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SOCIEDADE

MAPA ESTRATÉGICO DO TRT7
MISSÃO

VISÃO DE FUTURO

VALORES

Realizar a justiça nos conflitos
decorrentes das relações de
trabalho, de forma célere e
efetiva, contribuindo para a paz
social e fortalecimento da
cidadania.

Ser referência nacional pela
excelência na prestação deserviços
jurisdicionais, com responsabilidade
sócio-ambiental, corpo funcional
motivado e capacitado,
otimização dos recursos
materiais e imateriais,
gestão ética transparente e
participativa.

Ética, impessoalidade,
urbanidade, transparência,
proatividade, efetividade,
credibilidade, legalidade, gestão
participativa, responsabilidade
sócio-ambiental, inovação,
eficiência, unidade,
profissionalismo e celeridade

PROCESSOS INTERNOS

EFICIÊNCIA OPERACIONAL E EFETIVIDADE
Garantir celeridade
e mecanismos que
propiciem
efetividade na
prestação
jurisdicional, com
ênfase na execução,
assegurando a
razoável duração
do processo.

Racionalizar,
padronizar e
simplificar fluxos,
rotinas e
procedimentos
administrativos, de
modo a elevar a
produtividade e
tornar mais efetiva a
prestação
jurisdicional.

PESSOAS E INOVAÇÃO

Aproximar o
Poder Judiciário
Trabalhista da
sociedade,
aumentando sua
capilaridade no
Estado.

ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

Intensificar a
articulação
institucional,
estreitando relações
e construindo
parcerias que
contribuam para a
melhoria na
prestação jurisdicional

ALINHAMENTO E
INTEGRAÇÃO

RESPONSABILIDADE
SOCIAL

Assegurar a
continuidade da
gestão estratégica
voltada para
resultados, alinhada
às estratégias do
Poder Judiciário
Nacional.

Ampliar e fortalecer
ações que
promovam
qualidade de vida e
responsabilidade
social com foco nas
áreas de meio
ambiente,
educação, cultura,
esporte e cidadania.

GESTÃO DE PESSOAS
Racionalizar a
alocação de
pessoas, bem
como a aquisição e
utilização de
materiais, bens e
serviços, visando à
eficiente aplicação
de recursos nos
serviços judiciários

ACESSO AO SISTEMA
DE JUSTIÇA

Investir na
capacitação
continuada, na
valorização e na
elevação dos níveis
de motivação e
comprometimento
de magistrados e
servidores, para
alcançar a excelência
na prestação jurisdicional

INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA

Prover infraestrutura material,
tecnológica e de
segurança
adequadas ao
cumprimento da
missão
institucional.

Elevar a efetividade da
aplicação da tecnologia
da informação, com
foco no aperfeiçoamento
e na ampliação do
número de sistemas e
de seu uso interno e
externo, com a disseminação
do conhecimento técnico
adequado aos seus
usuários.

Melhoria e ampliar
os processos de
difusão das
informações,
visando uma
comunicação
integrada para o
fortalecimento da
imagem da instituição

ORÇAMENTO
Incrementar a
provisão de
recursos
financeiros, bem
como aperfeiçoar a
gestão e a execução
orçamentária
particpativas, a fima de
cumprir as metas
estabelecidas pela
instituição

