3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO LUÍS

3ª VT SÃO LUÍS
2015-2020

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DA UNIDADE

PERSPECTIVA RECURSOS
Metas

Iniciativas

Elevar a satisfação
com o clima
organizacional para
80% até 2020
(Meta 1 – TRT)

Apresentar, formalmente, reclamação
sobre a qualidade do café fornecido pelo
Tribunal

Aumentar em 20% o
número de
magistrados e
servidores atendidos
anualmente pelas
ações de saúde, até
2020
(Meta 3 – TRT)

Conscientização dos servidores da
unidade sobre a necessidade de
participação das ações de saúde

Objetivos
Estratégicos

01. Desenvolver ações
voltadas à promoção
da qualidade de vida

Encarregar um servidor da unidade para
reservar o serviço de massagens

Melhorar a qualidade
de vida nas
audiências

Realizar pausas na audiência para
descanso e alongamento

Capacitar, pelo
menos, 50% do
quadro de
magistrados e
servidores ao ano
(Meta 4 – TRT)

Promover debate interno para falar da
importância de liberar servidores para os
cursos

02. Promover a
formação continuada
do quadro funcional

Obter, pelo menos,
75% de satisfação
com os serviços de
TIC
(Meta 6 – TRT)

Solicitar à CTIC que instrua os servidores
sobre como realizar pequenos
procedimentos técnicos, evitando, assim,
o acionamento do serviço de suporte

03. Aperfeiçoar a
infraestrutura e a
governança de TIC

Fazer cumprir a
determinação da
diretoria do Foro
Astolfo Serra quanto
ao desligamento de
equipamentos

Conscientizar servidores quanto à
necessidade de desligar equipamentos

04. Garantir a
infraestrutura
apropriada às
atividades do TRT

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS
Metas

Iniciativas

Objetivos
Estratégicos

Reduzir o tempo
utilizado no
fornecimento de
informações que
poderão ter impacto
no fluxo dos
processos

Criação de folders e cartazes que tornem
a comunicação mais fluida no que
concerne a informações que não são
óbvias ao jurisdicionado, como por
exemplo, procedimentos para pagamento
de custas, atualização de endereços de
pessoas etc.

05. Assegurar
produtividade na
prestação jurisdicional

Criar um ambiente
propício a conciliação

Solicitar pintura da sala de audiência
(adequação aos termos sugeridos pelo
CNJ)
Zelar pela agilidade na inclusão de
processos em pauta
Zelar para que o ambiente físico da sala
de audiência seja agradável

06. Estimular a
conciliação

Técnica de processo piloto em execução
Assegurar
produtividade em
demandas repetitivas

Sempre que possível, marcar audiências
no mesmo dia para otimizar a realização
de audiência

07. Gerenciar as
demandas repetitivas

Reunir processos da mesma empresa
para análise pelo mesmo assessor

Priorizar processo
nas fases de
execução

Estimular
entrosamento da
equipe

Identificação física dos processos de
execução
Promover em dias específicos do mês
mutirão para realizar as diligências
eletrônicas (BACEN, Infojud, Renajud)
Criar um grupo de whatsapp da 3ª VT
Realizar encontros e confraternizações

Criar quadro de aviso com as metas da
Estimular participação unidade. No próprio quadro podem ser
de servidores na
colocadas sugestões para debate, durante
superação dos
uma apresentação, mensal ou quinzenal,
problemas da Vara
onde os problemas principais podem ser
expostos pelo Diretor de Secretaria
Aprimorar a
comunicação

Utilizar o descanso de tela para informes

08. Impulsionar os
processos de execução

09. Ampliar o modelo
de gestão participativa

10. Aprimorar a
qualidade da gestão
administrativa

Para evitar que o processo judicial
Evitar atraso na
eletrônico fique “perdido”, sempre que
tramitação processual
houver uma atividade para ser executada
porque o processo
em determinado prazo, o responsável
ficou na “caixinha” do
pela próxima ação enviará ao servidor
servidor
uma mensagem pelo spark
Garantir atendimento
eficiente no balcão da
secretaria

Reduzir o consumo
de energia, papel e
de copos
descartáveis

11. Assegurar
mecanismos de
controle para a
administração

Preparar um check list com orientações
gerais para atendimento no balcão.
Desligar computadores, no breaks,
aparelhos de ar condicionado, monitores e
lâmpadas ao sair e na hora do almoço
Manter portas fechadas para otimizar o
funcionamento dos aparelhos de ar
condicionado
Uso de copos de vidro, caneca, garrafas
térmica

12. Aperfeiçoar a
gestão de custos

Impressão frente/verso

PERSPECTIVA SOCIEDADE
Metas

Iniciativas

Aumentar,
anualmente, o índice
de promoção da
cidadania e
integração com a
sociedade
(Meta 19 – TRT)

Participação direta no Projeto TRT na
escola com Magistrada Angelina Moreira
de Sousa Costa e do Juiz Titular Manoel
Lopes Veloso Sobrinho no Grupo de
Trabalho para Erradicação do Trabalho
Escravo e Trabalho Infantil

Objetivos
Estratégicos

13. Promover a
cidadania e a
integração com a
sociedade

Melhorar o atendimento, dispensando às
partes atenção e cordialidade necessárias
Manter o índice de
satisfação com a
instituição acima de
85%, até 2020
(Meta 20 – TRT)

Aumentar a
arrecadação por
processo em 10%,
até 2020
(Meta 21 – TRT)
Concluir expedientes
dentro do mesmo
mês

Realização de itinerância nos municípios
jurisdicionados buscando a aproximação
entre a 3ª VT e a sociedade.

Imprimir maior celeridade na elaboração
dos atos processuais

Adotar prática de trabalho objetivando
zerar pendências ao fim do mês

13. Promover a
cidadania e a
integração com a
sociedade
14. Buscar a efetividade
na prestação
jurisdicional

14. Buscar a efetividade
na prestação
jurisdicional

