
GABINETE DESEMBARGADOR GERSON DE OLIVEIRA 
COSTA FILHO 

 
 
 
 
 

 
GABINETE 
GERSON 
2015-2020 

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DA UNIDADE 

 
  

 
PERSPECTIVA RECURSOS 

Metas Iniciativas Objetivos 
Estratégicos 

Elevar a satisfação 
com o clima 

organizacional para 
80% até 2020 

(Meta 1 – TRT) 

Contribuir para o ambiente de trabalho, 
promovendo um clima amigável e de 

cooperação 

Realizar 9 ações de 
saúde no ano de 

2020 
(Meta 2 – TRT) 

Participar das atividades preventivas 

01. Desenvolver ações 
voltadas à promoção da 

qualidade de vida 

Participar dos cursos oferecidos 
Manter a realização da capacitação 

mensal feita no gabinete, oportunizando 
a todos replicar o conhecimento 

Sugerir à Biblioteca do Tribunal a 
compra de livros para os gabinetes 

Capacitar, pelo 
menos, 50% do 

quadro de 
magistrados e 

servidores ao ano 
(Meta 4 – TRT) Comprar materiais de consulta de forma 

compartilhada entre os servidores 

02. Promover a formação 
continuada do quadro 

funcional 

Buscar conhecimento das ferramentas 
utilizadas 

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

TIC 
(Meta 6 – TRT) 

Sugerir à CTIC que informe, a cada 
atualização, quais foram as mudanças 

do PJe 

03. Aperfeiçoar a 
infraestrutura e a 

governança de TIC 

Conservar o patrimônio  
Manter a taxa de 

congestionamento 
das demandas de 

engenharia em 
patamar inferior a 

30% 
(Meta 7 – TRT) 

Informar os problemas existentes 

 
04. Garantir a 

infraestrutura apropriada 
às atividades do TRT 

 
 



PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS 
Metas Iniciativas Objetivos 

Estratégicos 
Elevar a performance 

jurisdicional de 2º 
grau em 1% ao ano, 

até 2020 
(Meta 9 – TRT) 

e 
Reduzir a taxa de 

congestionamento na 
fase de conhecimento 

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

2020 
(Meta 10 – TRT) 

Realização de mutirão (metas mensais 
estabelecidas de acordo com a 

necessidade – exemplo: liberação de 
quantidade e liberação de processos 

mais antigos) 

05. Assegurar 
produtividade na 

prestação jurisdicional 

Aumentar o número 
de acordos 

homologados na fase 
de execução em 6%, 

até 2020 
(Meta 11 – TRT) 

Estender a conciliação aos gabinetes 06. Estimular a 
conciliação 

Reduzir o índice de 
admissibilidade de 
recursos de revista 
em 10%, até 2017 
(Meta 12 – TRT) 

Estimular a utilização dos precedentes 
internos e incidentes de uniformização 

de jurisprudência 

07. Gerenciar demandas 
repetitivas 

Liquidação dos processos no 2º grau 

Apoio efetivo do setor de cálculo 

Reduzir a taxa de 
congestionamento na 

fase de execução 
para 60% ou menos 

até 2020 
(Meta 13 – TRT) 

Sugerir à EJUD cursos de cálculo para o 
2º grau 

08. Impulsionar os 
processos de execução 

 
 

Aprimorar o modelo de 
gestão administrativa 

do gabinete 
 
 

Realização de reuniões frequentes 
(mais ou menos duas vezes por mês) 

09. Ampliar o modelo de 
gestão participativa 

e 
10. Aprimorar a 

qualidade da gestão 
administrativa 

Reuniões para definir procedimentos 
únicos 

Implantar sistemas de 
controle interno em 
100% das unidades 

do TRT até 2017 
(Meta 17 – TRT) 

Controle de qualidade feito por um 
servidor (várias conferências do 

processo) 

11. Assegurar 
mecanismos de controle 

para a administração 



Planilha de controle de distribuição de 
processo por assessor 

Economia de material (papel e copos) 
Atingir, anualmente, 
10 pontos no índice 

de redução de 
consumo 

(Meta 18 – TRT) 
Economia de energia 

12. Aperfeiçoar a gestão 
de custos 

 
 
 

PERSPECTIVA SOCIEDADE 
Metas Iniciativas Objetivos 

Estratégicos 

Desenvolver a celeridade processual 
como meio de promoção da cidadania 

Aumentar, 
anualmente, o índice 

de promoção da 
cidadania e 

integração com a 
sociedade 

(Meta 19 – TRT) 

Melhoria da qualidade das decisões 
judiciais proferidas pelo TRT 

Manter o índice de 
satisfação com a 

instituição acima de 
85%, até 2020 

(Meta 20 – TRT) 

Atender com urbanidade os 
jurisdicionados e advogados 

13. Promover a cidadania 
e a integração com a 

sociedade 

Aumentar a 
arrecadação por 

processo em 10%, 
até 2020 

(Meta 21 – TRT) 

Elaborar quadro de metas para aumentar 
a produtividade 

14. Buscar a efetividade 
na prestação 
jurisdicional 

 


