
4ª VARA DO TRABALHO DE SÃO LUÍS 
 
 
 
 
 

 
4ª VT SÃO LUÍS 

2015-2020 
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DA UNIDADE 

 
  

 
PERSPECTIVA RECURSOS 

Metas Iniciativas Objetivos 
Estratégicos 

Realização de eventos mensais de 
integração e socialização da equipe 

(Exemplo: comemoração de aniversários) 
Elevar a satisfação 

com o clima 
organizacional para 

80% até 2020 
(Meta 1 – TRT) 

 

Aperfeiçoar a divisão de tarefas entre os 
servidores de maneira proporcional e de 
acordo com a aptidão e competência de 
cada um, visando não sobrecarregar um 

só servidor 

Incentivar a participação dos servidores 
na prática da ginástica laboral Realizar 9 ações de 

saúde no ano de 
2020 

(Meta 2 – TRT) Solicitar ao Tribunal atendimento diário no 
setor médico do prédio Astolfo Serra 

01. Desenvolver ações 
voltadas à promoção 
da qualidade de vida 

Capacitar pelo menos 
50% dos servidores 

por ano  

Promover o rodízio dos servidores nos 
cursos e atividades de capacitação, 

proporcionados pelo Tribunal e 
externamente 

02. Promover a 
formação continuada 
do quadro funcional 

Manter a 
infraestrutura da VT 

Inspecionar continuamente os 
equipamentos e mobiliário da Vara, 

solicitando sua troca, renovação e/ou 
reforma 

04. Garantir a 
infraestrutura 
apropriada às 

atividades do TRT 
 



 
PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS 

Metas Iniciativas Objetivos 
Estratégicos 

Limitar o acesso dos advogados à 
Secretaria 

Racionalizar o 
atendimento ao 

público para que se 
tenha mais tempo 

disponível para 
desempenho das 

atividades internas 

Determinar um dia específico na semana 
para confecção de alvará 

05. Assegurar 
produtividade na 

prestação jurisdicional 

Utilizar processos 
pilotos para as 

reclamações com os 
mesmos executados 

Reunir os processos com os mesmos 
reclamados 

07. Gerenciar 
demandas repetitivas 

Aperfeiçoar a 
utilização das 
ferramentas 

fornecidas (Bacenjud, 
Renajud, Infojud, 

Jucema, CCS, 
mandato) 

Utilizar dados já adquiridos em outros 
processos, evitando perda de tempo 

08. Impulsionar os 
processos de execução 

Uniformizar os 
lançamentos nos 

sistemas, evitando 
procedimentos 

diferentes 

Provocar a Corregedoria a promover 
reunião dos Diretores 

09. Ampliar o modelo 
de gestão participativa 

Padronizar as normas 
e cumpri-las de forma 

uniforme 

Comunicar os procedimentos a todos os 
servidores e estagiários, fiscalizando para 

que estejam sendo realizadas 
corretamente 

11. Assegurar 
mecanismos de 
controle para a 
administração 

Economizar energia, 
papel, água, materiais 

etc. 

Utilizar com consciência os materiais, 
revisar documentos antes de imprimir, 

evitar fixar equipamentos ligados ao sair, 
reutilizar copos descartáveis etc. 

12. Aperfeiçoar a 
gestão de custos 

 
 
 



 
PERSPECTIVA SOCIEDADE 

Metas Iniciativas Objetivos 
Estratégicos 

Divulgação e promoção de atividades em 
escolas, através da mídia, no sentido de 
melhor conscientizar os cidadãos acerca 
dos serviços judiciários, e a melhor forma 
de acessá-los. Exemplos: Palestras sobre 

trabalho infantil 

Aumentar, 
anualmente, o índice 

de promoção da 
cidadania e 

integração com a 
sociedade 

(Meta 19 – TRT) 

Também palestras em comunidades 
carentes, tais como zona rural e de 

pescadores acerca dos direitos 
trabalhistas, em especial as inovações e 

reformas da lei em relação a estes. 
Exemplos: MP do seguro-desemprego 

Zelar pela garantia de celeridade 
processual, do ajuizamento ao 

arquivamento 

Manter o índice de 
satisfação da 

instituição em 85%, 
até 2020 

Digitalização de processos para unificar 
os procedimentos. A digitalização dos 

processos físicos com a inclusão no PJe, 
propiciaria o acesso às informações pelas 

partes e advogados, diretamente pelo 
sistema, pelo que o tempo gasto com o 

atendimento na prestação de tais 
informações no balcão das unidades 
poderia ser aproveitado na prática de 

outras tarefas internas, implicando maior 
impulso no processo 

13. Promover a 
cidadania e a 

integração com a 
sociedade 

Manter o índice de 
pagamento de 

precatórios acima de 
25%, até 2020 

(Meta 22 – TRT)  

Conferir celeridade aos processos contra 
a Fazenda Pública 

14. Buscar a efetividade 
na prestação 
jurisdicional 

 


