fonte dos dados: Pesquisa de Clima Organizacional do TRT/RJ

Dentre os 2.124 participantes da Pesquisa de Clima Organizacional 39,4% responderam nunca
ter utilizado a biblioteca. Levando-se em consideração apenas os 1.287 respondentes que conhecem
a biblioteca, a pesquisa revelou 674 respostas positivas (grau ótimo e bom), o que resultou no índice
de 52,4% .
DELIBERAÇÃO DO CGE (29/04/2013): A periodicidade da medição foi alterada de anual para
bianual.
ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 4: Captar, estruturar, preservar e disseminar o conhecimento,
inclusive da memória da Justiça do Trabalho
O resultado deste objetivo estratégico não pôde ser apurado em virtude da falta de definição das
metas dos indicadores 13 e 14 para o exercício de 2012.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: Das iniciativas estratégicas vinculadas a esse objetivo
estratégico, apenas os Subprojetos 1: Restauração de obras raras e 2: Elaboração do catálogo de
obras raras do projeto estratégico PE 26 - Preservação de Memória Institucional - tiveram seu
encerramento aprovado pelo CGE. No entanto, para uma melhor análise do impacto desse PE, é
importante aguardar o encerramento do subprojeto 3: Digitalização de obras raras que caíram em
domínio público.
Outro aspecto que dificulta a análise do impacto desses subprojetos encerrados é que a pesquisa,
que avalia o grau de satisfação dos usuários internos com os conteúdos e navegação do portal do
TRT/RJ (indicador estratégico 13) e o grau de satisfação dos usuários internos com o acervo
bibliográfico, histórico e de acórdãos (indicador estratégico 14) foi realizada, praticamente, ao
mesmo tempo em que ocorreu a conclusão desses subprojetos, não refletindo, possivelmente, em
seus resultados.
Cabe ressaltar que existem outras iniciativas estratégicas vinculadas a este objetivo estratégico e
que ainda não foram encerradas.
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TEMA 3: ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

DESCRIÇÃO
Assegurar que as unidades tenham sua gestão
alinhada à estratégia institucional, respeitando as
particularidades existentes e visando resultados
no curto, médio e longo prazos.

Garantir o alinhamento
estratégico

A nota deste objetivo, obtida pelo resultado dos indicadores abaixo, foi de

7,6 e está

representada pelo farol amarelo acima.
15.1 - Alcance dos objetivos estratégicos - Metas dos indicadores estratégicos
Meta 2014: Alcançar 100% das metas previstas dos indicadores estratégicos
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Além do próprio indicador 15.1, há um total de 44 indicadores estratégicos do TRT/RJ, sendo
que, dentre os 31 indicadores com meta estipulada e resultado informado, 18 atingiram suas metas
intermediárias (58,1%) e 13 apresentaram resultado inferior ao pretendido (41,9%). Cabe ressaltar
que 12 indicadores não possuem metas intermediárias estabelecidas (27,2% do total) , 2 indicadores
não foram medidos por indisponibilidade (4,5% do total) e apenas 1 indicador não possue meta nem
medição.
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15.2 - Alcance dos objetivos estratégicos – Ações e projetos estratégicos
Meta 2014: Alcançar 100% das metas previstas das ações e projetos estratégicos
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Em 2012 foi criado este indicador a partir da revisão do Plano Estratégico. Nesse mesmo ano
foram concluídas 7 ações e projetos estratégicos, sobre o total de 15 que estavam previstos para o
período.
31 - Reuniões de Análise da Estratégia realizadas
Meta até 2014: Manter 4 reuniões de análise da estratégia por ano
5

4

4

4

1

4

3

4

4

4
3
2
1
0

RESULTADOS (em nº de reuniões realizadas)

METAS (em nº de reuniões realizadas)

Fonte dos dados: ADI

ALCANCE DA META

NOTA DO INDICADOR

PESO DO INDICADOR

NOTA FINAL PONDERADA

75,0%

7

1,5

10,5

O Art. 5º da resolução 70 do CNJ determina que os tribunais promovam Reuniões de Análise da
Estratégia - RAE trimestrais para acompanhamento dos resultados das metas fixadas, oportunidade
em que poderão promover ajustes e outras medidas necessárias à melhoria do desempenho. No
exercício de 2012 foram realizadas 3 Reuniões de Análise da Estratégia do TRT/RJ, sendo que duas
destas, por serem muito extensas, foram particionadas.
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48 - Alcance das metas nacionais
Meta até 2014: Alcançar 100% das metas nacionais previstas
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Em 2012 este indicador foi criado a partir da revisão do Plano Estratégico. Foram alcançadas 7
metas nacionais do total de 10, obtendo-se o 70% como resultado.
ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 5: Garantir o alinhamento estratégico
Obteve resultado positivo – Nota 7,6.
Este objetivo estratégico é composto pelo indicador 15.1, que apresentou excelente resultado e
pelos indicadores 15.2, 31 e 48 que atingiram nota boa. Contudo, cabe ressaltar que o resultado do
indicador 15.1 é apurado considerando-se o desempenho dos demais indicadores que compõem o
Planejamento Estratégico deste Tribunal e foram avaliados quanto às metas e seus resultados. O
indicador 15.2 é apurado considerando-se a conclusão de ações e projetos estratégicos que
estavam previstos para o período. O resultado do indicador 31 demonstra se a quantidade de RAEs
foi cumprida no ano. O indicador 48 é apurado considerando o atingimento das metas nacionais do
CNJ.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: Todas as iniciativas estratégicas aprovadas contribuem para o
alcance dos objetivos estratégicos, em especial, impactam o indicador 15.2 - Alcance dos objetivos
estratégicos – Ações e Projetos Estratégicos.
No entanto, esse indicador passou a ser apurado apenas a partir de 2012, após a revisão aprovada
da II RAE de 2012, não apresentando, contudo, um resultado satisfatório em sua primeira apuração,
uma vez que apenas 46,7% dos projetos estratégicos que tinham previsão de conclusão até
31/12/2012 foram realmente concluídos.
Cabe ressaltar que os projetos estratégicos com previsão de conclusão em 2012, conforme
cronograma aprovado em 2011, mas que não foram concluídos, tiveram seus pedidos de
prorrogação, devidamente justificados e aprovados pelo CGE, com exceção do PE 24 Otimização dos
Setores de Arquivo - Subprojeto 3: Normatização e do PE 28 - Reformulação do Portal TRT/RJ Internet.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 6

DESCRIÇÃO
Promover a integração do TRT/RJ com os demais
órgãos do poder judiciário, por meio da promoção
Ampliar a interação e a troca de
de eventos para troca de ideias e experiências
experiências com outros Tribunais
bem sucedidas e pelo aproveitamento de práticas
e soluções judiciais e administrativas.

A nota deste objetivo, obtida pelo resultado do indicador abaixo, foi de

10,0

e está

representada pelo farol verde acima.
16 - Boas Práticas de Gestão do Poder Judiciário aproveitadas
Meta até 2014: Implementar, pelo menos , 30 boas práticas
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Este indicador tem o propósito de promover a disseminação das boas práticas de gestão
entre os tribunais, por isso em 2012, durante a revisão do Plano Estratégico, entendeu-se que
deveriam ser consideradas todas as boas práticas implementadas no TRT/RJ, e não só aquelas
registradas no Banco de dados do CNJ.
No ano de 2012 o TRT/RJ aderiu à duas boas práticas, a saber: 1) Separação da STI em duas
secretarias (TRT - 9ª Região) e 2) Criação da Seção de Pesquisa Patrimonial (TRT – 5ª Região). Deste
modo, totalizou 30 boas práticas implementadas, superando a meta de 2012, e atingindo a de 2014.
DELIBERAÇÃO DO CGE (29/04/2013): Decidiu-se manter o quantitativo atingido em 2012
como meta até 2014, sem a necessidade de ter que aproveitar outra boa prática de gestão de outros
órgãos do Poder Judiciário em 2013 e 2014.

Secretaria de Desenvolvimento Institucional

Coordenadoria de Estatística

Coordenadoria de Gestão de Projetos

25

49 - Eventos e/ou ações de integração
Meta até 2014: Realizar 1 evento e/ou ação por ano
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Este indicador foi criado a partir da revisão do Plano Estratégico. Para o exercício de 2012 a
Presidência deste Regional informou duas ações de integração com outro ógão do Poder Judiciário, a
saber 1) Auxílio ao TRT da Paraíba na instalação do PJe e 2) Encontro Nacional dos Bibliotecários e
Documentalistas no TRT/RJ.

ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 6: Ampliar a interação e a troca de experiências com outros
Tribunais
Obteve resultado positivo – Nota 10,0.
Este objetivo estratégico é composto pelos indicadores 16 (Número de boas práticas de gestão do
poder judiciário aproveitadas) e 49 (Eventos e/ou ações de integração), que apresentaram
excelentes resultados em relação às suas metas.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: O encerramento da AE 19 - Comemoração dos 50 anos da
Biblioteca Ministro Carvalho Júnior e, principalmente, a execução de um de seus produtos, a
realização do 12º Encontro Nacional dos Bibliotecários e Documentalistas no TRT/RJ impactou o
indicador estratégico 49 – Eventos e/ou ações de integração, vinculado a esse objetivo estratégico.
Cabe ressaltar que existe outra ação estratégica vinculada a este objetivo estratégico e que ainda
não foi encerrada.
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TEMA 4: ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7

DESCRIÇÃO

Fortalecer e harmonizar as Estimular a relação com instituições públicas e
relações com outras instituições privadas e desenvolver parcerias para viabilizar o
alcance dos objetivos estratégicos do TRT/RJ.
públicas e privadas
A nota deste objetivo, obtida pelo resultado do indicador abaixo, foi de

10,0

e está

representada pelo farol verde acima.
17 - Parcerias estratégicas
Meta até 2014: Manter, no mínimo, 25 convênios/parcerias por ano
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192,0%
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1,5

15,0

Conforme revisão do Plano Estratégico, concluída em setembro de 2012, a meta foi alterada
para “Manter, no mínimo, 25 convênios/parcerias por ano”. Anteriormente, a meta estipulava que
deveria se firmar um novo convênio ou acordo por ano, tomando como base o quantitativo apurado
em 2011. Ou seja, o esforço do TRT/RJ além de firmar mais uma parceria era repor aquelas que se
encerravam no ano, por isso a meta do indicador foi adequada.
Este indicador contempla as parcerias externas ao Poder Judiciário que contribuem diretamente
para o alcance dos objetivos estratégicos, especialmente fortalecer e harmonizar as relações entre os
Poderes, setores e instituições. Atualmente, o TRT/RJ conta com 48 convênios, acordos de
colaborações e afins que impactam diretamente na estratégia da Instituição. Estes acordos são
firmados, p. ex., com a Secretaria da Receita Federal, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Ministério do
Meio Ambiente, Tribunal de Contas da União, Município do Rio de Janeiro, Secretaria de Educação do
Estado do Rio de Janeiro, além da grande quantidade de parcerias com Instituições de Ensino Superior
para a concessão de bolsas de estágio remunerado, o que contribuiu substancialmente para o elevado
resultado.
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ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 7: Fortalecer e harmonizar as relações com outras instituições
públicas e privadas
Obteve resultado positivo – Nota 10,0.
Este objetivo é composto apenas pelo indicador 17 (Parcerias estratégicas), que teve sua meta
ajustada na revisão do Plano Estratégico.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: O indicador 17 – Parcerias estratégicas, vinculado a esse
objetivo estratégico, foi impactado pela conclusão dos projetos estratégicos PE 08 – Livro Falado e
PE 19 – Arrecadar de Forma Eficiente e Segura os Valores Oriundos de Mandados de Penhora na
Renda, ao cumprirem o escopo definido, em especial, ao firmar parcerias estratégicas com outras
instituições externas ao Poder Judiciário.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 8

DESCRIÇÃO

Aprimorar a comunicação com os
públicos externo e interno

Estimular a relação com instituições públicas e
privadas e desenvolver parcerias para viabilizar o
alcance dos objetivos estratégicos do TRT/RJ.

A nota deste objetivo, obtida pelo resultado do indicador abaixo, foi de

10,0

e está

representada pelo farol verde acima.
19 - Grau de satisfação do público interno com a comunicação
Meta 2014: Obter, no mínimo, 70% de satisfação
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Fonte dos dados: Pesquisa de Clima Organizacional do TRT/RJ

ALCANCE DA META

NOTA DO INDICADOR

PESO DO INDICADOR

NOTA FINAL PONDERADA

100,2%

10

2,5

25,0

Em virtude da realização da 1ª Pesquisa de Clima Organizacional em 2012, foi possível apurar
que, dos 1.188 respondentes que avaliaram o quesito relacionado à Comunicação, 952 responderam
com grau positivo, gerando o índice de 80,4%. Cabe ressaltar que, dentre os respondentes da
Pesquisa, 40,6% não se consideraram aptos a avaliar a comunicação no TRT quanto à Ouvidoria.
DELIBERAÇÃO DO CGE (29/04/2013): A periodicidade da medição foi alterada de anual para
bianual.
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ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 8: Aprimorar a comunicação com os públicos externo e interno
Obteve resultado positivo – Nota 10,0.
Este objetivo é composto apenas pelo indicador 19 (Grau de satisfação do público interno com a
comunicação), cujo resultado foi apurado pela 1ª Pesquisa de Clima Organizacional do TRT/RJ,
realizada em 2012 e já superou a meta estipulada para 2014.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: Das iniciativas estratégicas vinculadas a esse objetivo
estratégico, apenas a ação estratégica AE 17 – Manual da SGP teve seu encerramento aprovado
pelo CGE. No entanto, não é possível medir objetivamente o seu impacto porque está vinculada a
ele, apenas, de forma geral.
Cabe ressaltar que existem outras iniciativas estratégicas vinculadas a este objetivo estratégico e
que ainda não foram encerradas.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 9

DESCRIÇÃO

Fomentar a adoção de políticas
voltadas para a prevenção e a
solução coletiva de conflitos de
interesse

Fortalecer a relação com entidades, públicas,
privadas e organizações sindicais viabilizando a
prevenção de grandes demandas, a conciliação e
solução coletiva de processos judiciais.

A nota deste objetivo, obtida pelo resultado do indicador abaixo, foi de

9,0

e está

representada pelo farol verde acima.
22 - Ações para fomentar a prevenção de conflitos e a solução coletiva de conflitos de
interesse
Meta até 2014: Realizar, pelo menos, 10 ações para fomentar a prevenção de conflitos
e a solução coletiva de conflitos de interesse por ano
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Fonte dos dados: AIC
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NOTA FINAL PONDERADA

90,0%

9

1,5

13,5

Na revisão do Plano Estratégico a fórmula de medição deste indicador foi alterada para
abranger o escopo do objetivo, tendo em vista tratar-se de único indicador a impactar o objetivo ora
analisado. Contudo, verificou-se a necessidade da indicação de outra unidade responsável pela
segunda parcela da fórmula, já que esta foge da competência da Assessoria de Imprensa e
Comunicação. Este indicador tem representado no gráfico acima apenas o resultado a primeira parcela
de sua fórmula de cálculo.
Atualmente a fórmula é: Quantidade de ações realizadas com o fito de prevenir conflitos de
interesses individuais e coletivos + Quantidade de ações para solução coletiva de conflitos de
interesses.
DELIBERAÇÃO do CGE (29/04/2013): Foi aprovada a meta proposta de 10 ações até 2014 e a
indicação da Secretaria de Desenvolvimento Institucional como unidade responsável pela apuração da
quantidade de ações para solução coletiva de conflitos de interesses.
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ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 9: Fomentar a adoção de políticas voltadas para a prevenção e a
solução coletiva de conflitos de interesse
Obteve resultado positivo – Nota 9,0.
Este objetivo é composto apenas pelo indicador 22 (Ações para fomentar a prevenção de conflitos e
a solução coletiva de conflitos de interesse), cujo resultado, apesar de ter apresentado uma nota
boa, foi prejudicado em função de não ter sido apurada a 2ª parcela de sua fórmula. As metas
anuais foram sugeridas considerando o resultado da primeira parcela da fórmula em 2011.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: Não há qualquer iniciativa estratégica vinculada a esse
objetivo estratégico.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 10
Disseminar valores
éticos e morais por
meio de atuação
institucional efetiva

DESCRIÇÃO
Promover a inclusão social e o desenvolvimento por meio de
ações que contribuam para o fortalecimento da educação e da
consciência dos direitos, dos deveres e dos valores éticos e
morais.

A nota deste objetivo, obtida pelo resultado do indicador abaixo, foi de

10,0

e está

representada pelo farol verde acima.
24 - Promoção de valores éticos e morais
Meta 2014: Implantar 10 ações relacionadas a valores éticos e morais
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Fonte dos dados: ADI
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NOTA FINAL PONDERADA

133,3%

10

1,5

15,0

Este indicador trata de ações internas e externas relacionadas à disseminação de valores éticos e
morais que correspondem à realização de campanhas para magistrados e servidores, bem como para
os clientes da Justiça (cidadãos, advogados, Ministério Público, etc.). Busca ainda valorizar e difundir
práticas que fomentem e conservem valores éticos e morais (imparcialidade, probidade,
transparência) no âmbito do Poder Judiciário, nas organizações ligadas à atividade judiciária e nas
instituições de ensino.
Em 2012 foram 3 ações ligadas ao tema: 1) palestra “Ética da Magistratura”, 2) A ESACS abordou
temas éticos e morais em todas as turmas do “Programa de Ambientação Funcional” e 3) curso
“Direito do Trabalho – Módulo Assédios no Ambiente Laboral: Assédio Moral e Sexual”, que somadas
as 5 ações realizadas em 2011 (participação no Projeto Casa de Direitos; curso "Ética e Serviço
Público"; palestra proferida pelo professor Mario Sergio Cortella promovida pela Escola Judicial; curso
"Atendimento ao Cidadão" e I Conferência Estadual de Emprego e Trabalho Decente do Rio de Janeiro)
totalizaram 8.
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DELIBERAÇÃO DO CGE (29/04/2013): Foi aprovada a alteração das metas de 2013 para 9 ações
e de 2014 para 10 ações, uma vez que a meta final de implementação de 8 ações até 2014 já foi
alcançada em 2012.
ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 10: Disseminar valores éticos e morais por meio de atuação
institucional efetiva
Obteve resultado positivo – Nota 10,0.
Este objetivo estratégico é composto apenas pelo indicador 24 (Promoção de valores éticos e
morais), que ultrapassou a meta anual estabelecida, e alcançou a de 2014.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: Este objetivo estratégico é impactado pelas iniciativas
estratégicas PE 05 – Casa de Justiça e Cidadania e AE 36 – Atuação do TRT da 1ª Região nas
Unidades de Polícia Pacificadora.
O PE 05 já teve seu encerramento aprovado pelo CGE e estruturou a atuação do TRT/RJ no Morro
do Alemão, enquanto a AE 36 contempla as atividades contínuas decorrentes dessa atuação, dentre
outras.
Em todos os casos, algumas das ações realizadas impactam diretamente o indicador estratégico 24
– Promoção de valores éticos e morais e contribuem para o seu resultado.
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TEMA 5: ACESSO AO SISTEMA DE JUSTIÇA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 11

DESCRIÇÃO
Adotar medidas que possibilitem a redução de custos, tempo
Facilitar o acesso à e distância para ingresso e acompanhamento das demandas
judiciais, no propósito de facilitar o acesso do cidadão ao
Justiça
Poder Judiciário.

A nota deste objetivo, obtida pela média ponderada dos indicadores a seguir, foi

9,3 e está

representada pelo farol verde acima.
25 - Grau de satisfação dos usuários externos em relação ao acesso à justiça
Meta 2014: A definir
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Fonte dos dados: a definir

Por se tratar de avaliação de público externo, a Pesquisa de Clima Organizacional do TRT/RJ não
abrange este quesito. Assim não foi possível mensurar este indicador para fins de Plano Estratégico.
Considerando que este indicador, desde 2010 nunca pôde ser avaliado, sugere-se que seja
excluído do Plano Estratégico.
DELIBERAÇÃO DO CGE (29/04/2013): Foi aprovada a exclusão deste indicador do Plano
Estratégico.
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26 - Unidades descentralizadas instaladas
Meta 2014: Instalar 100% das unidades descentralizadas criadas
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83,3%
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Foram criadas 9 unidades descentralizadas, sendo cinco Postos Avançados (Armação de
Búzios, Cantagalo, Rio Bonito, Valença e Rio das Ostras), duas unidades de Justiça Itinerante (Paraty e
Miguel Pereira) e duas Varas do Trabalho Únicas (Maricá e Queimados). Já foram instaladas 5 dessas
unidades (Valença, Paraty, Miguel Pereira, Rio das Ostras e Maricá). Assim obteve-se o resultado de
55,6%.
50.1 - Implantação do Processo Judicial Eletrônico - 1º Grau
Meta 2014: Instalar o PJe em 100% das Varas do Trabalho
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10

1,5

15,0

Este indicador foi criado a partir da revisão do Plano Estratégico, realizada em 2012, e está
alinhado às Metas Nacionais 16/2012 e 12/2013. Neste ano o PJe foi instalado em 19 VTs do total de
134, obtendo o resultado de 14,2%, que superou a meta, estipulada pelo CNJ, de 10% para o ano. No
1º semestre o Pje foi instalado apenas na VT de Três Rios.
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50.2 - Implantação do Processo Judicial Eletrônico - 2º Grau
Meta 2013: Instalar o PJe em 100% das Unidades do 2º Grau
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Fonte dos dados: ADI
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Este indicador foi criado a partir da revisão do Plano Estratégico, realizada em 2012, e está
alinhado às Metas Nacionais 16/2012 e 12/2013. Em 2012 o PJe foi instalado nas 66 unidades do 2º
grau, cumprindo, inclusive, a meta estipulada para 2013 de 100%. No 1º semestre de 2012 foi
instaldo o PJe na 4ª Turma.

ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 11: Facilitar o acesso à Justiça
Obteve resultado positivo – Nota 9,3.
A nota deste objetivo foi obtida pela média ponderada dos indicadores: 26 (Unidades
descentralizadas instaladas), 50.1(Implantação do Processo Judicial Eletrônico - 1º Grau) e 50,2
(Implantação do Processo Judicial Eletrônico - 2º Grau). O indicador 25 (Grau de satisfação dos
usuários externos em relação ao acesso à justiça) não influenciou no resultado deste objetivo, em
virtude de não ter sido realizada pesquisa para apurar satisfação do público externo.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: Dos projetos estratégicos vinculados a esse objetivo
estratégico, apenas o PE 20 - DIFE-1 Em busca do Atendimento Eficaz - Subprojeto 1: Modernização
do atendimento ao trabalhador teve seu encerramento aprovado pelo CGE. No entanto, para uma
melhor análise do impacto desse PE é importante aguardar o encerramento dos subprojetos 2:
Implantação efetiva do peticionamento eletrônico inicial e vinculado e 3: Requerimento e emissão
de certidão de feitos trabalhistas via internet, sendo que este último encontra-se suspenso.
Cabe ressaltar que existem outros projetos estratégicos vinculados a este objetivo estratégico e que
ainda não foram encerrados.
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TEMA 6: RESPONSABILIDADE SOCIAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO 12

DESCRIÇÃO
Disseminar os valores sociais da cidadania e da
Promover a cidadania e a responsabilidade ambiental, por meio da adoção
responsabilidade socioambiental
de ações direcionadas a magistrados, servidores e
à população em geral.

A nota deste objetivo, obtida pela média ponderada dos indicadores a seguir, foi de 10,0 e
está representada pelo farol verde acima.
27 - Pessoas diretamente beneficiadas por ações socioambientais
Meta 2014: Aumentar em 20% a quantidade de pessoas beneficiadas
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Fonte dos dados: CPRSA e ESACS

ALCANCE DA META

NOTA DO INDICADOR

PESO DO INDICADOR

NOTA FINAL PONDERADA

307,3%

10

2

20,0

Em 2012 foram beneficiadas 3.493 pessoas, através dos seguintes projetos sociais - 1- ARTE
NO FÓRUM (763 pessoas); 2- SEMANA DA CRIANÇA (27 crianças); 3- CAMPANHAS DE DOAÇÃO
(1.135 pessoas); 4- FESTA OURO DA CASA (1.000 pessoas); 5- CORAL DO TRT (30 beneficiados); 6CLUBE DA CORRIDA E CAMINHADA (125 pessoas); 7- OFICINA DE VOZ (30 participantes); 8- LIVRO
FALADO - OFICINA DE LEDORES (30 participantes) e ESTAGIÁRIOS (353 beneficiados), obtendo-se o
resultado de 31%, que supera de 2014 que é de aumentar em 20% a quantidade de pessoas
beneficiadas em relação ao ano de 2010.
DELIBERAÇÃO DO CGE (29/04/2013): A unidade responsável Comissão Permanente de
Responsabilidade Socioambiental – CPRSA deverá ser alterada para Coordenadoria de Disseminação
da Segurança no Trabalho e de Responsabilidade Socioambiental - CDIS. Em virtude da meta
estabelecida para 2014, que é de 20%, já ter sido superada em 2012, Foi decidido que a CDIS deverá
apresentar, até a próxima reunião do CGE, propostas para revisão da meta.
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28 - Práticas de gestão sustentável implementadas
Meta 2014: Implementar 10 práticas de gestão sustentável
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Em 2012 foi implementada a ação de incentivo à redução de consumo de água e energia no
TRT/RJ, que somada às 11 ações de 2009 a 2011, totalizaram 12 práticas de gestão sustentável em
2012. A meta para 2014 foi superada desde 2011. Logo, sugere-se que as metas sejam revistas.
DELIBERAÇÃO DO CGE (29/04/2013): A unidade responsável Comissão Permanente de
Responsabilidade Socioambiental – CPRSA deverá ser alterada para Coordenadoria de Disseminação
da Segurança no Trabalho e de Responsabilidade Socioambiental - CDIS. Em virtude da meta
estabelecida para 2014, que é de 10, já ter sido superada em 2011, foi decidido que a CDIS deverá
apresentar, até a próxima reunião do CGE, propostas para revisão da meta.
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51 - Compras e contratações sustentáveis
Meta 2014: Realizar 100% das compras e contratações com critérios de
sustentabilidade
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Fonte dos dados: SLG

Este indicador foi criado na revisão do Plano Estratégico, realizada em 2012, e teve sua primeira
medição, que apresentou o resultado de 31,9%. Contudo, por falta de meta estipulada para o período
em análise, não influenciou na presente nota do objetivo estratégico.
DELIBERAÇÃO DO CGE (29/04/2013): Foram aprovadas as metas de 66% para 2013 e 100% para
2014.
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ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 12: Promover a cidadania e a responsabilidade socioambiental
Obteve resultado positivo – Nota 10,0.
A nota deste objetivo foi obtida pela média ponderada dos indicadores: 27 (Pessoas diretamente
beneficiadas por ações socioambientais) e 28 (Práticas de gestão sustentável implementadas), que
apresentaram excelentes resultados. O indicador 51(Compras e contratações sustentáveis) foi
criado na revisão do Plano Estratégico e por não ter meta para 2012 não influenciou na nota deste
objetivo estratégico.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: As iniciativas estratégicas PE 09 - Integração Socioambiental Subprojetos 1: Arte no Fórum , 2: Clube da Corrida e 3: Coral do TRT, PE 17 - Implantação do Estágio
de Nível Superior - Subprojetos 1: Estágio de Nível Superior nas Unidades Administrativas e 2:
Estágio de Nível Superior nas Varas do Trabalho da Capital e Niterói, PE 32 - Aposentado-Ria e AE 01
– Restabelecimento da lotação de dois estagiários de nível médio nas varas do trabalho tiveram o
seu encerramento aprovado pelo CGE, e o projeto estratégico PE 08 – Livro Falado foi concluído,
aguardando, ainda, a aprovação do seu encerramento pelo CGE.
Com o encerramento do PE 09, PE 17, PE 32 e AE 01 houve um impacto nesse objetivo e, em
especial, no indicador estratégico 27 - Pessoas diretamente beneficiadas por ações socioambientais,
que se mantém, uma vez que atualmente as ações outrora iniciadas no âmbito do projeto
continuam a ser realizadas de forma contínua.
No entanto, não é possível medir objetivamente o impacto do PE 08, uma vez que está vinculado,
apenas, de forma geral a este objetivo estratégico.
Cabe ressaltar que existem outras ações estratégicas vinculadas a este objetivo estratégico e que
ainda não foram encerradas.
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TEMA 7: GESTÃO DE PESSOAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO 13
Promover capacitação continuada
de magistrados e servidores
baseada
nas
respectivas
competências requeridas

DESCRIÇÃO
Possibilitar que os magistrados e servidores
aprimorem seus conhecimentos e habilidades
essenciais para o alcance das competências
requeridas.

A nota deste objetivo, obtida pela média ponderada dos indicadores a seguir, foi de 10,0 e
está representada pelo farol verde acima.
29.1 - Capacitação em gestão estratégica - Servidores
Meta 2014: Aguardando definição do CNJ
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Entre os temas compreendidos na capacitação em gestão estratégica encontram-se os de gestão
de resultados, liderança, gestão de pessoas por competência, detalhamento da estratégia, gestão de
equipes, gestão de processos, gestão de projetos e construção de planos de gestão.
A partir do 1º semestre de 2012, conforme deliberação do CGE, alinhou-se este indicador com a
Meta 15 do CNJ, que orienta a calcular o percentual de capacitação considerando 3.563 servidores do
TRT/RJ. Como em 2012 foram capacitados o total de 958 servidores, o resultado atingiu 37,0%, que
superou a meta prevista para o ano.
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29.2 - Capacitação em gestão estratégica - Magistrados
Meta 2014: Aguardando definição do CNJ
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Fonte dos dados: Escola Judicial

ALCANCE DA META

NOTA DO INDICADOR

PESO DO INDICADOR

NOTA FINAL PONDERADA

281,7%
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1,5

15,0

Entre os temas compreendidos na capacitação em gestão estratégica encontram-se os de gestão
de resultados, liderança, gestão de pessoas por competência, detalhamento da estratégia, gestão de
equipes, gestão de processos, gestão de projetos e construção de planos de gestão.
A partir do 1º semestre de 2012, conforme deliberação do CGE, alinhou-se este indicador com a
Meta 15 do CNJ, que orienta a calcular o percentual de capacitação considerando 284 magistrados do
TRT/RJ. Como em 2012 foram capacitados 8 magistrados, o resultado atingiu 56,3%, que superou a
meta prevista para o ano. Inclusive, cabe ressaltar que, a meta prevista para 2014 foi superada desde
2011.
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52.1 Cumprimento das ações de treinamento previstas no Plano Anual de Capacitação –
Área Judiciária
Meta 2014: Realizar 75% das ações de treinamento previstas no PAC - área judiciária
100%
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Fonte dos dados: ESACS

Na revisão do Plano Estratégico, realizada em 2012, este indicador foi criado. Em 2012 realizouse o total de 53 de 60 ações do Plano Anual de Capacitação – Área Judiciária, alcançando assim o
resultado de 88,3%, que ultrapassa a meta de 2014.
Analisando os resultados dos indicador 52.1 e 52.2 verifica-se que o cumprimento do PAC - Área
Judiciária foi favorecido em relação ao da área administrativa, fato que pode ter resultado em virtude
da implantação do sistema PJe.
52.2 - Cumprimento das ações de treinamento previstas no Plano Anual de Capacitação –
Área Administrativa
Meta 2014: Realizar 75% das ações de treinamento previstas no PAC - área
administrativa
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Fonte dos dados: ESACS

Na revisão do plano estratégico, realizada em 2012, foi criado este indicador. A unidade
responsável informou que em 2012 foram realizadas 43 do total das 77 ações previstas no Plano Anual
de Capacitação – Área Administrativa, alcançando o resultado de 55,8%.
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ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 13: Promover capacitação continuada de magistrados e servidores
baseada nas respectivas competências requeridas
Obteve resultado positivo – Nota 10,0.
O resultado deste objetivo estratégico foi calculado pela média ponderada de dois indicadores, a
saber: indicador 29.1 (Capacitação em gestão estratégica - Servidores) e o indicador 29.2
(Capacitação em gestão estratégica - Magistrados) que apresentaram excelentes resultados. Já o
indicador 52.1 (Cumprimento das ações de treinamento previstas no Plano Anual de Capacitação –
Área Judiciária) e o 52.2 (Cumprimento das ações de treinamento previstas no Plano Anual de
Capacitação – Área Administrativa) não interferiram na nota do objetivo porque não possuem
metas estabelecidas para 2012.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: Não há qualquer iniciativa estratégica vinculada a esse
objetivo estratégico. No entanto, observa-se que, aparentemente, os resultados estão satisfatórios,
mas é importante destacar que não foram avaliados os indicadores estratégicos 52.1 Cumprimento
das ações de treinamento previstas no Plano Anual de Capacitação – Área Judiciária e 52.2 Cumprimento das ações de treinamento previstas no Plano Anual de Capacitação – Área
Administrativa.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 14
DESCRIÇÃO
Promover meios para motivar e
Elevar o nível de comprometimento e motivação
comprometer magistrados e
dos magistrados e servidores para viabilizar a
servidores com a estratégia da
execução da estratégia.
instituição
A nota deste objetivo, obtida pelo resultado do indicador a seguir, foi de

9,0

e está

representada pelo farol verde acima.
32 - Grau de conhecimento do plano estratégico por magistrados e servidores
Meta 2014: Obter, no mínimo, 70% no grau de conhecimento do Plano Estratégico
70%

0,8
0,6

45%

0,4
0,2

43,4%

0

RESULTADOS (em %)

METAS (em %)

Fonte dos dados: Pesquisa de Clima Organizacional do TRT/RJ

ALCANCE DA META

NOTA DO INDICADOR

PESO DO INDICADOR

NOTA FINAL PONDERADA

96,5%

9

2,5

22,5

Em virtude da realização da Pesquisa de Clima Organizacional do TRT/RJ, em 2012, foi
possível mensurar o resultado deste indicador, que correspondeu a 922 respostas positivas (excelente
e bom) sobre o total de respostas, obtendo-se 43,4% para o grau de conhecimento do Plano
Estratégico deste Regional.
DELIBERAÇÕES DO CGE (29/04/2013): Alteração na periodicidade de medição de anual para
bianual.
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53 - Ações implantadas para motivar e comprometer magistrados e servidores com o
planejamento estratégico
Meta até 2014: Implantar por ano, no mínimo, 1 ação para motivar e comprometer
magistrados e servidores com o planejamento estratégico
10
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METAS (em quantidade de ações implantadas)

Fonte dos dados: ADI

Este indicador foi criado na revisão do Plano Estratégico. Em 2012 foram implantadas cinco
ações, a saber: 1) Pesquisa de Clima Organizacional, 2) Palestra sobre Gestão Estratégica no Encontro
de Diretores; 3) Palestra sobre Gstão Estratégica na ambientação de novos magistrados do TRT/RJ; 4)
Fórum Judiciário e 5) Cursos de Gestão Estratégica. Sugere-se que, seja considerada como meta até
2014, a implantação de pelo menos uma ação por ano.
DELIBERAÇÕES DO CGE (29/04/2013): Aprovada a meta até 2014 de implantação de, pelo
menos, uma ação por ano, tendo em vista que até 2012 já foram realizadas cinco iniciativas.

ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 14: Promover meios para motivar e comprometer magistrados e
servidores com a estratégia da instituição
Obteve resultado – Nota 9,0.
O resultado deste objetivo estratégico está representado pela nota do indicador 32 (Grau de
aprovação do plano estratégico por magistrados e servidores quanto à estratégia). O indicador 53
(Ações implantadas para motivar e comprometer magistrados e servidores com o planejamento
estratégico) apesar de compor o objetivo não tem meta estabelecida para o ano, por isso não
interferiu na nota deste objetivo. Contudo, sugere-se que, seja considerada como meta até 2014, a
implantação de pelo menos uma ação por ano.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: Não há qualquer iniciativa estratégica vinculada a esse
objetivo estratégico. No entanto, observa-se que, aparentemente, os resultados estão satisfatórios,
mas é importante destacar que não foi avaliado o indicador estratégico 53 - Ações implantadas para
motivar e comprometer magistrados e servidores com o planejamento estratégico.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 15

DESCRIÇÃO
Estimular a melhoria do clima organizacional e a
Buscar a melhoria contínua do
qualidade de vida dos magistrados e servidores
clima organizacional e da
por meio de análises do ambiente interno e da
qualidade de vida
promoção de eventos.

Este objetivo estratégico é composto dos três indicadores abaixo que não tiveram avaliação.
33 - Clima organizacional
Meta 2014: Obter, no mínimo, 70% de satisfação
70%

0,8
0,6

65,0%

0,4
0,2
0

RESULTADOS (em %)

METAS (em %)

Fonte dos dados:Pesquisa de Clima Organizacional do TRT/RJ

Só foi possível mensurar este indicador após a realização da Pesquisa de Clima
Organizacional do TRT/RJ, que ocorreu em 2012. O resultado apresentado é impactado por outras
iniciativas estratégicas, que não apenas as vinculadas a esse objetivo estratégico, pois seu resultado
final é apurado levando em consideração, também, as respostas da Pesquisa de Clima Organizacional
referente aos indicadores 13, 14, 19, 32 e 35.1 e 35.2.
DELIBERAÇÕES DO CGE (29/04/2013): Alteração na periodicidade de medição de anual para
bianual. Foi aprovada a meta de 2014 que é obter, no mínimo, 70% de satisfação.
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34.1 - Absenteísmo - Servidores
Meta 2014: A definir
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Fonte dos dados: SGP/DIAP

Este indicador inclui as faltas não justificadas e os afastamentos por motivo de tratamento da
própria saúde ou por motivo de acidente em serviço ou doença profissional.
Em 2012 foram 40.772 dias de ausência dos 3.718 servidores, em 2011 este quantitativo foi de
36.531 dias de ausência dos 3.664 servidores e em 2010 foram contabilizados 35.475 dias de ausência
dos 3.620 servidores deste Tribunal.
O total de dias do ano para calcular este indicador desconsidera 30 dias de férias, nos quais não
podem ser registradas licenças ou faltas para os servidores.
Não há nenhuma iniciativa estratégica proposta para melhorar o resultado do indicador.
DELIBERAÇÃO DO CGE (29/04/2013): Foi decidido manter a deliberação anterior de não
estabelecer metas para 2013 e 2014 e aguardar a conclusão do estudo sobre absenteísmo.
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34.2 - Absenteísmo - Magistrados
Meta 2014: A definir
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Fonte dos dados: SGP/DIAP

Este indicador inclui as faltas não justificadas e os afastamentos por motivo de tratamento da
própria saúde ou por motivo de acidente em serviço ou doença profissional.
Em 2012 foram 4.202 dias de ausência dos 284 magistrados, em 2011 esse quantitativo chegou
a 4.843 dias de ausência dos 284 magistrados e 2010 foram contabilizados 3.846 dias de ausência dos
278 magistrados. Logo, percebe-se que o índice de absenteísmo dos magistrados baixou um pouco,
em relação a 2011.
O total de dias do ano desconsidera 60 dias de férias, nos quais não podem ser registradas
licenças ou faltas para magistrados.
Não há nenhuma iniciativa estratégica proposta para melhorar o resultado do indicador.
DELIBERAÇÃO DO CGE (29/04/2013): Foi decidido manter a deliberação anterior de não
estabelecer metas para 2013 e 2014 e aguardar a conclusão do estudo sobre absenteísmo.
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ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 15: Buscar a melhoria contínua do clima organizacional e da
qualidade de vida
Não obteve resultado.
O resultado deste objetivo estratégico é formado pela média ponderada de três indicadores. O
indicador 33 (Clima organizacional), 34.1 (Absenteísmo - Servidores) e 34.2 (Absenteísmo Magistrados) que por não terem definidas as metas parciais e final não puderam ser avaliados.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: Das iniciativas estratégicas vinculadas a esse objetivo
estratégico, apenas os projetos estratégicos PE 09 - Integração Socioambiental - Subprojetos 1: Arte
no Fórum , 2: Clube da Corrida e 3: Coral do TRT, PE 19 – Arrecadar de Forma Eficiente e Segura os
Valores Oriundos de Mandados de Penhora na Renda e PE 32 - Aposentado-Ria tiveram o seu
encerramento aprovado pelo CGE.
Dessas iniciativas estratégicas, apenas o PE 32 está vinculado a um indicador estratégico, o
indicador estratégico 33 – Clima organizacional. No entanto, a análise do seu impacto está
prejudicada, pois a pesquisa que avalia o clima organizacional foi realizada pela primeira vez em
2012 e não há parâmetros para mensurar a contribuição desse PE no resultado obtido, já que ele foi
concluído em 2010.
As demais iniciativas se vinculam ao objetivo estratégico de forma geral, dificultando, deste modo, a
realização de uma análise mais objetiva dos resultados apurados.
Cabe ressaltar que existem outras iniciativas estratégicas vinculadas a este objetivo estratégico e
que ainda não foram encerradas.
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TEMA 8: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 16

DESCRIÇÃO

Prover os recursos materiais e tecnológicos (instalações,
Garantir infraestrutura
mobiliários e equipamentos) que permitam o bom
apropriada às atividades
desempenho do TRT-1ª Região, garantindo aos
administrativas
e
magistrados e servidores condições de trabalho, saúde e
judiciais
segurança.
Este objetivo estratégico é composto pelos dois indicadores abaixo e nenhum obteve
avaliação.
35.1 - Grau de satisfação do magistrado e servidor com a infraestrutura do TRT/RJ Condições físicas da unidade
Meta 2014: Obter, no mínimo, 70% de satisfação
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Fonte dos dados: Pesquisa de Clima Organizacional do TRT/RJ

Este indicador só pôde ser mensurado em 2012, época em que foi realizada a Pesquisa de
Clima Organizacional do TRT/RJ, de onde obtivemos 8.269 respostas positivas do total de 12.441
respostas, resultando em 66,5% o grau de satisfação com a infraestrutura – condições físicas da
unidade.
DELIBERAÇÕES DO CGE (29/04/2013): Alteração na periodicidade de medição de anual para
bianual. Foi aprovada a meta de obter 70% de satisfação para 2014.
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35.2 - Grau de satisfação do magistrado e servidor com a infraestrutura do TRT/RJ Mobiliário e equipamentos da unidade
Meta 2014: Obter 80% de satisfação com mobiliário e equipamento da unidade
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Fonte dos dados: Pesquisa de Clima Organizacional do TRT/RJ

Este indicador só pôde ser mensurado em 2012, época em que foi realizada a Pesquisa de Clima
Organizacional do TRT/RJ, de onde obtivemos 1.342 respostas positivas do total de 2.124 respostas,
resultando em 63,2% o grau de satisfação com a infraestrutura – mobiliário e equipamentos da
unidade.
DELIBERAÇÕES DO CGE (29/04/2013): Alteração na periodicidade de medição de anual para
bianual. Foi aprovada a meta de obter 70% de satisfação para 2014.

ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 16: Garantir infraestrutura apropriada às atividades administrativas
e judiciais
Não obteve resultado.
O resultado deste objetivo estratégico é formado pela média ponderada de dois indicadores. O
indicador 35.1 (Grau de satisfação do magistrado e servidor com a infraestrutura do TRT/RJ Condições físicas da unidade) e o 35.2 (Grau de satisfação do magistrado e servidor com a
infraestrutura do TRT/RJ - Mobiliário e equipamentos da unidade) que não têm metas estipuladas
para 2012 e por isso não puderam ser avaliados.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: Das iniciativas estratégicas vinculadas a esse objetivo
estratégico, apenas o projeto estratégico PE 36 – Plano Diretor de Obras e Serviços e a AE 32 –
Renovação dos Equipamentos de Sonorização das Varas Trabalhistas do Interior tiveram o seu
encerramento aprovado pelo CGE.
No entanto, não é possível medir objetivamente o impacto dessas iniciativas, uma vez que estão
vinculadas a este objetivo estratégico de forma geral.
Cabe ressaltar que existem outras ações estratégicas vinculadas a este objetivo estratégico e que
ainda não foram encerradas.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 17

DESCRIÇÃO
Estruturar e gerenciar a tecnologia da informação
Garantir a disponibilidade de de forma a garantir o desenvolvimento,
sistemas essenciais de TI
aperfeiçoamento e a disponibilidade dos sistemas.

A nota deste objetivo, obtida pela média ponderada dos indicadores a seguir, foi de 10,0 e
está representada pelo farol verde acima.
40.1 - Alcance dos objetivos do PETI – Metas dos indicadores do PETI
Meta 2014: Alcançar 100% das metas dos indicadores do PETI
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METAS (em %)

Fonte dos dados: STI

Segundo a unidade responsável por este indicador não existe histórico que auxilie a apuração
do índice, sobretudo em função da inexistência de definição de algumas metas do Planejamento
Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI, que foi aprovado pelo Órgão Especial em
16/02/2012.
DELIBERAÇÕES DO CGE (29/04/2013): Alteração da unidade responsável para Secretaria de
Tecnologia da Informação – STI, Secretaria de Soluções em Tecnologia da Informação – SST e
Secretaria de Desenvolvimento Institucional – SDE.
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40.2 - Alcance dos objetivos do PETI – Projetos do PETI
Meta até 2014: Alcançar 100% das metas previstas
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Fonte dos dados: STI

ALCANCE DA META

NOTA DO INDICADOR

PESO DO INDICADOR

NOTA FINAL PONDERADA
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15,0

Segundo a unidade responsável por este indicador, somente o projeto EAD - Ensino à
Distância tinha previsão de término em 2012 e o mesmo foi concluído com sucesso. Por isso este
indicador teve o resultado de 100%.
DELIBERAÇÕES DO CGE (29/04/2013): Alteração da unidade responsável para Secretaria de
Tecnologia da Informação – STI, Secretaria de Soluções em Tecnologia da Informação – SST e
Secretaria de Desenvolvimento Institucional – SDE.
ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 17: Garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de TI
Obteve resultado positivo – Nota 10,0.
O resultado deste objetivo estratégico é formado pela média ponderada de dois indicadores. O
indicador 40.1 (Alcance dos objetivos do PETI – Metas dos indicadores do PETI) para o qual a
unidade responsável não apresentou resultado e 40.2 (Alcance dos objetivos do PETI – Projetos do
PETI) que teve um resultado excelente. Logo para o exercício de 2012 apenas o indicador 40.2
influenciou na nota do objetivo estratégico.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: O PE 10 – Governança e Plano Estratégico de TIC é a única
iniciativa estratégica vinculada a este objetivo estratégico, cujo encerramento foi aprovado pelo
CGE.
No entanto, não é possível medir objetivamente o seu impacto nesse objetivo estratégico, uma vez
que está vinculado a ele apenas de forma geral.
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TEMA 9: ORÇAMENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO 18

DESCRIÇÃO

Gerir os recursos orçamentários de modo a
Buscar a excelência na gestão assegurar a disponibilidade desses para a execução
orçamentária, assegurando a das ações e projetos estratégicos, de acordo com
execução da estratégia
os cronogramas estabelecidos, bem como para
cumprimento das metas definidas.
A nota deste objetivo, representada pelo farol amarelo acima, foi 7,8 e foi obtida pela média
ponderada dos indicadores a seguir.
42 - Disponibilidade orçamentária para ações e projetos estratégicos

1,00%

Meta até 2014: Garantir, no ano, 0,30% do orçamento disponível para a execução das
ações e projetos estratégicos.
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Fonte dos dados: SOF
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67,4%

6
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9,0

Em 2012 o total do orçamento destinado às iniciativas para execução do planejamento
estratégico alcançou R$ 4.800.529,84, frente o total de recursos orçamentários de R$
1.423.674.378,00. Como o resultado de 2011 também ficou muito abaixo da meta anual, sugere-se
que se verifique, com a unidade responsável por este indicador, se a meta estabelecida é tangível.
DELIBERAÇÕES DO CGE (29/04/2013): A diretora da Secretaria de Orçamento e Finanças
esclareceu que o valor contratado é sempre menor do que o valor estimado inicialmente. Assim, foi
aprovada a meta de 0,30% para 2013 e 2014.
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43 - Execução do orçamento disponível

150%

Meta até 2014: Alcançar 99% de aplicação do orçamento disponível ao final de cada
exercício
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Fonte dos dados: SOF
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Verifica-se pelo gráfico que, nos três últimos anos, quase a totalidade das verbas
orçamentárias disponibilizadas foram executadas nos respectivos períodos.
Em 2012 foram disponibilizados no orçamento deste Tribunal R$ 1.423.674.378,00 e
executados R$ 1.413.877.858,78, que resultou em 99,3% de aplicação dos recursos orçamentários.
DELIBERAÇÕES DO CGE (29/04/2013): Aprovação da meta de 99% até 2014.
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44 - Execução orçamentária das ações e projetos estratégicos
Meta até 2014: Empenhar, no ano, 50% dos recursos planejados para atendimento das
ações e projetos estratégicos
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Em 2012 o total de despesas com iniciativas estratégicas empenhadas foi de R$ 2.174.336,70
e valor orçamentário destinado às iniciativas para execução do planejamento estratégico alcançou
R$ 4.800.529,84. Em 2011 o total de despesas com iniciativas estratégicas empenhadas foi de R$
913.434,00 e o valor orçamentário destinado às iniciativas para execução do planejamento
estratégico alcançou R$ 4.025.461,00. Em 2010 por ter sido o primeiro ano do planejamento
estratégico não foi possível apurar o resultado para este indicador. Em virtude do histórico de
resultados deste indicador sugere-se que as metas anuais sejam revistas.
DELIBERAÇÕES DO CGE (29/04/2013): Aprovada a meta de 50% para 2013 e 2014.
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54 - Execução da ação orçamentária de capacitação
Meta até 2014: Alcançar 99% de aplicação do orçamento disponível ao final de cada
exercício
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Na revisão do Plano Estratégico, realizada em 2012, este indicador foi criado. Em 2012 foram
empenhados na ação orçamentária de capacitação R$ 1.143.968,01 e o orçamento disponível para
essa ação era de R$ 1.149.600,00. Logo este indicador apresentou excelente resultado.
DELIBERAÇÃO DO CGE (29/4/2013): Aprovada a inclusão do indicador com a meta
“Empenhar 99% dos recursos planejados para as ações de capacitação no ano”.
ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO 18: Buscar a excelência na gestão orçamentária, assegurando a
execução da estratégia.
Obteve resultado – Nota 7,8.
O resultado deste objetivo estratégico é formado pela média ponderada de quatro indicadores: 42
(Disponibilidade orçamentária para ações e projetos estratégicos), cujo resultado ficou abaixo da
meta estipulada, 43 (Execução do orçamento disponível), que teve um bom resultado, 44 (Execução
orçamentária das ações e projetos estratégicos), cujo resultado está muito abaixo da meta
estipulada, implicando na diminuição da nota do objetivo e 54 (Execução da ação orçamentária de
capacitação), que apresentou um excelente resultado.
Impacto das Iniciativas Estratégicas: Não há qualquer iniciativa estratégica vinculada a esse
objetivo estratégico. No entanto, observa-se que os resultados estão satisfatórios, assim não existe
um gap que exija que o Tribunal adote medidas adicionais.
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DELIBERAÇÕES COM RELAÇÃO AOS INDICADORES
TEMA 1: EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Objetivo Estratégico 1 - Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
•

Indicador 6 - Agilidade na tramitação dos processos administrativos de contratação: Decidiuse que a metodologia utilizada para a contagem do prazo será revista e as metas sugeridas
para 2012 (25%), 2013 (50%) e 2014 (75%) foram aprovadas.

•

Indicador 7 - Prazo médio de tramitação dos processos administrativos de pessoal: Foi
incluída a Secretaria de Administração de Pessoal como unidade responsável.

Objetivo Estratégico 2 - Buscar a excelência na gestão dos custos operacionais
•

Indicador 45.1 - Evolução do consumo – Água: Foi aprovada a sugestão de se manter a
redução de 8,0% do consumo em relação a 2011 como metas para 2013 e 2014.

•

Indicador 45.2 - Evolução do consumo – Energia elétrica: Decidiu-se que a meta será manter
o consumo de energia elétrica no patamar de 2011.

•

Indicador 46 - Evolução do gasto com material de expediente: Ficou decidido, diante da
redução de 21,74% do consumo no exercício de 2012, alterar-se a meta para 2013 e 2014, que
era de 2% e 3%, respectivamente, para 22%, mantendo estabilizado no patamar atual.

TEMA 2: GESTÃO DO CONHECIMENTO
Objetivo Estratégico 4 - Captar, estruturar, preservar e disseminar o conhecimento, inclusive da
memória da Justiça do Trabalho
•

Indicador 13 - Grau de satisfação dos usuários internos com os conteúdos e navegação do
Portal do TRT/RJ: A periodicidade da medição foi alterada de anual para bianual.

•

Indicador 14 - Grau de satisfação dos usuários internos com o acervo bibliográfico, histórico
e de acórdãos: A periodicidade da medição foi alterada de anual para bianual.

TEMA 3: ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO
Objetivo Estratégico 6 - Ampliar a interação e a troca de experiências com outros Tribunais
•

Indicador 16 - Boas Práticas de Gestão do Poder Judiciário aproveitadas: Decidiu-se manter o
quantitativo atingido em 2012 como meta até 2014, sem a necessidade de ter que aproveitar
outra boa prática de gestão de outros órgãos do Poder Judiciário em 2013 e 2014.
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TEMA 4: ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico 8 - Aprimorar a comunicação com os públicos externo e interno
•

Indicador 19 - Grau de satisfação do público interno com a comunicação: A periodicidade da
medição foi alterada de anual para bianual.

Objetivo Estratégico 9 - Fomentar a adoção de políticas voltadas para a prevenção e a solução
coletiva de conflitos de interesse
•

Indicador 22 - Ações para fomentar a prevenção de conflitos e a solução coletiva de conflitos
de interesse: Foi aprovada a meta proposta de 10 ações até 2014 e a indicação da Secretaria
de Desenvolvimento Institucional como unidade responsável pela apuração da quantidade de
ações para solução coletiva de conflitos de interesses.

Objetivo Estratégico 10 - Disseminar valores éticos e morais por meio de atuação institucional
efetiva
•

Indicador 24 - Promoção de valores éticos e morais: Foi aprovada a alteração das metas de
2013 para 9 ações e de 2014 para 10 ações, uma vez que a meta final de implementação de 8
ações até 2014 já foi alcançada em 2012.

TEMA 5: ACESSO AO SISTEMA DE JUSTIÇA
Objetivo Estratégico 11 - Facilitar o acesso à Justiça
•

Indicador 25 - Grau de satisfação dos usuários externos em relação ao acesso à justiça: – Foi
aprovada a exclusão deste indicador do Plano Estratégico.

TEMA 6: RESPONSABILIDADE SOCIAL
Objetivo Estratégico 12 - Promover a cidadania e a responsabilidade socioambiental
•

Indicador 27 - Pessoas diretamente beneficiadas por ações socioambientais: – A unidade
responsável Comissão Permanente de Responsabilidade Socioambiental – CPRSA deverá ser
alterada para Coordenadoria de Disseminação da Segurança no Trabalho e de
Responsabilidade Socioambiental - CDIS. Em virtude da meta estabelecida para 2014, que é de
20%, já ter sido superada em 2012, Foi decidido que a CDIS deverá apresentar, até a próxima
reunião do CGE, propostas para revisão da meta.
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•

Indicador 28 - Práticas de gestão sustentável implementadas: A unidade responsável
Comissão Permanente de Responsabilidade Socioambiental – CPRSA deverá ser alterada para
Coordenadoria de Disseminação da Segurança no Trabalho e de Responsabilidade
Socioambiental - CDIS. Em virtude da meta estabelecida para 2014, que é de 10, já ter sido
superada em 2011, foi decidido que a CDIS deverá apresentar, até a próxima reunião do CGE,
propostas para revisão da meta.

•

Indicador 51 - Compras e contratações sustentáveis: Foram aprovadas as metas de 66% para
2013 e 100% para 2014.

TEMA 7: GESTÃO DE PESSOAS
Objetivo Estratégico 14 - Promover meios para motivar e comprometer magistrados e servidores
com a estratégia da instituição
•

Indicador 32 – Grau de conhecimento do plano estratégico por magistrados e servidores: A
periodicidade da medição foi alterada de anual para bianual.

•

Indicador 53 – Ações implantadas para motivar e comprometer magistrados e servidores
com o planejamento estratégico: Aprovada a meta até 2014 de implantação de, pelo menos,
uma ação por ano, tendo em vista que até 2012 já foram realizadas cinco iniciativas.

Objetivo Estratégico 15 - Buscar a melhoria contínua do clima organizacional e da qualidade de
vida
•

Indicador 33 – Clima Organizacional: A periodicidade da medição foi alterada de anual para
bianual e foi aprovada a meta de 2014 que é “Obter, no mínimo, 70% de satisfação”.

•

Indicadores 34.1 - Absenteísmo - Servidores e 34.2 – Absenteísmo – Magistrados: Foi
decidido manter a deliberação anterior de não estabelecer metas para 2013 e 2014 e aguardar
a conclusão do estudo sobre absenteísmo.

TEMA 8: INFRAESTRUTURA
Objetivo Estratégico 16 - Garantir infraestrutura apropriada às atividades administrativas e
judiciais
•

Indicadores 35.1 - Grau de satisfação do magistrado e servidor com a infraestrutura do
TRT/RJ - Condições físicas da unidade e 35.2 - Grau de satisfação do magistrado e servidor
com a infraestrutura do TRT/RJ - Mobiliário e equipamentos da unidade: A periodicidade da
medição foi alterada de anual para bianual e foi aprovada a meta de 2014 que é “Obter, no
mínimo, 70% de satisfação”.
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•

Objetivo Estratégico 17 - Garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de TI
•

Indicadores 40.1 - Alcance dos objetivos do PETI – Metas dos indicadores do PETI e 40.2 –
Alcance dos objetivos do PETI – Projetos do PETI: Inclusão da Secretaria de Soluções em
Tecnologia da Informação – SST e da Secretaria de Desenvolvimento Institucional – SDE como
unidades responsáveis.

TEMA 9: ORÇAMENTO
Objetivo Estratégico 18 - Buscar a excelência na gestão orçamentária, assegurando a execução da
estratégia
•

Indicador 42 - Disponibilidade orçamentária para ações e projetos estratégicos: A Diretora da
Secretaria de Orçamento e Finanças esclareceu que o valor contratado é sempre menor do
que o valor estimado inicialmente. Assim, foi aprovada a meta de 0,30% para 2013 e 2014.

•

Indicador 43 - Execução do orçamento disponível: Foi aprovada a meta de 99% até 2014.

•

Indicador 44 – Execução orçamentária das ações e projetos estratégicos: Foi aprovada a meta
de 50% para 2013 e 2014.

•

Indicador 54 - Execução da ação orçamentária de capacitação: Foi aprovada a inclusão do
indicador com a meta “empenhar 99% dos recursos planejados para as ações de capacitação
no ano”.
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SITUAÇÃO ATUAL DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PROJETOS ESTRATÉGICOS
Inicialmente, o Conselho de Gestão Estratégica - CGE aprovou 36 (trinta e seis) Projetos
Estratégicos - PEs, sendo que alguns deles eram divididos em subprojetos, o que totalizava 50
projetos/subprojetos aprovados.
No entanto, ao longo da vigência do Plano Estratégico do TRT/RJ – PEP 2010-2014, as
demandas apresentadas pelos responsáveis pelos projetos estratégicos foram apreciadas pelo CGE
que decidiu o seguinte:
•

Aprovar os Projetos/Subprojetos: PE 17 Implantação do Estágio de Nível Superior, Subprojeto
2 - Estágio de Nível Superior nas Varas do Trabalho da Capital e Niterói e PE 37 Processo
Administrativo Eletrônico.

•

Encerrar os Projetos/Subprojetos: PE 03 Adequação do Nº de Juízes de 1º grau; PE 05 Casa de
Justiça e Cidadania; PE 08 Livro Falado; PE 07 Inventário Socioambiental; PE 09 Integração
Socioambiental, Subprojetos 1 - Arte no Fórum, 2 - Clube da Corrida e 3 - Coral do TRT; PE 10
Governança e Plano Estratégico de TIC; PE 17 Implantação do Estágio de Nível Superior,
Subprojetos 1 - Estágio de Nível Superior nas Unidades Administrativas e 2 - Estágio de Nível
Superior nas Varas do Trabalho da Capital e Niterói; PE 19 Arrecadar de Forma Eficiente e
Segura os Valores Oriundos de Mandados de Penhora na Renda; PE 20 DIFE-1 Em busca do
Atendimento Eficaz, Subprojeto 1 -Modernização do Atendimento ao Trabalhador; PE 21
Otimização dos processos de trabalho na DIFE 2; PE 22 Eficácia no Recebimento e Remessa de
Peças Processuais, Subprojetos 1 - Eficácia na Remessa de Recursos e 2 - Qualidade no
Lançamento/ Encaminhamento de Petições; PE 26 Preservação de Memória Institucional,
Subprojetos 1 - Restauração de obras raras e 2 - Elaboração do catálogo de obras raras; PE 32
Aposentado- Ria; PE 34 TST Eletrônico e PE 36 Plano Diretor de Obras e Serviços do TRT/RJ.

•

Suspender os Projetos/Subprojetos: PE 12 Padronização de Procedimentos das Unidades
Judiciárias; PE 20 DIFE-1 Em busca do Atendimento Eficaz, Subprojeto 3 - Requerimento e
emissão de certidão de feitos trabalhistas via internet; PE 23 Agilidade no Cumprimento de
Mandados com Valorização da Atividade do Oficial de Justiça, Subprojeto 2 - Agilizar
distribuição e devolução de mandados e PE 24 Otimização dos Setores de Arquivo, Subprojeto
1 - Informatização de Arquivos.
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•

Aprovar a alteração do nome do PE 27 Customização da Biblioteca Digital e Digitalização e
Microfilmagem Eletrônica de 2.828.800 Páginas de Acórdãos para “Customização da Biblioteca
Digital e Digitalização e Microfilmagem Eletrônica de Acórdãos”.

•

Cancelar os Projetos/Subprojetos: PE 01 Ferramentas de Implantação de Boas Práticas,
Subprojetos 1 - Workshop de Servidores por Função e 2 - Ideias Estratégicas; PE 02 Gestão de
Processos; PE 06 Ampliar a comunicação e monitoramento do uso dos sistemas RENAJUD e
BACENJUD; PE 11 Processo Judicial Eletrônico do TRT da 1ª Região; PE 13 Descentralização da
Prestação Jurisdicional; PE 14 Protocolo Ágil; PE 15 Leilão Eletrônico; PE 30 Modernização e
Inovação Tecnológica na SGP; PE 31 Vara Modelo; PE 33 Transparência na Gestão de
Precatórios e de RPV, Subprojetos 1 - Transparência e 2 - Otimização e simplificação de rotinas
específicas de expedição de precatórios e RPV e PE 35 Mutirões de Conciliação
Tais ajustes importam em um total de 14 (catorze) projetos/subprojetos, atualmente,

vigentes e 4 (quatro) suspensos, cuja distribuição por situação pode ser verificada no gráfico 1,
enquanto que a situação geral discriminada por PE foi consolidada no relatório apresentado no
Anexo I.
Gráfico 1 – Situação dos PEs
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Esses 18 (dezoito) PEs (vigentes e suspensos) são patrocinados por diversas unidades desse
Tribunal, conforme distribuição demonstrada no gráfico 2, já consideradas as alterações
promovidas pelas Resoluções Administrativas nºs 65/2012 e 6/2013:
Gráfico 2 – Distribuição dos PEs Vigentes e Suspensos por Patrocinador

Já o gráfico 3 demonstra a previsão de conclusão dos projetos vigentes.
Gráfico 3 – Previsão de Conclusão dos PEs Vigentes
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Por fim, cabe destacar que em 10/09/2012, na II RAE de 2012, foi iniciada a discussão da
revisão do Plano Estratégico Institucional 2010 – 2014, finalizada em 29/04/2013, na I RAE de 2013,
em que foram aprovadas diversas alterações na vinculação estratégica dos projetos estratégicos
com os objetivos e, respectivos indicadores estratégicos e que constarão da revisão IV do Plano
Estratégico Plurianual do TRT/RJ – PEP 2010-2014.
AÇÕES ESTRATÉGICAS
Foram aprovadas, inicialmente, 35 (trinta e cinco) Ações Estratégicas - AEs pelo CGE. No
entanto, tal como os PEs, ao longo da vigência do PEP 2010-2014 foram apreciadas diversas
demandas apresentadas pelos responsáveis cujas decisões foram:
•

Aprovar a Ação Estratégica AE 36 Atuação do TRT da 1ª Região nas Unidades de Polícia
Pacificadora.

•

Encerrar as Ações Estratégicas: AE 01 Restabelecimento da Lotação de Dois Estagiários de
Nível Médio nas Varas do Trabalho; AE 04 Envolvendo o Usuário; AE 09 Reestruturar a ARR; AE
10 Conhecimento Compartilhado; AE 15 Remessa Sem Papel; AE 17 Manual da SGP; AE 19
Divulgação dos 50 anos da Biblioteca Ministro Carvalho Júnior e AE 32 Renovação dos
Equipamentos de Sonorização das Varas Trabalhistas do Interior.

•

Cancelar as Ações Estratégicas: AE 03 Banco de Talentos de Ex-estagiários de Nível Médio, AE
05 Divulgação dos Serviços da Biblioteca; AE 06 Frequência Fácil; AE 07 Manual de Rotinas de
Trabalho; AE 08 Projeto Cristal; AE 12 Estante Expositora; AE 14 Ementário Jurisprudencial; AE
23 Gestão de Documentos da Área Judiciária; AE 24 Gestão de Documentos Eletrônicos da
Área Administrativa; AE 25 Melhoria no Processo Administrativo de Pagamentos (Rotinas); AE
26 POA Materiais Virtual; AE 27 Desenvolvimento de Sistema de Custos para o TRT da 1ª
Região; AE 31 Integração do TRT com Projeto de Comunicação sem Custos do CNJ; AE 33
Implantação de Sistema de Gestão da Manutenção Predial e de Equipamentos e AE 35 Sistema
de Planejamento Orçamentário e Estratégico.
Tais ajustes importam em um total de 13 (treze) AEs vigentes cuja distribuição por situação

pode ser verificada no gráfico 4, enquanto que a situação geral discriminada por AE encontra-se
consolidada no relatório apresentado no Anexo II.

Secretaria de Desenvolvimento Institucional

Coordenadoria de Estatística

Coordenadoria de Gestão de Projetos

67

Gráfico 4 – Situação das AEs Vigentes

Essas 13 (treze) AEs vigentes estão sob a responsabilidade de diversas unidades desse
Tribunal, conforme distribuição demonstrada no gráfico 5, já consideradas as alterações
promovidas pelas Resoluções Administrativas nºs 65/2012 e 6/2013:
Gráfico 5 – AEs Vigentes por Unidade Responsável
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Por fim, tal como esclarecido, no caso dos projetos estratégicos, é importante destacar que
na revisão IV do PEP 2010-2014 constarão as alterações relativas à vinculação estratégica das ações
estratégicas com os objetivos e, respectivos, indicadores estratégicos, já aprovadas pelo CGE.

PLANO
ESTRATÉGICO
DE
TECNOLOGIA
DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PETI 2012-2014
Em atendimento à determinação contida na Resolução nº 99, de 29 de novembro de 2009,
do Conselho de Justiça do Trabalho, foi aprovado, em 16/02/2012, o Plano Estratégico de
Tecnologia da Informação e Comunicação do TRT/RJ para o triênio 2012-2014 – PETI 2012-2014,
alinhado ao PEP 2010-2014, cujos objetivos, indicadores, metas e projetos foram aprovados pelo
CGE, em 27/04/2012.
Ademais, na I RAE de 2013 foi aprovada a I Revisão do PETI 2012-2014, conforme documento
publicado no portal do TRT/RJ e na intranet, além de terem sido apreciadas as demandas referentes
aos projetos estratégicos de tecnologia da informação e comunicação, cujas decisões são resumidas
a seguir:
Decisões

Projetos do PETI

Aprovação do Termo de Abertura

P03 - Governança de TI
P04 - Implantação do PJe
P08 - Escritório de projetos
P10 - Sistema de carga rápida
P12 - Telefonia IP
P13 – Controle de Honorários periciais pagos
pela União 4
P16 - Implantação da Política de Segurança
P17 – Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia
da Informação – PDTI

Aprovação do Encerramento

P05 - Capacitar a equipe de TI
P09 – EAD - formação sem fronteiras

Cancelamento

P11 - Infraestrutura de dados por rádio

4

Alterado o nome do projeto, conforme decisão do CGE. Nome anterior: Controle de Honorários Periciais.
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ANEXOS
ANEXO I - RELATÓRIO CONSOLIDADO DA SITUAÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Legenda dos Faróis de Acompanhamento dos
Projetos Estratégicos
Andamento Normal
Atrasado sem Risco
Atrasado com Risco
Concluído
Não Informado
Não Iniciado
Encerrado
Suspenso
Cancelado
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UNIDADE
PATROCINADORA

SDE

CPRSA

CR

Nº DO
PROJETO

PE 04

PE 08

PE 12

DENOMINAÇÃO

OBJETIVO GERAL

VINCULAÇÃO
ESTRATÉGICA

Criar um Sistema de Gestão, tanto nas unidades jurisdicionais quanto
Eficiência
Operacional;
nas administrativas, resultando em uma cultura de gerenciamento
Alinhamento e Integração
voltado para a melhoria contínua dos processos e de desempenho.

25/11/2013

Livro Falado

Implantar, até 2011, como modalidade de capacitação aos servidores, a
atividade de leitura de material jurídico-didático (livros, artigos, Alinhamento e Integração;
periódicos), para gravação de audiolivros destinados ao uso exclusivo Atuação
Institucional;
de deficientes visuais na Biblioteca do Instituto Benjamim Constant, Responsabilidade Social
mediante realização de Convênio

17/12/12

Padronização de Procedimentos
das Unidades Judiciárias

Atualizar e consolidar os Provimentos no âmbito do Tribunal Regional
do Trabalho da 1ª Região visando à padronização das rotinas de
trabalho das unidades judiciárias de 1ª e 2ª Instâncias, a fim de tornar Eficiência
Operacional;
mais eficiente a execução dos procedimentos administrativos das Alinhamento e Integração
unidades judiciárias, assegurando uma prestação jurisdicional mais
rápida e eficaz.

Não se aplica

Ampliar a atuação da Justiça do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro,
levando o atendimento jurisdicional às cidades que não possuem sedes
Alinhamento e Integração;
de Varas do Trabalho ou unidades judiciais descentralizadas e onde é
Acesso ao Sistema de Justiça
mais difícil o acesso do trabalhador aos instrumentos legais para
reivindicar seus direitos.

Não se aplica

PE 13

Descentralização da Prestação
Jurisdicional

DG

PE 16

Sistema de Acessibilidade para
portadores de necessidades
especiais nos prédios do TRT

OUV

PE 18

Guia de Serviços da JT 1ª Região

PE 20

Facilitar a utilização dos serviços da Divisão de Feitos de Primeira
DIFE-1 Em busca do Atendimento
Instância (DIFE-1) através da melhoria dos processos de trabalho, Eficiência
Operacional;
Eficaz - Subprojeto 2: Implantação
visando oferecer ao jurisdicionado praticidade, comodidade e economia Alinhamento e Integração;
efetiva do peticionamento eletrônico
de tempo e de recursos materiais, assegurando efetivamente o acesso Acesso ao Sistema de Justiça
inicial e vinculado
à prestação jurisdicional.

PE 20

DIFE-1 Em busca do Atendimento
Eficaz - Subprojeto 3:
Requerimento e emissão de
certidão de feitos trabalhistas via
internet

SGJ

Secretaria de Desenvolvimento Institucional

CONCLUSÃO*

Sistema de Gestão SimplificadoSIG

DG

SGJ

SITUAÇÃO

Implantar, nos prédios do TRT, sistema acessibilidade para portadores
de necessidades especiais, estabelecendo condições adequadas de
acesso e utilização.
Confeccionar uma cartilha, em papel reciclado e meio eletrônico,
contendo orientações aos cidadãos que procuram os serviços
oferecidos pela Justiça do Trabalho no Rio de Janeiro.

Alinhamento e Integração;
Gestão
de
Pessoas;
Infraestrutura e Tecnologia

11/12/2013

Alinhamento e Integração;
Atuação Institucional

Não Informado

Facilitar a utilização dos serviços da Divisão de Feitos de Primeira
Instância (DIFE-1) através da melhoria dos processos de trabalho, Eficiência
Operacional;
visando oferecer ao jurisdicionado praticidade, comodidade e economia Alinhamento e Integração;
de tempo e de recursos materiais, assegurando efetivamente o acesso Acesso ao Sistema de Justiça
à prestação jurisdicional.

30/08/2013

Não se aplica

Coordenadoria de Gestão de Projetos
Emitido em 28/5/2013

UNIDADE
PATROCINADORA

Nº DO
PROJETO

DENOMINAÇÃO

OBJETIVO GERAL

VINCULAÇÃO
ESTRATÉGICA

SITUAÇÃO

CONCLUSÃO*

PE 23

Agilidade no cumprimento de
mandados com valorização da
atividade do oficial de justiça Subprojeto 1: Agilizar o
Cumprimento de Mandados

Reduzir a 30 dias o prazo despendido para cumprimento dos
mandados após sua distribuição; Tornar efetiva a distribuição eletrônica Eficiência
Operacional;
dos mandados, bem como sua devolução à origem, com a Alinhamento e Integração
implementação de ferramentas tecnológicas modernas.

4/3/2014

PE 23

Agilidade no cumprimento de
mandados com valorização da
atividade do oficial de justiça Subprojeto 2 : Agilizar distribuição
e devolução de mandados

Tornar efetiva a distribuição eletrônica dos mandatos, bem como sua
devolução à origem, com a implementação de ferramentas tecnológicas
modernas; Renovar os equipamentos eletrônicos existentes na DMAD Eficiência
Operacional;
e suas seções; Melhor o aproveitamento dos servidores lotados na Alinhamento e Integração
DMAD, bem como dos trabalhadores oriundos de empresas
terceirizadas (digitadores) na execução das diversas tarefas existentes.

Não se aplica

PE 23

Agilidade no cumprimento de
mandados com valorização da
atividade do oficial de justiça Subprojeto 3: Valorizar a atividade
do oficial de justiça

Revisar alguns procedimentos elencados no ato conjunto 01/09;
Eficiência
Operacional;
Racionalizar a atuação dos oficiais de justiça durante o plantão
Alinhamento e Integração
judiciário e nas intimações dos órgãos públicos, especialmente INSS.

11/7/2013

PE 24

Implementar as funcionalidades do sistema SAPWEB que possibilitem
Otimização dos Setores de Arquivo Eficiência Operacional; Gestão
a informatização das atividades pertinentes ao arquivamento e
Subprojeto 1: Informatização de
do Conhecimento; Alinhamento
desarquivamento de autos, visando agilizar o atendimento ao
arquivos
e Integração
jurisdicionado.

Não se aplica

SGJ

PE 24

Registrar, relacionar e catalogar os autos dos processos arquivados
Otimização dos Setores de Arquivo - nos setores de arquivo do TRT/RJ, propiciando a consolidação das Eficiência Operacional; Gestão
Subprojeto 2: Inventário de acervo informações relacionadas ao acervo arquivístico acumulado e, do Conhecimento; Alinhamento
arquivístico
consequentemente, um controle mais efetivo e preciso dos processos e Integração
que compõem esse acervo.

30/10/2013

SGJ

PE 24

Estabelecer normas atinentes aos procedimentos de arquivamento, Eficiência Operacional; Gestão
Otimização dos Setores de Arquivo
desarquivamento, destinação, consulta e avaliação dos autos de do Conhecimento; Alinhamento
- Subprojeto 3: Normatização
processos judiciais.
e Integração

31/7/2013

PE 24

Remanejar os processos arquivados, visando concentrar todos os
Otimização dos Setores de Arquivo Eficiência Operacional; Gestão
processos de uma mesma vara em um único setor de arquivo,
Subprojeto 4: Redistribuição do
do Conhecimento; Alinhamento
otimizando assim o atendimento aos pedidos de arquivamento e
acervo arquivístico
e Integração
desarquivamento de autos judiciais.

30/7/2014

PE 25

Avaliação Histórica de Acervo
Documental Permanente

Adquirir know-how em análise histórica e indexação de acervo
documental permanente para a aplicação em uma amostra significativa Gestão do Conhecimento;
de acórdãos e de autos de processos judiciais que compõem a Alinhamento e Integração
Memória Institucional.

30/12/2014

SGJ

SGJ

SGJ

SGJ

SGJ

SGJ

Secretaria de Desenvolvimento Institucional

Coordenadoria de Gestão de Projetos
Emitido em 28/5/2013

UNIDADE
PATROCINADORA

Nº DO
PROJETO

DENOMINAÇÃO

OBJETIVO GERAL

VINCULAÇÃO
ESTRATÉGICA

SITUAÇÃO

CONCLUSÃO*

Preservação de Memória
Institucional - Subprojeto 3:
Digitalização de obras raras que
caíram em domínio público

Digitalizar todas as obras selecionadas, de modo a preservar o material
Gestão do Conhecimento;
impresso e disponibilizar o conteúdo na Biblioteca Digital - BDTRT Rio
Alinhamento e Integração
(Coleção Obras Raras)

13/06/2014

Customização da Biblioteca Digital
e Digitalização e Microfilmagem
Eletrônica de Acórdãos

Atualizar e customizar a Biblioteca Digital do TRT da 1ª Região (BDTRT
Rio), Elaborar script para importação em lote de acórdãos digitalizados
e sincronização com o Sistema de Acompanhamento de Processos (
SAPWEB) para inclusão dos acórdãos on-line como itens do DSpace Gestão do Conhecimento;
com banco de dados Oracle, sem armazenamento dos documentos no Alinhamento e Integração
sistema de arquivos (file system) do Servidor da Biblioteca. Realizar a
microfilmagem eletrônica e digitalização com certificação digital de
2.828.800 páginas de acórdãos.

18/12/2013

PE 28

Reformulação do Portal TRT/RJ Internet

Criar ferramentas no portal do TRT/RJ e na intranet para que o público
interno e externo possa colaborar com a comunicação do Tribunal e
implementar o portal com nova identidade visual e com os conteúdos
organizados de acordo com sua importância, frequência de acesso e
nexo lógico; Implementar acessibilidade em nível AAA.

Gestão do Conhecimento;
Alinhamento e Integração;
Atuação Institucional; Acesso
ao Sistema de Justiça

19/12/2012

SGJ

PE 29

Reformulação do Portal TRT/RJ –
Intranet

Gestão do Conhecimento;
Alinhamento e Integração.
Atuação Institucional

27/05/2014

DG

PE 37

Eficiência
Operacional;
Alinhamento e Integração

31/12/2013

SGJ

SGJ

SGJ

PE 26

PE 27

Secretaria de Desenvolvimento Institucional

Implementar o Portal Intranet de acordo com o modelo de identidade
visual do Portal Internet e com os conteúdos organizados de acordo
com sua importância, frequência de acesso e nexo lógico; Implementar
acessibilidade em nível AAA.
Conferir celeridade e maior segurança à tramitação dos processos
Processo Administrativo Eletrônico
administrativos do TRT da 1ª Região

Coordenadoria de Gestão de Projetos
Emitido em 28/5/2013

ANEXO II - RELATÓRIO CONSOLIDADO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS

Legenda dos Faróis de Acompanhamento das
Ações Estratégicas
Em Andamento
Cancelada
Concluída
Não Informada
Não Iniciada
Encerrada

Secretaria de Desenvolvimento Institucional

Coordenadoria de Estatística

Coordenadoria de Gestão de Projetos
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UNIDADE
RESPONSÁVEL
ESACS

SGP

Nº DA AÇÃO

DENOMINAÇÃO

OBJETIVO

VINCULAÇÃO
ESTRATÉGICA

AE02

Programa
de
Capacitação
de Disponibilizar cursos que contribuam na formação acadêmica, no aperfeiçoamento da vida Alinhamento e Integração;
Estagiários de Nível Médio da Capital
pessoal e profissional do estagiários de nível médio da Capital.
Responsabilidade Social

AE11

Incrementar a atual política de benefícios do TRT/RJ; Realizar benchmarking por intermédio de
visitas a unidades gestoras de benefícios em outros órgãos da Administração Pública, com Alinhamento e Integração;
vistas a uma análise posterior, caso a caso, da possibilidade de implementação no âmbito do Gestão de Pessoas
TRT da 1ª Região.

SGC

AE13

CPRSA

AE16

Aprimorando Benefícios

Digitalizar os atos normativos do TRT/RJ (de 1946 até mar/2001) e os diários oficiais do Estado
Digitalização de atos normativos e do RJ de 1974-1978, 1987-2001 (jan/mar), os quais se encontram em suporte papel (fichas de
diários oficiais
legislação/recortes e diários encadernados) ocupando considerável espaço físico destinado ao
acervo bibliográfico
Promover a inserção do conceito de Sustentabilidade na instituição; Propor ou mesmo realizar,
Ser sustentável
ações que possam estimular reflexão e mudança de atitude, esperando que servidores e
instituição incorporem critérios ambientais

Gestão do Conhecimento;
Alinhamento e Integração
Alinhamento e Integração;
Responsabilidade Social

AE18

Processo é conhecimento - Iniciar o processo de organização do conhecimento oriundo de
processos administrativos relevantes em matéria de pessoal, no âmbito do TRT/RJ, mediante a
catalogação digital de seu número, identificação rápida e eficaz, junto à Biblioteca Virtual
contendo assuntos em matéria de legislação e normas de pessoal que já foram objeto de
debates e decisões nesta Egrégia Corte de Justiça. Mesa Redonda – Buscar obter, sempre que
Otimização dos processos de trabalho
possível , um entendimento uniforme da esfera administrativa do TRT/RJ acerca de temas Alinhamento e Integração
nas unidades da SGP
controvertidos escolhidos, em matéria de pessoal, por intermédio de debates, com registro das
discussões e elaboração de atas, tendo a participação de representanes da SGP, SCI, AJU,
DGCA e eventualmente servidores com notório saber na área específica do debate. Ampliação
do Escopo, conforme decisão do CGE - Incluir os precedentes do órgão Especial em matéria
administrativa.

SGP

AE20

Integra-Ação

Prevenir, atenuar e remover barreiras de atitudes e comportamentos que interfiram no
Alinhamento e Integração;
desenvolvimento do servidor e da instituição; Propiciar aos gestores das unidades do TRT/RJ
Responsabilidade Social;
elementos que busquem facilitar a reinserção dos servidores com limitações e/ou que
Gestão de Pessoas
apresentem dificuldades de adaptações no ambiente de trabalho.

SGP

AE21

Qualidade na Vida

SGC

AE22

Glossário Jurídico

SEP

Secretaria de Desenvolvimento Institucional

Proporcionar aos magistrados, servidores (ativos e aposentados) e pensionistas um dia no qual
atividades como palestras, workshops e disponibilização de stands informativos possam
acontecer no TRT-1ª Região, com foco no tema “saúde e qualidade de vida”.
Elaborar e disponibilizar no portal do TRT/RJ uma lista dos termos mais utilizados na
comunicação desta Corte com seus jurisdicionados e cidadãos, contendo explicações claras e
didáticas.

SITUAÇÃO

Alinhamento e Integração;
Gestão de Pessoas
Alinhamento e Integração;
Atuação Institucional

Coordenadoria de Gestão de Projetos
Emitido em 28/5/2013

UNIDADE
RESPONSÁVEL

Nº DA AÇÃO

DENOMINAÇÃO

OBJETIVO

VINCULAÇÃO
ESTRATÉGICA

SDE

AE28

Pesquisa de Clima Organizacional

Diagnosticar o clima organizacional, através de pesquisa a ser realizada com todos os servidores
Alinhamento e Integração;
e magistrados do TRT/RJ, visando o levantamento da percepção coletiva a respeito do ambiente
Gestão de Pessoas
de trabalho em diversos aspectos e subsidiar futuras ações de melhoria do clima organizacional.

OUV

AE29

SISOUV

Implantar um novo sistema informatizado de ouvidoria que permita, de modo adequado às
Alinhamento e Integração;
necessidades do Tribunal, o cadastramento, tratamento e resposta às manifestações, bem como
Atuação Institucional
a geração de relatórios estatísticos.

OUV

AE30

Ouvir é Legal

Implementar o atendimento presencial em foros que possuam mais de três varas do trabalho, Alinhamento e Integração;
por meio de deslocamento de equipe da Ouvidoria em datas pré-determinadas.
Atuação Institucional

SMO

AE34

GD-AMSM

AE36

Incluir a Divisão de Obras no sistema atendimento on line de solicitação de atendimento de
serviços do TRT, possibilitando o controle adequado das solicitações de serviço correlacionadas
Divisão de obras no Help Desk
com as atribuições desta Divisão de Obras de forma a trazer agilidade aos serviços bem como
estabelecer prioridade e controle para os serviços.
Atuação do TRT da 1ª Região nas Realizar as ações necessárias ao cumprimento do Acordo de Cooperação nº 01/2010 e do
Unidades de Polícia Pacificadora
Acordo de Cooperação Técnica nº 028/201.

Secretaria de Desenvolvimento Institucional

SITUAÇÃO

Alinhamento e Integração;
Infraestrutura
e
Tecnologia
Atuação Institucional

Coordenadoria de Gestão de Projetos
Emitido em 28/5/2013

