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1 - PROJETO - ATUALIZAR A INFRAESTRUTURA DE
INFORMÁTICA
1. Escopo ou finalidade do projeto
Visa modernizar o parque tecnológico do TRT da 5ª Região, a fim de
proporcionar um melhor atendimento à população, melhorar a
qualidade do trabalho e o desempenho dos servidores e magistrados.

2. Alinhamento estratégico
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Promover a melhoria contínua e a padronização dos
procedimentos de trabalho visando a celeridade.
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Aprimorar a comunicação com o público interno e externo.
GESTÃO DE PESSOAS
Buscar a melhoria contínua do clima organizacional e da
qualidade de vida das pessoas.
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Garantir a infraestrutura física e o material necessários em TIC.
Garantir a disponibilidade dos serviços essenciais e a integração
dos sistemas de TIC.
3. Clientes do projeto
Públicos interno e externo.

4. Justificativa
Visa a contínua atualização do parque de informática e dos serviços
eletronicamente oferecidos à população, haja vista a constante
evolução da tecnologia da informação.
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2 - PROJETO - REDESENHAR OS PROCESSOS DE TRABALHO
PARA A 1ª E 2ª INSTÂNCIAS E ÁREA ADMINISTRATIVA.
1. Escopo ou finalidade do projeto
Redesenhar os processos de trabalho do TRT da 5ª Região.

2. Alinhamento estratégico
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Adequar a estrutura organizacional à estratégia institucional;
Promover a melhoria contínua e a padronização dos
procedimentos de trabalho visando a celeridade.
ACESSO À JUSTIÇA E EFETIVIDADE
Promover a efetividade no cumprimento das decisões.
ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO
Fomentar o intercâmbio de experiências com os tribunais e entre
suas unidades.
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Aprimorar a comunicação com o público interno e externo.
GESTÃO DE PESSOAS
Desenvolver políticas de atenção à saúde, com foco na prevenção
de doenças.
3. Clientes do projeto
Públicos interno e externo.

4. Justificativa
Promover a efetividade da prestação jurisdicional.
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3 - PROJETO - ADEQUAR A INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA
E FÍSICA
5. Escopo ou finalidade do projeto
Este projeto visa a adequação de equipamentos, inclusive de
segurança, mobiliário, layout, imóveis das unidades organizacionais
do TRT da 5ª Região a fim de proporcionar um melhor atendimento à
população e melhorar a qualidade do trabalho e o desempenho dos
servidores e magistrados.

6. Alinhamento estratégico
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Aprimorar a comunicação com o público interno e externo.
INFRAESTRUTURA FÍSICA
Garantir a infraestrutura e segurança adequadas ao
funcionamento das atividades administrativas e judiciais.
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Garantir a disponibilidade dos serviços essenciais e a integração
dos sistemas de TIC.
7. Clientes do projeto
Públicos externo e interno.

8. Justificativa
O presente projeto se justifica em razão das condições atuais da
infraestrutura física e de segurança do TRT da 5ª Região que exige
uma adequação a fim de proporcionar um melhor atendimento à
população, melhorar a qualidade do trabalho e o desempenho dos
servidores e magistrados.
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4 - PROJETO - IMPLANTAR PROJETO PARA ACOMPANHAMENTO
DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO TRT DA 5ª REGIÃO NO
CAB
1. Escopo ou finalidade do projeto
Desenvolver
projeto
para
acompanhamento
dos
assuntos
relacionados à construção da nova sede do TRT da 5ª Região no CAB.
2. Alinhamento estratégico
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Promover a melhoria contínua e a padronização dos
procedimentos de trabalho visando a celeridade.
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Aprimorar a comunicação com o público interno e externo.
GESTÃO DE PESSOAS
Desenvolver políticas de atenção à saúde, com foco na prevenção
de doenças;
Buscar a melhoria contínua do clima organizacional e da
qualidade de vida das pessoas.
ORÇAMENTO
Buscar excelência na gestão orçamentária assegurando execução
estratégica.
3. Clientes do projeto
Público interno e externo.

4. Justificativa
O presente projeto se justifica em razão das condições atuais da
infraestrutura física do TRT da 5ª Região, cuja sede, incluindo a
Administração, atualmente encontra-se instalado em três imóveis
separados e distantes, o que exige uma adequação a fim de
proporcionar um melhor atendimento à população, melhorar a
qualidade do trabalho e o desempenho dos servidores e magistrados
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5 - PROJETO - IMPLEMENTAR A UNIVERSIDADE CORPORATIVA
1. Escopo ou finalidade do projeto
Visa o desenvolvimento das competências dos servidores e
magistrados através da identificação e aprimoramento dos
conhecimentos, habilidades e atitudes.

2. Alinhamento estratégico
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Promover a melhoria contínua e a padronização dos
procedimentos de trabalho visando a celeridade.
ACESSO À JUSTIÇA E EFETIVIDADE
Promover a efetividade no cumprimento das decisões.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Promover a cidadania e a responsabilidade sócio-ambiental.
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Fortalecer a imagem institucional.
GESTÃO DE PESSOAS
Buscar a melhoria contínua do clima organizacional e da
qualidade de vida das pessoas;
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes do corpo
funcional, com foco na estratégia.
3. Clientes do projeto
Público interno.

4. Justificativa
Aprimorar a atuação dos servidores e magistrados no desempenho de
suas funções, a fim de proporcionar um melhor atendimento à
população.
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6 - PROJETO - DESENVOLVER O PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO BASEADO NAS ORIENTAÇÕES DO PLANO
ESTRATÉGICO
1. Escopo ou finalidade do projeto
Identificar e alocar recursos para a implantação do planejamento
estratégico do TRT da 5ª Região, quando da elaboração da proposta
orçamentária.
2. Alinhamento estratégico
ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO
Promover o alinhamento estratégico, a integração e a interação
de todas as unidades.
ORÇAMENTO
Buscar excelência na gestão orçamentária assegurando execução
estratégica.
3. Clientes do projeto
Secretaria de Orçamento e Finanças e Secretaria de Assessoramento
em Planejamento e Economia.
4. Justificativa
Permitir a efetividade do planejamento estratégico.
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7 - PROJETO - IMPLANTAR A CERTIFICAÇÃO DIGITAL
1. Escopo ou finalidade do projeto
Visa implantar a sistemática de utilização da certificação digital.
2. Alinhamento estratégico
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Promover a melhoria contínua e a padronização dos
procedimentos de trabalho visando a celeridade.
ACESSO À JUSTIÇA E EFETIVIDADE
Aprimorar o acesso à justiça do trabalho da 5ª Região;
Promover a efetividade no cumprimento das decisões.
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Aprimorar a comunicação com o público interno e externo.
3. Clientes do projeto
Públicos interno e externo.

4. Justificativa
Acompanhar a modernização e virtualização do processo judicial, no
sentido da prestação jurisdicional célere.
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8 - PROJETO - IMPLANTAR OS PROJETOS DEFINIDOS PELO
CNJ E CSJT
1. Escopo ou finalidade do projeto
Visa à implantação de sistemas informatizados relacionados aos
projetos nacionais do CSJT e do CNJ.
2. Alinhamento estratégico
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Promover a melhoria contínua e a padronização dos
procedimentos de trabalho visando a celeridade.
ACESSO À JUSTIÇA E EFETIVIDADE
Aprimorar o acesso à justiça do trabalho da 5ª Região;
Promover a efetividade no cumprimento das decisões.
ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO
Promover o alinhamento estratégico, a integração e a interação
de todas as unidades.
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Aprimorar a comunicação com o público interno e externo;
Fortalecer a imagem institucional.
ORÇAMENTO
Buscar excelência na gestão orçamentária assegurando execução
estratégica.
3. Clientes do projeto
Públicos interno e externo.
4. Justificativa
Perseguir a modernização dos procedimentos, economia de recursos
e celeridade processual.
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9 - PROJETO - MELHORIA DO ATENDIMENTO AO CLIENTE
CIDADÃO
1. Escopo ou finalidade do projeto
Aprimorar os meios e recursos para atendimento ao cliente cidadão.
2. Alinhamento estratégico
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Aprimorar a comunicação com o público interno e externo;
Fortalecer a imagem institucional.
3. Clientes do projeto
Público externo.
4. Justificativa
Necessidade da melhoria continua dos serviços prestados pelo TRT da
5ª Região.
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10 - PROJETO - NORMATIZAR OS PROCESSOS DE TRABALHO
REDESENHADOS
1. Escopo ou finalidade do projeto
Criar rotina de normatização dos processos de trabalho.
2. Alinhamento estratégico
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Promover a melhoria contínua e a padronização dos
procedimentos de trabalho visando a celeridade.
3. Clientes do projeto
Públicos interno e externo.
4. Justificativa
Padronizar rotinas e procedimentos.
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11 - PROJETO - DESENVOLVER PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO
DE PESSOAS
1. Escopo ou finalidade do projeto
Visa o desenvolvimento das competências dos servidores e
magistrados através da identificação e aprimoramento dos
conhecimentos, habilidades e atitudes.
2. Alinhamento estratégico
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Promover a melhoria contínua e a padronização dos
procedimentos de trabalho visando a celeridade.
ACESSO À JUSTIÇA E EFETIVIDADE
Promover a efetividade no cumprimento das decisões.
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Aprimorar a comunicação com o público interno e externo.
GESTÃO DE PESSOAS
Buscar a melhoria contínua do clima organizacional e da
qualidade de vida das pessoas;
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes do corpo
funcional, com foco na estratégia.
3. Clientes do projeto
Público interno.

4. Justificativa
Aprimorar a atuação dos servidores e magistrados no desempenho de
suas funções, a fim de proporcionar um melhor atendimento à
população.
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12- PROJETO - DESENVOLVER PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO
PARA OS PÚBLICOS INTERNO E EXTERNO
1. Escopo ou finalidade do projeto
Objetiva o uso da comunicação para levar a informação aos públicos
interno e externo.
2. Alinhamento estratégico
ACESSO À JUSTIÇA E EFETIVIDADE
Aprimorar o acesso à justiça do trabalho da 5ª Região.
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Aprimorar a comunicação com o público interno e externo;
Fortalecer a imagem institucional.
3. Clientes do projeto
Públicos interno e externo.
4. Justificativa
Disseminar informação de modo a tornar transparentes as ações do
TRT da 5ª Região.
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13 - PROJETO - DESENVOLVER CONHECIMENTOS,
HABILIDADES E ATITUDES DE ACORDO COM AS
COMPETÊNCIAS ESTRATÉGICAS
1. Escopo ou finalidade do projeto
Visa o desenvolvimento das competências dos servidores e
magistrados através da identificação e aprimoramento dos
conhecimentos, habilidades e atitudes.
2. Alinhamento estratégico
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Adequar a estrutura organizacional à estratégia institucional;
Promover a melhoria contínua e a padronização dos
procedimentos de trabalho visando a celeridade.
ACESSO À JUSTIÇA E EFETIVIDADE
Promover a efetividade no cumprimento das decisões.
ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO
Promover o alinhamento estratégico, a integração e a interação
de todas as unidades.
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Aprimorar a comunicação com o público interno e externo.
3. Clientes do projeto
Público interno.

4. Justificativa
Aprimorar a atuação dos servidores e magistrados no desempenho de
suas funções, a fim de proporcionar um melhor atendimento à
população.
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14 - PROJETO - DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES
PROCESSUAIS NA INTERNET
1. Escopo ou finalidade do projeto
Objetiva tornar disponível o máximo de informações processuais na
internet.
2. Alinhamento estratégico
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Promover a melhoria contínua e a padronização dos
procedimentos de trabalho visando a celeridade.
ACESSO À JUSTIÇA E EFETIVIDADE
Aprimorar o acesso à justiça do trabalho da 5ª Região.
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Aprimorar a comunicação com o público interno e externo;
Fortalecer a imagem institucional.
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Garantir a disponibilidade dos serviços essenciais e a integração
dos sistemas de TIC.
3. Clientes do projeto
Público externo e interno.

4. Justificativa
Dar o máximo de transparências aos atos processuais e facilitar o
acesso às informações pelos públicos internos e externos.
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15 - PROJETO - INCENTIVAR O USO DA INTRANET
1. Escopo ou finalidade do projeto
Dotar a intranet de informações que estimulem a consulta pelos
servidores e magistrados.

2. Alinhamento estratégico
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Promover a melhoria contínua e a padronização dos
procedimentos de trabalho visando a celeridade.
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Aprimorar a comunicação com o público interno e externo.
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Garantir a disponibilidade dos serviços essenciais e a integração
dos sistemas de TIC.
3. Clientes do projeto
Público interno.

4. Justificativa
Criar uma cultura de utilização permanente da intranet objetivando a
facilitação do acesso à informação e à economia de recursos.
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16 - PROJETO - DESENVOLVER PROJETO PARA
RACIONALIZAÇÃO DE RECURSOS
1. Escopo ou finalidade do projeto
Objetiva a identificação de mecanismos de uso racional dos recursos
bem assim a sua divulgação no TRT da 5ª Região.
2. Alinhamento estratégico
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Promover a cidadania e a responsabilidade sócio-ambiental.
ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO
Fomentar o intercâmbio de experiências com os Tribunais e entre
suas unidades.
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Fortalecer a imagem institucional.
ORÇAMENTO
Buscar excelência na gestão orçamentária assegurando execução
estratégica.
3. Clientes do projeto
Publico interno.

4. Justificativa
Promover uma cultura de responsabilidade no público interno e a
eficiência da execução orçamentária.
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17 - PROJETO - DESENVOLVER O PLANEJAMENTO DA FORÇA
DE TRABALHO EM TERMOS QUANTITATIVOS
1. Escopo ou finalidade do projeto
Distribuir de forma adequada a força de trabalho do TRT da 5ª Região
através do dimensionamento das necessidades das unidades
organizacionais.
2. Alinhamento estratégico
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Adequar a estrutura organizacional à estratégia institucional;
Promover a melhoria contínua e a padronização dos
procedimentos de trabalho visando a celeridade.
ACESSO À JUSTIÇA E EFETIVIDADE
Promover a efetividade no cumprimento das decisões.
ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO
Promover o alinhamento estratégico, a integração e a interação
de todas as unidades.
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Aprimorar a comunicação com o público interno e externo.
GESTÃO DE PESSOAS
Desenvolver políticas de atenção à saúde, com foco na prevenção
de doenças;
Buscar a melhoria contínua do clima organizacional e da
qualidade de vida das pessoas.
3. Clientes do projeto
Público interno.

4. Justificativa
Objetiva a adequação da força de trabalho do TRT da 5ª Região para
uma melhor distribuição das atividades voltadas à satisfação das
demandas existentes.
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18 - PROJETO - REGULAMENTAR E VIABILIZAR O
RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR MEIO
DIGITAL
1. Escopo ou finalidade do projeto
Visa regulamentar o recebimento do agravo de instrumento em
recursos de revista por meio digital.

2. Alinhamento estratégico
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Promover a melhoria contínua e a padronização dos
procedimentos de trabalho visando a celeridade.
ACESSO À JUSTIÇA E EFETIVIDADE
Aprimorar o acesso à justiça do trabalho da 5ª Região.
GESTÃO DE PESSOAS
Desenvolver políticas de atenção à saúde, com foco na prevenção
de doenças.
ORÇAMENTO
Buscar excelência na gestão orçamentária assegurando execução
estratégica.
3. Clientes do projeto
Públicos interno e externo.

4. Justificativa
Promover meios para garantir a celeridade do processo do trabalho,
prevenção da saúde do trabalhador e otimizar a utilização dos
espaços físicos.
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19 - PROJETO - DESENVOLVER PROJETO ARQUIVO DIGITAL.
DESENVOLVER PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO.
5. Escopo ou finalidade do projeto
Visa à digitalização do processo judicial do trabalho arquivados
definitivamente há mais de 02 anos e menos de 05 anos.

6. Alinhamento estratégico
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Promover a melhoria contínua e a padronização dos
procedimentos de trabalho visando a celeridade.
ACESSO À JUSTIÇA E EFETIVIDADE
Aprimorar o acesso à justiça do trabalho da 5ª Região.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Promover a cidadania e a responsabilidade sócio-ambiental.
ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO
Fomentar o intercâmbio de experiências com os tribunais e entre
suas unidades.
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Aprimorar a comunicação com o público interno e externo.
GESTÃO DE PESSOAS
Desenvolver políticas de atenção à saúde, com foco na prevenção
de doenças;
Buscar a melhoria contínua do clima organizacional e da
qualidade de vida das pessoas.
INFRAESTRUTURA FÍSICA
Garantir a infraestrutura e segurança adequadas ao
funcionamento das atividades administrativas e judiciais.
ORÇAMENTO
Buscar excelência na gestão orçamentária assegurando execução
estratégica.
7. Clientes do projeto
Seção de Arquivo Judicial e os públicos interno e externo.

8. Justificativa
Garantir a segurança da informação, reduzir custos de armazenagem,
reduzir custos com pagamento de adicional de insalubridade, agilizar
a atendimento aos públicos interno e externo, eliminar riscos de
incêndio e proliferação de cupins.
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20 - PROJETO - FORMAR GRUPO FUNCIONAL DE CALCULISTAS
1. Escopo ou finalidade do projeto
Objetiva a formação permanente de calculistas para atuação nas
Varas do Trabalho e nos Gabinetes de Desembargadores Federais do
Trabalho.
2. Alinhamento estratégico
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Promover a melhoria contínua e a padronização dos
procedimentos de trabalho visando a celeridade.
ACESSO À JUSTIÇA E EFETIVIDADE
Promover a efetividade no cumprimento das decisões.
3. Clientes do projeto
Público interno.
4. Justificativa
Garantir a celeridade do processo judicial através da prolação de
sentenças líquidas.
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21 - PROJETO - DESENVOLVER PROGRAMAS DE QUALIDADE DE
VIDA PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES
1. Escopo ou finalidade do projeto
Visa à implantação de programa voltado à qualidade de vida do
público interno do TRT da 5ª Região.
2. Alinhamento estratégico
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Aprimorar a comunicação com o público interno e externo
GESTÃO DE PESSOAS
Desenvolver políticas de atenção à saúde, com foco na prevenção
de doenças
Buscar a melhoria contínua do clima organizacional e da
qualidade de vida das pessoas
3. Clientes do projeto
Público interno.

4. Justificativa
Promover a satisfação dos servidores e magistrados no ambiente de
trabalho.
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22 - PROJETO - DESENVOLVER PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE
DOENÇAS
1. Escopo ou finalidade do projeto
Visa à implantação de programa voltado à prevenção de doenças do
público interno do TRT da 5ª Região, a exemplo da atuação do
Comitê de Saúde Ocupacional do Trabalhador.

2. Alinhamento estratégico
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Aprimorar a comunicação com o público interno e externo.
GESTÃO DE PESSOAS
Desenvolver políticas de atenção à saúde, com foco na prevenção
de doenças;
Buscar a melhoria contínua do clima organizacional e da
qualidade de vida das pessoas.
3. Clientes do projeto
Público interno.

4. Justificativa
Evitar a ocorrência de absenteísmo e outras doenças relacionadas ao
trabalho.
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23 - PROJETO - DESENVOLVER PROJETO PARA EFETIVIDADE
DO PROCESSO TRABALHISTA
1. Escopo ou finalidade do projeto
Visa dar efetividade ao processo trabalhista através de proposições
relacionadas ao cumprimento de metas locais acerca de julgamento
garantindo o prazo máximo de três anos para o julgamento de
processo trabalhista, redução do saldo de processos em execução e
conhecimento.

2. Alinhamento estratégico
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Promover a melhoria contínua e a padronização dos
procedimentos de trabalho visando a celeridade.
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Aprimorar a comunicação com o público interno e externo;
Fortalecer a imagem institucional.
3. Clientes do projeto
Público Interno e Externo

4. Justificativa
Cumprir a metas locais no sentido da garantia da razoável duração do
processo judicial, alinhadas às metas correlatas do CNJ.
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24 - PROJETO -DESENVOLVER PROJETO DE MODERNIZAÇÃO
DO ARQUIVO.
1. Escopo ou finalidade do projeto
Visa à modernização dos processos de trabalho que se referem,
direta ou indiretamente, ao arquivamento dos processos trabalhistas.

2. Alinhamento estratégico
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Promover a melhoria contínua e a padronização dos
procedimentos de trabalho visando a celeridade.
ACESSO À JUSTIÇA E EFETIVIDADE
Aprimorar o acesso à justiça do trabalho da 5ª Região.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Promover a cidadania e a responsabilidade sócio-ambiental.
ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO
Fomentar o intercâmbio de experiências com os tribunais e entre
suas unidades.
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Aprimorar a comunicação com o público interno e externo.
Fortalecer a imagem institucional.
GESTÃO DE PESSOAS
Desenvolver políticas de atenção à saúde, com foco na prevenção
de doenças;
Buscar a melhoria contínua do clima organizacional e da
qualidade de vida das pessoas.
INFRAESTRUTURA FÍSICA
Garantir a infraestrutura e segurança adequadas ao
funcionamento das atividades administrativas e judiciais.
ORÇAMENTO
Buscar excelência na gestão orçamentária assegurando execução
estratégica.
3. Clientes do projeto
Varas, Central de Execução e Seção de Arquivo Judicial e os públicos
interno e externo.

4. Justificativa
Garantir a segurança da informação e integridade dos dados do
sistema corporativo, viabilizar a gestão da Seção de Arquivo Judicial,
reduzir custos com pagamento de adicional de insalubridade, agilizar
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a atendimento aos públicos interno e externo, eliminar riscos de
incêndio e proliferação de pragas.
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