
 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO  PROJETO FINALIDADE SETOR 
RESPONSÁVEL 

Processos Internos 3- Garantir a duração razoável do processo. SISCONDJ 
Sistema de Controle de 
Depósitos Judiciais do 

Banco do Brasil 

Automatizar a gestão dos depósitos 
judiciais com o Banco do Brasil  

Corregedoria 
Regional 

Sociedade 1 - Fortalecer a comunicação e as parcerias 
institucionais. 
2 - Promover o trabalho decente e a 
sustentabilidade.  

Correição Integrada - Realizar serviços correicionais 
integrados com outros órgãos e setores 
do Tribunal; 
- Promover o conhecimento e utilização 
racional dos sistemas de gestão e 
processuais implantados na Justiça do 
Trabalho; 
- Conhecer os problemas vivenciados 
pela unidade judiciária. 

Corregedoria 
Regional 

Processos Internos 3 - Garantir a duração razoável do processo. 
5 - Assegurar o tratamento adequado dos 
conflitos trabalhistas. 
6 - Garantir a efetividade do tratamento das 
demandas repetitivas. 

Pauta Temática 
 

- Realizar audiências com pautas 
temáticas específicas com vistas à 
celeridade e economia processuais. 

Corregedoria 
Regional 

Sociedade 1 - Fortalecer a comunicação e as parcerias 
institucionais. 
2 - Promover o trabalho decente e a 
sustentabilidade. 

Programa Justiça Itinerante - Dar prosseguimento ao Programa 
Justiça Itinerante; 
- Buscar ampliar o atendimento da 
unidade judiciária. 

Corregedoria 
Regional 

Processos Internos 3 - Garantir a duração razoável do processo. 
4 - Promover a integridade e a transparência na 
gestão. 
 

Comissão Disciplinar 
Permanente - CDP 

 

Instituir a Comissão Disciplinar 
Permanente de Processo Administrativo 
Disciplinar e Sindicância 

Corregedoria 
Regional 
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PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO  PROJETO FINALIDADE SETOR 
RESPONSÁVEL 

Processos Internos 3 - Garantir a duração razoável do processo. 
4 - Promover a integridade e a transparência na 
gestão. 
5 - Assegurar o tratamento adequado dos conflitos 
trabalhistas. 

Projeto Boas Práticas Dar continuidade ao Projeto Boas 
Práticas, incentivando o pensamento 
inovador e o comprometimento com a 
celeridade e economia processual. 

Corregedoria 
Regional 

Aprendizado e 
Crescimento 

9 - Incrementar modelo de gestão de pessoas em 
âmbito nacional; 
 

Projetos e Práticas de 
Cunho Social - Ações 

Afirmativas 

Desenvolver ações de prevenção ao 
assédio moral, de combate à 
discriminação, inclusão de pessoas com 
deficiência, reconhecimento e 
promoção da diversidade no trabalho; 
promover o trabalho decente. 

Corregedoria 
Regional 

Sociedade 2 – Promover o trabalho decente e a 
sustentabilidade. 

Processos Internos 3 - Garantir a duração razoável do processo. 
5 - Assegurar o tratamento adequado dos conflitos 
trabalhistas. 
6 - Garantir a efetividade do tratamento das 
demandas repetitivas. 
 

Selo11 - Ajustar a regulamentação sobre a 
concessão do Selo a ser conferido à 
unidade judiciária 

Corregedoria 
Regional 

Processos Internos 3 - Garantir a duração razoável do processo. 
5 - Assegurar o tratamento adequado dos conflitos 
trabalhistas. 
 

Dia Regional da 
Conciliação 

 

Realizar o Dia Regional de Conciliação 
instituído pelo Regional 

Corregedoria 
Regional 

Sociedade 1 - Fortalecer a comunicação e as parcerias 
institucionais. 

Projeto Garimpo 

 

Acompanhar o tratamento dos 
depósitos judiciais de processos 
arquivados definitivamente. 

Corregedoria 
Regional 

Processos Internos 3 - Garantir a duração razoável do processo. 

Processos Internos 3 - Garantir a duração razoável do processo; 
 
4 - Promover a integridade e a transparência na 
gestão. 

Diretrizes Nacionais para 
Corregedorias 

- Desenvolver projeto de trabalho junto 
às unidades judiciárias com maior 
dificuldade em atingir as metas 1 e 2 da 
Corregedoria Nacional de Justiça. 
- Implantação do sistema PjeCor para 
tramite de processos de competência da 
Corregedoria Regional. 
 

Corregedoria 
Regional 



 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO  PROJETO FINALIDADE SETOR 
RESPONSÁVEL 

Processos Internos 3 - Garantir a duração razoável do processo. 
 
7 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica. 

Rastrear Visa à eficiência operacional interna, 
desburocratizando a gestão de 
correspondência e otimizando a 
elaboração de comunicação postal  

Secretaria-Geral 
Judiciária 

Processos Internos 6 - Garantir a efetividade do tratamento das 
demandas repetitivas. 

Radar 

 

Promoção do sistema de precedentes, 
buscando fortaleceras decisões judiciais, 
racionalizar o julgamento de casos 
análogos e garantir a segurança jurídica, 
estimulando-se a uniformização 
jurisprudencial 

Secretaria-Geral 
Judiciária 

Processos Internos 4 - Promover a integridade e a transparência na 
gestão. 

Lupa Promover uma maior divulgação das 
informações relacionadas ao  tema, 
aumentando a transparência dos dados 
relacionados aos Precatórios e 
Requisições de Pequeno Valor  

Secretaria-Geral 
Judiciária/Seção de 

Precatórios 

Sociedade 1 - Fortalecer a comunicação e as parcerias 
institucionais. 

Cidadão em Foco Atualizar e aperfeiçoar a carta de serviço 
ao cidadão, melhorando a visibilidade 
dos serviços prestados pelo Tribunal ao 
público externo  

Secretaria-Geral 
Judiciária / Assessoria 

de 
Comunicação Social 

Sociedade 
 
 

1 - Fortalecer a comunicação e as parcerias 
institucionais. 

TRT11 – 40 anos Ampla campanha institucional 
comemorativa dos 40 anos de criação do 
TRT da 11ª Região, com a finalidade de 
levar ao conhecimento da sociedade a 
trajetória institucional do órgão, 
fortalecendo a sua memória e imagem.  

Assessoria de 
Comunicação Social 

(ASCOM) 

Sociedade 
 

1 - Fortalecer a comunicação e as parcerias 
institucionais. 

Media Training Treinar os porta-vozes do TRT11 para o 
contato e o relacionamento com 
jornalistas das mídias impressa, 
radiofônica, televisa e on line. 

Assessoria de 
Comunicação Social 

(ASCOM) 

Processos Internos 7 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica. Nova intranet Desenvolver nova plataforma de 
intranet, mais acessível e atualizada com 
a nova identificação visual da Justiça do 
Trabalho.  

Assessoria de 
Comunicação Social 

(ASCOM) 



 

 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO  PROJETO FINALIDADE SETOR 
RESPONSÁVEL 

Aprendizado e 
Crescimento 

 

8 - Aperfeiçoar a gestão orçamentária e 
financeira. 

Projeto Orçamento 
Descomplicado – Etapa 3 

Implantar ferramentas/instrumentos que 
facilitem o acompanhamento periódico 
dos orçamentos setoriais e do Tribunal 
como um todo, incluindo as ações de 
planejamento referentes às propostas 
prévias de execução orçamentária. 

Secretaria de 
Orçamento e 

Finanças 
(SOF) 

Aprendizado e 
Crescimento 

 

8 - Aperfeiçoar a gestão orçamentária e 
financeira. 

Sistema do Planejamento 
Orçamentário 

Aperfeiçoamento da elaboração do 
Planejamento Orçamentário pelas áreas 
envolvidas do TRT 11.ª Região; 
Promover diretrizes satisfatórios ao TRT 
11.ª Região no momento da elaboração 
da Proposta Orçamentária Prévia; 

Secretaria de 
Orçamento e 

Finanças 
(SOF) 

Aprendizado e 
Crescimento 

 

8 - Aperfeiçoar a gestão orçamentária e 
financeira. 

Sistema do Controle de 
Execução dos Contratos 

Garantir a efetividade da execução de 
contratos eventuais e de contratos 
continuadoscom o orçamento planejado; 
promover melhor acompanhamento dos 
contratos; 

Secretaria de 
Orçamento e 

Finanças 
(SOF) 

Processos Internos 3 - Garantir a duração razoável do processo. 
 
 

Acordo em Dia Garantir a efetividade dos acordos 
homologados na Justiça do Trabalho, 
servindo a pontualidade de estímulo para 
o momento da conciliação. 

NAE-CJ (Núcleo de 
Apoio à Execução e 
Cooperação 
Judiciária)/ Seção de 
Estatística – SETIC 

Processos Internos 3 - Garantir a duração razoável do processo. 
 
 

Hasta Pronta Impulsionar a venda de bens na hasta 
pública, que se encontram removidos, 
para que permaneçam o menor tempo 
possível no depósito. 

NAE-CJ (Núcleo de 
Apoio à Execução e 
Cooperação 
Judiciária)/ Seção de 
Hastas Públicas – 
SHP 

Sociedade 2 - Promover o trabalho decente e a 
sustentabilidade.  
 

Atualização do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos 

de Saúde 
 
 

Adequação do plano vigente de acordo 
com as normas técnicas da ANVISA e 
no interesse do projeto TRT11 
sustentável 

Seção de Saúde 



 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO  PROJETO FINALIDADE SETOR 
RESPONSÁVEL 

Aprendizado e 
Crescimento 

 

9 - Incrementar modelo de gestão de pessoas em 
âmbito nacional.   

Celeridade nas Perícias 
Médicas 

Agilizar a realização de perícias 
médicas, de  modo o lapso temporal 
entre a apresentação do atestado médico 
e a concessão da licença para tratamento 
de saúde seja de até 5 dias úteis.   

Seção de Saúde 

Aprendizado e 
Crescimento 

9 - Incrementar modelo de gestão de pessoas em 
âmbito nacional.   

Reavaliação da Capacidade 
Laborativa 

Realização das revisões de capacidade 
laborativa pela Junta Oficial em Saúde 
antes do término da licença, de modo 
que o período de afastamento seja 
mínizando, respeitando-se as normas 
técnicas, o Manual de Perícia Médica e 
as condições de saúde do licenciado.   

Seção de Saúde 

Sociedade 2 - Promover o trabalho decente e a 
sustentabilidade.  

Adequação da Estrutura 
Física 

Manter infraestrutura predial adequada 
ao desenvolvimento das atividades de 
atendimento médico e odontológico, 
com especial atenção ao espaço físico da 
Seção de Saúde. 

Seção de Saúde 

Sociedade 2 - Promover o trabalho decente e a 
sustentabilidade.  

Saúde Física e Mental Incentivar a participação de magistrados 
e servidores do TRT11 nos exames 
periódicos de saúde e nos eventos da 
Semana de Saúde.   

Seção de Saúde 

Aprendizado e 
Crescimento 

9 - Incrementar modelo de gestão de pessoas em 
âmbito nacional 

Sociedade 2 - Promover o trabalho decente e a 
sustentabilidade.  
 

Boletim de Saúde Ampliar a divulgação dos Boletins 
Informativos de Saúde para atingir o 
maior número de leitores, tornando a 
campanha de saúde mais abrangente e 
efetiva. 

Seção de Saúde 

Aprendizado e 
Crescimento 

8 - Aperfeiçoar a gestão orçamentária e 
financeira. 

Implantação da Gestão 
Aprimorada de Contratos e 

Aquisições 

Aprimorar a gestão de contratos e 
aquisições, utilizando conceitos de 
governança e gestão de riscos para 
definir ações e metas de curto, médio e 
longo prazo, considerando a nova Lei de 
Licitações e Contratos e Resolução CNJ 
no.347/2020 - Política de Governança 
das Contratações Públicas no Poder 
Judiciário. 

Diretoria-Geral 

Processos Internos 7 - Fortalecer a Governança e a Gestão 
Estratégica. 



 

 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO  PROJETO FINALIDADE SETOR 
RESPONSÁVEL 

Processos Internos 7 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica. 
 
 
 

Automação e Inteligência 
Artificial 

 

Construção de serviços de TI com o 
emprego de inteligência artificial, tais 
como chatbots e soluções de apoio à 
decisão 

SETIC 

Sociedade 1 - Fortalecer a comunicação e as parcerias 
institucionais. 
 
 

Conector e-Social 

Projeto Nacional de integração do 
SIGEP com o sistema e-Social da 
Receita Federal. 
 

SETIC 

Aprendizado e 
Crescimento 

10 - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção 
de dados 
 

Implantação do Site 
Backup 

Prover Infraestrutura de redundância de 
armazenamento de dados dos sistemas 
institucionais do TRT 11. 

SETIC 

Aprendizado e 
Crescimento 

10 - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção 
de dados. 
 
 
 

Conecta 11 
Melhoria do serviço de conectividade 
dos sítios do TRT11 em todo o interior 
com os da capital. 

SETIC 

Processos Internos 7 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica. 
 
 
 
 

Painéis de Informações 
Gerenciais da SETIC 

 
 
 

Exibir informações sobre execução do 
orçamento de TIC, vencimento de 
contratos, serviços de TIC disponíveis 
ou indisponíveis e demais informações 
de acesso fácil e relevantes para gestão. 

SETIC 

Aprendizado e 
Crescimento 

10 - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção 
de dados. 

WiFi 11 
Rede wifi em todos os prédios do 
Tribunal, incluindo as varas do interior. 

SETIC 

Aprendizado e 
Crescimento 

10 - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção 
de dados. 

Nuvem 11 
Infraestrutura para serviços de 
computação em nuvem. 

SETIC 

Aprendizado e 
Crescimento 

10 - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção 
de dados. 
 

Enpp 
 
 

Aprimorar a busca patrimonial 
unificando a fonte de busca, atualmente 
suportada por várias fontes de dados. 

SETIC 

Aprendizado e 
Crescimento 

10 - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção 
de dados 
 
 

Plenário ao Vivo 
 
 
 

Criar serviço de transmissão das sessões 
de julgamento do TRT11 por meio do 
Youtube 
 

SETIC 
 
 
 



 

 

 

 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO  PROJETO FINALIDADE SETOR 
RESPONSÁVEL 

Processos Internos 4 – Promover a integridade e a transparência na 
gestão. 
 
7  - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica. 
 

Gestão Eficiente 
 

 

Padronização de processos de checagem 
para otimização e melhoria da eficiência 
e da produtividade operacional no 
âmbito da SAD e nas prestações de 
serviços terceirizados, por meio do uso 
de ferramenta digital. 

Secretaria de 
Administração 

(SAD) 

Aprendizado e 
Crescimento 

9 - Incrementar modelo de gestão de pessoas em 
âmbito nacional.   

Vínculo Remoto Recomposição da força de trabalho por 
meio do retorno, em regime de 
teletrabalho, de servidores cedidos para 
acompanhar cônjuge.   

Secretaria de Gestão 
de Pessoas 
(SGPES) 

Aprendizado e 
Crescimento 

9 - Incrementar modelo de gestão de pessoas em 
âmbito nacional. 
 
 

Revisão da Estrutura da 
Seção de Saúde 

Apresentar projeto de readequação da 
estrutura organizacional e de pessoal da 
Seção de Saúde para enfrentamento dos 
desafios da pandemia do covid19. 

Secretaria de Gestão 
de Pessoas 
(SGPES) 

Aprendizado e 
Crescimento 

9 - Incrementar modelo de gestão de pessoas em 
âmbito nacional. 
 

TRTremoto 
 

Desenvolver ferramenta de controle do 
teletrabalho integrada ao SIGEP. 

Secretaria de Gestão 
de Pessoas 
(SGPES) 

Aprendizado e 
Crescimento 

9 - Incrementar modelo de gestão de pessoas em 
âmbito nacional. 
 
 

Aperfeiçoamento da 
Avaliação de Desempenho 

Identificar e documentar as necessidades 
individuais de capacitação durante o 
processo de avaliação de desempenho 
dos servidores 

Secretaria de Gestão 
de Pessoas 
(SGPES) 

Aprendizado e 
Crescimento 

9 - Incrementar modelo de gestão de pessoas em 
âmbito nacional. 
 

Monitorar GAP's  
Identificados na Gestão 

por Competências. 

Avaliar o efeito das capacitações nos 
GAP's dos servidores, 

Secretaria de Gestão 
de Pessoas 
(SGPES) 

Sociedade 2 - Promover o trabalho decente e a 
sustentabilidade. 
 

Construção do Fórum 
Trabalhista de Manaus 

Finalização do projeto do novo Fórum 
Trabalhista de Manaus, atualizando o 
mesmo para a nova realidade deste 
tribunal, possibilitando assim uma nova 
licitação para futura conclusão da 
construção do mesmo. 

Seção de Engenharia 



 

 

 

 

 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO  PROJETO FINALIDADE SETOR 
RESPONSÁVEL 

Sociedade 2 - Promover o trabalho decente e a 
sustentabilidade.  

Modenização da 
Infraestrutura Predial das 

Varas do Trabalho do 
interior do Amazonas. 

Segunda etapa de reforma das Varas do 
interior, dando continuidade aos projetos 
já iniciados. 

Seção de Engenharia 
e Seção de 

Manutenção de Bens 
Móveis e Imóveis 

Sociedade 2 - Promover o trabalho decente e a 
sustentabilidade. 
 

Adequações de 
Acessibilidade dos Prédios 

do TRT11. 

Adequar as dependências dos prédios do 
TRT11 às normas pertinentes à 
acessibilidade. 

Seção de Engenharia 

Sociedade 2 - Promover o trabalho decente e a 
sustentabilidade. 
 

Continuação da Reforma e 
Adaptação do Prédio da 

CEMEJ 

Concluir o a reforma do prédio da 
CEMEJ. 

Seção de Engenharia 

Sociedade 2 - Promover o trabalho decente e a 
sustentabilidade. 

Reforma e Adaptação da 
EJUD no Fórum 

Trabalhista de Manaus 

Promover as ações necessárias à 
adaptação das salas utilizadas pela 
EJUD. 

Seção de 
Manutenção de Bens 

Móveis e Imóveis 
Sociedade 2 - Promover o trabalho decente e a 

sustentabilidade. 
 

Adaptação dos Espaços da 
CEMEJ no Prédio do 

Anexo I. 

Promover as ações necessárias à 
adaptação dos espaços utilizados pela 
CEMEJ no prédio do Anexo I. 

Seção de 
Manutenção de Bens 

Móveis e Imóveis 
Sociedade 2 - Promover o trabalho decente e a 

sustentabilidade. 
 

Adaptação da Sala de 
Monitoramento no Anexo 

Administrativo. 

Promover as ações necessárias à 
adaptação da sala de monitoramento no 
Anexo Administrativo. 

Seção de 
Manutenção de Bens 

Móveis e Imóveis 
Sociedade 2 - Promover o trabalho decente e a 

sustentabilidade. 
 

Instalação do Parque de 
Refrigeração do Prédio da 

CEMEJ. 

Instalação de aparelhos condicionadores 
de ar novos e adequados nos ambientes 
após a reforma. 

Seção de 
Manutenção de Bens 

Móveis e Imóveis 
Sociedade 2 - Promover o trabalho decente e a 

sustentabilidade. 
 

TRT11 Sustentável Impulsionar a implantação do Plano de 
Logística Sustentável do TRT11, com 
ações de sustentabilidade e 
racionalização de gastos e processos na 
Administração Pública   

Seção de Gestão 
Socioambiental 

(SGSAmb) 



 

 

 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO  PROJETO FINALIDADE SETOR 
RESPONSÁVEL 

Sociedade 2 - Promover o trabalho decente e a 
sustentabilidade. 
 

Monitoramento de 
Veículos por GPS 

Desenvolver ferramentas de controle dos 
veículos de Representação Institucional 
e Serviços. 
Transparência nos Gastos Públicos com 
manutenção, controle de rota, segurança 
dos ocupantes dos veículos 

Núcleo de Segurança 
Institucional 
(NuSegInst) 

Seção de Transporte 
 
 

 

Processos Internos 4 - Promover a integridade e a transparência na 
gestão. 
 

Aprendizado e 
Crescimento 

9 - Incrementar modelo de gestão de pessoas em 
âmbito nacional.   
 
 
 

GES – Grupo Especial de 
Segurança 

 
 

 
 

Regulamentar as atribuições funcionais 
dos Agentes e Inspetores da Policia 
Judicial;  
Dar efetivo cumprimento à Resolução Nº 
344 CNJ. 
 

Núcleo de Segurança 
Institucional 
(NuSegInst)  

Seção de Operações 
de Segurança 

 
Aprendizado e 
Crescimento 

9 - Incrementar modelo de gestão de pessoas em 
âmbito nacional.  
 
 
 
 

Brigada TRT11 
 
 
 
 
 

Salvar Vidas; 
Implementar a prevenção de combate a 
sinistros e fiscalização periódica dos 
sistemas de combate a incêndio; 
Dar efetivo cumprimento ao Ato Nº 
50/2018/SGP. 

Núcleo de Segurança 
Institucional 
(NuSegInst)  

Seção de Operações 
de Segurança 

 
Aprendizado e 
Crescimento 

9 - Incrementar modelo de gestão de pessoas em 
âmbito nacional.  
 
 
 
 

Seção de Inteligência e 
Contrainteligência 

 
 
 

 

Criar a Seção de Inteligência e Contra-
inteligência, vinculada ao Núcleo de 
Segurança com atuação no âmbito do 
Regional;  
Dar efetivo cumprimento à Resolução Nº 
344 CNJ. 

Núcleo de Segurança 
Institucional 
(NuSegInst) 

 
 
 

TOTAL DE PROJETOS CONSTANTES NO PEI TRT11 2021-2026                                                             58 


