VARA DO TRABALHO DE BACABAL

VT BACABAL
2015-2020

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DA UNIDADE

PERSPECTIVA RECURSOS
Metas

Iniciativas

Objetivos
Estratégicos

Realizar 9 ações de
saúde no ano de
2020
(Meta 2 – TRT)

Colaborar com a Seção de Saúde do
Tribunal, identificando quais as
reclamações principais, voltadas à saúde,
no ambiente de trabalho da unidade,
sugerindo campanhas com o objetivo de
saná-las

01. Desenvolver ações
voltadas à promoção
da qualidade de vida

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

Sugerir à Escola Judicial a realização de
cursos à distância, tais como de
português, despachos, sentenças,
segurança e saúde no trabalho e
segurança pessoal

02. Promover a
formação continuada
do quadro funcional

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

Sugerir à CTIC o desenvolvimento de um
link no site do TRT com as dúvidas mais
frequentes em PJe, permitindo, assim, um
feedback mais eficiente do Setor de Apoio
ao PJe

03. Aperfeiçoar a
infraestrutura e a
governança de TIC

Assegurar a
construção da nova
sede da Vara de
Bacabal

Acompanhar e cobrar a tramitação dos
processos relativos à construção da nova
sede

04. Garantir a
infraestrutura
apropriada às
atividades do TRT

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS
Metas

Iniciativas

Objetivos
Estratégicos

Elevar a performance
05. Assegurar
jurisdicional de 1º
Agrupamento de processos com assuntos
grau em 1% ao ano,
produtividade na
similares
até 2020
prestação jurisdicional
(Meta 8 – TRT)

Propor medidas para a humanização da
sala de audiências (ex: Cromoterapia)

Aumentar os
resultados obtidos em
Buscar vídeos que estimulem a resolução
conciliação
de conflitos para exibição na sala de
espera
Buscar solução para
processos de grandes
litigantes

Identificar os maiores devedores no juízo
e verificar a possibilidade de majoração
de bloqueio mensal dos Fundos de
Participação

06. Estimular a
conciliação

07. Gerenciar
demandas repetitivas

Designação de pauta especial de tentativa
Reduzir a taxa de
de acordo na fase de execução
congestionamento na
fase de execução
08. Impulsionar os
para 60% ou menos
processos de execução
Reforçar a utilização das ferramentas
até 2020
tecnológicas, tais como: Renajud,
(Meta 13 – TRT)
Bacenjud e Infojud
Promover a troca de
Realizar reuniões internas mensais para
conhecimento entre a esclarecimentos dos sistemas adotados e
equipe
normas do Tribunal
Disseminar
consciência de
otimização dos
recursos disponíveis

Realizar reuniões com a equipe alertando
sobre índices de consumo

10. Aprimorar a
qualidade da gestão
administrativa

12. Aperfeiçoar a
gestão de custos

PERSPECTIVA SOCIEDADE
Metas

Iniciativas

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

Aproveitar a prática da VT itinerante para
realizar, além de audiências, palestras
junto à comunidade

Manter o índice de
satisfação com a
instituição acima de
85%, até 2020
(Meta 20 – TRT)

Divulgar trimestralmente os resultados da
VT à sociedade, através de folders,
informando valores arrecadados,
quantidade de processos ajuizados,
resolvidos, índice de conciliação etc.

Objetivos
Estratégicos

Passar a realizar pelo menos 2 ações
sociais por ano
13. Promover a
cidadania e a
integração com a
sociedade

Aumentar a
arrecadação por
processo em 10%,
até 2020

Entrar em contato com as VTs da região
para desenvolver o projeto “Leiloar”, que
consistiria em criar eventos específicos
para os procedimentos de expropriação
de bens, com ênfase na publicidade dos
atos

14. Buscar a efetividade
na prestação
jurisdicional

