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PERSPECTIVA RECURSOS 

Metas Iniciativas Objetivos 
Estratégicos 

Elevar a satisfação 
com o clima 

organizacional para 
80% até 2020 

(Meta 1 – TRT) 

Promover encontros mensais entre os 
servidores, visando maior integração 

social 

Aumentar em 20% o 
número de 

magistrados e 
servidores atendidos 

anualmente pelas 
ações de saúde, até 

2020 
(Meta 3 – TRT) 

Participar e incentivar os colegas e 
chefe a aderir às ações de saúde 

01. Desenvolver ações 
voltadas à promoção da 

qualidade de vida 

Sugerir temas para o treinamento Capacitar, pelo 
menos, 50% do 

quadro de 
magistrados e 

servidores ao ano 
(Meta 4 – TRT) 

Compartilhar o que foi aprendido e 
atualizado com os colegas do gabinete 

02. Promover a formação 
continuada do quadro 

funcional 

 
 
 
 

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS 
Metas Iniciativas Objetivos 

Estratégicos 
Elevar a performance 

jurisdicional de 2º 
grau em 1% ao ano, 

até 2020 
(Meta 9 – TRT) 

Fazer triagem inicial dos processos 
semelhantes, elaborando minutas em 

blocos para agilizar a saída 

05. Assegurar 
produtividade na 

prestação jurisdicional 



Adoção de rotinas procedimentais no 
uso do PJe e SUAP, com uma listagem 

dos procedimentos básicos 

Gerar aproximação entre gabinetes 
objetivando aprimorar e uniformizar os 
procedimentos internos em relação ao 

PJe 

Otimizar o uso de 
ferramentas à 
disposição do 

gabinete 

Solicitar a liberação da ferramenta 
“Cálculo” no SAGA, para que os 

gabinetes possam esclarecer 
questionamentos em grau de recurso 

10. Aprimorar a 
qualidade da gestão 

administrativa 

Apagar as luzes sempre que o colega 
não estiver mais na sala 

Adotar a caneca para água ou café 

Impressão de minutas de voto somente 
após revistas pelo assessor 

Atingir, anualmente, 
10 pontos no índice 

de redução de 
consumo 

(Meta 18 – TRT) 

Sensor de presença para iluminação 

12. Aperfeiçoar a gestão 
de custos 

 
 

PERSPECTIVA SOCIEDADE 
Metas Iniciativas Objetivos 

Estratégicos 

Manter o índice de 
satisfação com a 

instituição acima de 
85%, até 2020 

(Meta 20 – TRT) 

Elaborar minutas de voto com 
qualidade, evitando, na medida do 

possível, pressa na confecção destes 
que possa dar margem a erros. Muito 
mais do que números, é essencial a 

preservação da qualidade para o 
sentimento de satisfação do 

jurisdicionado e realização da efetiva 
justiça 

13. Promover a cidadania 
e a integração com a 

sociedade 

Obter incremento na 
produtividade 

A efetividade na prestação jurisdicional 
decorrerá do incremento na 

produtividade aliado à qualidade, com 
melhor organização do banco de dados 

14. Buscar a efetividade 
na prestação 
jurisdicional 

 


