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PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DA UNIDADE

PERSPECTIVA RECURSOS
Metas
Elevar a satisfação
com o clima
organizacional para
80% até 2020
(Meta 1 – TRT)
Aumentar em 20% o
número de
magistrados e
servidores atendidos
anualmente pelas
ações de saúde, até
2020
(Meta 3 – TRT)
Proporcionar acesso
a serviços médicos
aos integrantes da
unidade
Promover o
nivelamento técnico
entre os integrantes
da equipe
Capacitar, pelo
menos, 50% do
quadro de
magistrados e
servidores ao ano
(Meta 4 – TRT)

Iniciativas

Objetivos
Estratégicos

Integração dos servidores em datas
festivas (aniversários dos servidores e
juízes com datas fixadas nas mesas, por
exemplo)
Encontros mensais entre os servidores

Sugerir à Seção de Saúde que realize
integração com o Município para
realização de campanhas

01. Desenvolver ações
voltadas à promoção
da qualidade de vida

Flexibilidade na frequência mediante
compensação para atendimento médico
em localidades mais próximas
Realizar, a cada atualização de juiz ou
servidor, uma reunião para o repasse das
informações aos demais servidores

Solicitar à Escola Judicial cursos de
aperfeiçoamento jurídico

Adequar a estrutura
física às
necessidades da VT

Reforçar pedido de construção de sala de
socialização (ex: para almoço)

Preservar o
patrimônio material da
VT

Zelo com os materiais (ex: cada servidor
desliga seu próprio computador)

02. Promover a
formação continuada
do quadro funcional

04. Garantir a
infraestrutura
apropriada às
atividades do TRT

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS
Metas

Iniciativas

Elevar a performance
jurisdicional de 1º
grau em 1% ao ano,
até 2020
(Meta 8 – TRT)

Fixar meta semanal de produtividade por
servidor

10. Reduzir a taxa de
congestionamento na
fase de conhecimento
(1º e 2º Grau) para
40%, ou menos até
2020
(Meta 10 – TRT)

Diminuir prazo para audiência inaugural,
prolação de sentença e despachos

05. Assegurar
produtividade na
prestação jurisdicional

Reduzir prazos judiciais

Modificar e criar um ambiente mais
Aumentar o número
confortável e menos impessoal na sala de
de acordos
audiência
homologados na fase
de execução em 6%, Capacitar um servidor para conciliação na
até 2020
secretaria da Vara, fazendo filtro prévio à
(Meta 11 – TRT)
audiência de instrução
Otimizar o trabalho
com processos
semelhantes

Objetivos
Estratégicos

06. Estimular a
conciliação

Reunir e concentrar atos processuais
Reunir subpastas no PJe quanto às
tarefas

07. Gerenciar
demandas repetitivas

Reduzir a taxa de
Reduzir os prazos internos de
congestionamento na cumprimento das determinações judiciais
fase de execução
08. Impulsionar os
para 60% ou menos
processos de execução
Marcar mais audiências de conciliação em
até 2020
execução
(Meta 13 – TRT)
Permitir gestão
democrática na
Criar reuniões periódicas entre servidores
unidade, promovendo
para troca de ideias e experiências
a coesão entre os
integrantes da equipe
Reduzir desperdícios
dentro da unidade

Evitar utilizar o telefone, usando mais
whatsapp entre servidores
Criar um grupo de whatsapp da Vara
Evitar impressão de documentos
Desligar as luzes quando sair dos
ambientes

09. Ampliar o modelo
de gestão participativa

12. Aperfeiçoar a
gestão de custos

Dar preferência à utilização de
canecas/copos duráveis em detrimento de
copo descartável

PERSPECTIVA SOCIEDADE
Metas

Iniciativas

Criar cartilha de
matérias trabalhistas,
em termos cotidianos

Buscar com o Ministério do Trabalho
modelos de cartilhas, bem como eventos
e entrevistas

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

Exibição de vídeos com matérias
trabalhistas

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

Mais itinerância nos povoados da zona
rural

Aumentar a
arrecadação por
processo em 10%,
até 2020
(Meta 21 – TRT)

Realizar contato com os reclamantes e
advogados via telefone para entregar
alvará, além da publicação
Utilizar os serviços do núcleo para
pesquisa patrimonial

Objetivos
Estratégicos

13. Promover a
cidadania e a
integração com a
sociedade

14. Buscar a efetividade
na prestação
jurisdicional

