Objetivos
Estratégicos da
Planejamento
Estratégico
do Tribunal
Regional do
Trabalho da 5ª
Região 2021/2026

Descrição dos Objetivos Estratégicos Propostos para o PEI 2021/2026

PERSPECTIVA SOCIEDADE
Aperfeiçoar os processos de comunicação com foco
Fortalecer a
comunicação e as

na divulgação e disseminação das competências
institucionais,

estratégias

e

políticas

públicas

parcerias

implantadas, e resultados operativos da jurisdição

institucionais

trabalhista para todos os atores do sistema de justiça

(FCPI)

e sociedade, para fortalecer a transparência e a
imagem da Justiça do Trabalho
Promover

ambientes

de

trabalho

seguros

e

protegidos, a dignificação do trabalhador, a não
Promover o

discriminação de gêneros, raça e diversidade, o

trabalho decente e

combate ao trabalho infantil, bem como a gestão e o

a sustentabilidade

uso sustentável, eficiente e eficaz dos recursos

(PTDS)

sociais, ambientais e econômicos, visando o alcance
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ‐ ODS
da Organização das Nações Unidas – Agenda 2030.
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PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS
Materializar a razoável duração do processo em
todas as suas fases, garantindo‐se a prestação
Garantir a duração

jurisdicional efetiva e ágil, com segurança jurídica e

razoável do

procedimental na tramitação processual, reduzindo‐

processo (GDRP)

se o congestionamento de processos e elevando‐se
a eficiência na realização dos serviços judiciais e
extrajudiciais.

Promover a
integridade e a
transparência em

Promover

mecanismos

de

integridade

e

transparência em relação aos atos de gestão
praticados,

garantindo‐se

alinhamento

entre

a

relação aos atos de

estratégia corporativa e prioridades de gestão às

gestão praticados

despesas de maior impacto orçamentário e a boa e

(PITG)

regular aplicação dos recursos públicos.
Proporcionar o desenvolvimento da cultura da paz,

Assegurar o
tratamento adequado
dos conflitos
trabalhistas (ATCT)

estimulando a aplicação de meios consensuais de
solução de conflito, como a mediação e a
conciliação, com vistas a consolidar a Política de
Tratamento Adequada de Conflito de Interesses,
prevista na Resolução CNJ nº 125/2010 e na
Resolução CSJT n.º 174/2016.

Garantir a
efetividade do
tratamento das
demandas
repetitivas (GEDR)

Garantir

estrutura,

sistemas

de

informação,

processos de trabalho padronizado, bem como
pessoal qualificado para o tratamento e solução das
demandas judiciais seriadas, visando alcançar maior
segurança

jurídica,

economia

processual

e

racionalidade administrativa na gestão judiciária
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PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS
Aprimorar as estruturas de governança e gestão
estratégica, de modo a desenvolver processos de
trabalho inovadores, com suporte de sistemas
Fortalecer a
governança e a
gestão estratégica
(FGGE)

digitais integrados de gestão de pessoal, de
aquisições, de finanças, bem como os relacionados
às atividades de compliance e gestão de riscos
organizacional, que permitam a tramitação de
processos e documentos e a prática de atos de
gestão

com

maior

rastreabilidade,

segurança,

confiabilidade, integridade, atualidade, celeridade,
transparência e eficiência.
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PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO
Assegurar a eficiência da gestão de custos vinculada
Aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira (AGOF)

à

estratégia,

aperfeiçoado

por
e

meio

universal

do
de

funcionamento
mecanismos

de

administração orçamentária e financeira, com dados
íntegros sobre o planejamento e a qualidade da
execução do orçamento
Desenvolver, regulamentar e aplicar estratégias
eficientes de alocação de força de trabalho, bem
como propiciar um ambiente de trabalho saudável,
levando‐se em consideração os aspectos físicos e
psicossociais que envolvam a organização do

Incrementar modelo

trabalho, a gestão por competências, tendo como

de gestão de

referencial a corresponsabilidade das lideranças e a

pessoas em âmbito

autorresponsabilidade dos servidores e magistrados,

nacional (IMGP)

os

normativos

peculiaridades

dos
da

órgãos
jurisdição

de

controle,

as

trabalhista,

as

competências exigíveis para o trabalho digital, como
também as modalidades de trabalho presencial e à
distância, além da inovação dos métodos de
trabalho.
Garantir o aprimoramento, a integridade e a
disponibilidade dos sistemas de informação e dos
Aprimorar a
governança de TIC e
a proteção de dados
(GTIC)

bancos de dados mantidos pela Justiça do Trabalho,
por meio de mecanismos de controle consistentes,
bem como a modernização de ativos e tecnologias
que visem à implementação de grandes bases de
dados e aplicação de inteligência artificial para a
melhoria dos processos de trabalho e da qualidade
dos serviços prestados à sociedade.
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Mapa Estratégico do TRT da 5ª Região

