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PERSPECTIVA RECURSOS 

Metas Iniciativas Objetivos 
Estratégicos 

Elevar a satisfação 
com o clima 

organizacional para 
80% até 2020 

(Meta 1 – TRT) 

Manter as práticas já adotadas pela 
unidade para promover o bom clima 

organizacional (comemoração de 
aniversários, café da manhã, almoço), 

bem como a colaboração entre os 
servidores no compartilhamento de 

conhecimento e ajuda mútua nas tarefas 

Aumentar em 20% o 
número de 

magistrados e 
servidores atendidos 

anualmente pelas 
ações de saúde, até 

2020 
(Meta 3 – TRT) 

Estimular os servidores a participarem de 
todas as ações de saúde (campanhas, 

ginástica laboral) 

01. Desenvolver ações 
voltadas à promoção 
da qualidade de vida 

Obter, pelo menos, 
75% de satisfação 
com os serviços de 

TIC 
(Meta 6 – TRT) 

Alimentar corretamente os dados nos 
sistemas, seguindo os padrões 

estabelecidos nos manuais respectivos 

03. Aperfeiçoar a 
infraestrutura e a 

governança de TIC 

 



 
PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS 

Metas Iniciativas Objetivos 
Estratégicos 

Manter o constante acompanhamento e 
aprimoramento das metas internas do 

gabinete 

Elevar a performance 
jurisdicional de 2º 

grau em 1% ao ano, 
até 2020 

(Meta 9 – TRT) 
 

Reduzir a taxa de 
congestionamento na 
fase de conhecimento 

(1º e 2º Grau) para 
40%, ou menos, até 

2020 
(Meta 10 – TRT) 

Realização de mutirões, objetivando evitar 
processos com atrasos superior a 60 dias 

05. Assegurar 
produtividade na 

prestação jurisdicional 

 
Evitar decisões 

conflitantes 
 

Uniformização do entendimento do 
gabinete por meio do trabalho da 

assessora, com posterior comunicação 
aos demais servidores 

07. Gerenciar 
demandas repetitivas 

Buscar gestão 
participativa no ciclo 
do processo judicial 

Incentivar e promover a integração entre 
gabinetes com o escopo de aprofundar o 
debate jurídico e criar novas estratégias 

para efetividade jurisdicional 

09. Ampliar o modelo 
de gestão participativa 

Manter e aperfeiçoar 
o controle 

organizacional do 
gabinete 

Criar fluxo processual e utilizar a 
estatística e controle de prazos 

11. Assegurar 
mecanismos de 
controle para a 
administração 

Atingir, anualmente, 
10 pontos no índice 

de redução de 
consumo 

(Meta 18 – TRT) 

Utilização de canecas ao invés de copos 
plásticos; utilização consciente dos 

materiais, como papel 

12. Aperfeiçoar a 
gestão de custos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PERSPECTIVA SOCIEDADE 
Metas Iniciativas Objetivos 

Estratégicos 

Contribuir para a integração entre 
usuários da Justiça e servidores, através 
de esclarecimentos acerca da tramitação 

processual  

Manter o índice de 
satisfação com a 

instituição acima de 
85%, até 2020 

(Meta 20 – TRT) Melhorar o atendimento, dispensando às 
partes atenção e cordialidade necessárias 

13. Promover a 
cidadania e a 

integração com a 
sociedade 

Promover a celeridade processual, através 
de mutirões processuais, revisão de metas 

de trabalho, sempre priorizando os 
processos mais antigos e de tramitação 

especial 

Aumentar a 
arrecadação por 

processo em 10%, 
até 2020 

(Meta 21 – TRT) Acompanhamento diário das metas de 
trabalho do servidor 

14. Buscar a efetividade 
na prestação 
jurisdicional 

 
 


