
        

1ª Reunião Preparatória 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração de Metas: 

checklist  
 

 

 

 

 

3 e 4 de maio de 2016 

Brasília-DF 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 



Elaboração de Metas: checklist  

 

Visando à efetiva implantação da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2015-2020, as propostas de 

metas nacionais devem estar alinhadas aos macrodesafios estabelecidos pela Resolução 198 de 1º de julho de 

2014.  Além disso, devem refletir as reais demandas da Justiça e colaborar com o aprimoramento e a excelência 

da prestação jurisdicional.   

 

Outro aspecto importante é considerar as políticas judiciárias vigentes, a exemplo da Política Nacional 

de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, pauta de relevância para o Poder Judiciário, que requer a 

articulação entre a Rede de Governança Colaborativa e a Rede de Priorização ao Primeiro Grau. 

 

 Para apoiar a redação das propostas de metas nacionais, o Departamento de Gestão Estratégica 

disponibiliza o presente checklist, como lembrete dos aspectos técnicos que devem ser considerados na sua 

formulação. Ele pode ser utilizado também na Reunião Preparatória, para facilitar o desenho das propostas. 

 

Checklist  

A meta é clara, concisa e possibilita uma única interpretação.  

O texto da meta deve permitir que qualquer pessoa seja capaz de compreender o que se pretende alcançar com a meta. Deve ser 

simples, compreensível e evitar redação que gere equívoco ou ambiguidade na interpretação. 

 

A meta é objetiva e passível de especificação.  

A descrição da meta deve ser detalhada de forma a indicar quesitos como: A quem se direciona? O que se pretende realizar? Onde 

será aplicada? Quais as demandas e limitações? Quais os benefícios específicos? Ao elaborar a meta, deverão ser considerados os 

seus meios de aferição, tais como: a fórmula matemática; a unidade de medida; os quantitativos ou percentuais da meta. 

 

A meta está alinhada com a Estratégia do Poder Judiciário. 
 

A meta deve estar alinhada com os macrodesafios do Poder Judiciário, os temas estratégicos para o ano e os objetivos estratégicos 

dos órgãos que compõem o segmento.  

 

Os dados necessários para medição da meta são acessíveis. 
 

Os dados devem estar disponíveis para coleta tempestivamente. 

 

No processo de elaboração da meta foram consideradas as opiniões de magistrados e 

servidores1.   
 

Os magistrados e servidores foram convidados a participar das discussões de elaboração da meta. Foi possível contemplar as 

considerações de forma a refletir às demandas do Tribunal. 

 

 

                                                      
1 O CNJ recomenda a realização de processos participativos (consulta pública, audiência pública, mesa de diálogo, pesquisas internas e 

outros meios) para inclusão de magistrados, servidores e associações na formulação da proposta de metas nacionais. 


