VARA DO TRABALHO DE SÃO JOÃO DOS PATOS

VT SÃO JOÃO
DOS PATOS
2015-2020

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DA UNIDADE

PERSPECTIVA RECURSOS
Metas

Desenvolver
atividades físicas

Iniciativas

Objetivos
Estratégicos

Realização de passeio ciclístico
Destinar espaço para guardar bicicleta

Realizar eventos de
confraternização

Realização de aniversários e almoços

Realizar campanhas
de vacinação

Solicitação, junto ao poder público, das
vacinas necessárias

01. Desenvolver ações
voltadas à promoção da
qualidade de vida

Requerer afastamento de magistrados e
Proporcionar
servidores, sem prejuízo dos
formação continuada
02. Promover a formação
vencimentos,
para participação em
de servidores e
continuada do quadro
cursos da pós-graduação stricto sensu
magistrados, pelo
funcional
menos 10% do
Sugerir convênio com UFMA para
quadro
mestrado

Melhorar a estrutura
de TI

Manter contato com a área de TI do
TRT, para buscar melhorias como o
acesso à intranet e o aumento da
velocidade da internet
Otimização dos materiais fixos e de
consumo, através de campanhas
educativas

Preservar o
patrimônio da VT

Viabilizar quadro de aviso na VT
Solicitar visitas periódicas preventivas
de TI

03. Aperfeiçoar a
infraestrutura e a
governança de TIC

04. Garantir a
infraestrutura apropriada
às atividades do TRT

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS
Metas

Iniciativas

Objetivos
Estratégicos

Elevar a performance
jurisdicional de 1º
grau em 1% ao ano,
até 2020
(Meta 8 – TRT)
e
Reduzir a taxa de
congestionamento na
fase de conhecimento
(1º e 2º Grau) para
40%, ou menos até
2020
(Meta 10 – TRT)

Identificar com mais frequência as
pendências porventura existentes no
sistema para fins estatísticos

05. Assegurar
produtividade na
prestação jurisdicional

06. Estimular a
conciliação

Aumentar o número
de acordos
Identificar processos com maior
homologados na fase probabilidade de êxito na conciliação e
de execução em 6%, lançar na pauta especial de conciliação,
até 2020
após prévia autorização do magistrado
(Meta 11 – TRT)

14. Buscar a efetividade
na prestação
jurisdicional

Agilizar o trâmite de Despachar em lote com partes idênticas
demandas repetitivas
(processos são fisicamente reunidos)

07. Gerenciar demandas
repetitivas

Reduzir a taxa de
congestionamento na
fase de execução
para 60% ou menos
até 2020
(Meta 13 – TRT)

Ampliar o modelo de
gestão participativa

Realizar audiências de conciliação, para
estabelecer acordos com os municípios
para pagamento de obrigações de
pequeno valor

08. Impulsionar os
processos de execução

Utilizar o instituto da Prescrição
Intercorrente nas execuções frustradas
Remeter processos com execução
frustrada ao Núcleo de Pesquisa
Patrimonial em busca de solução

09. Ampliar o modelo de
gestão participativa

Reuniões para definição de táticas de
trabalho e repasse de aprendizagem
Aprimorar a qualidade
Fazer um estudo de atas de correição e
de gestão
adotar as boas práticas de cada VT
administrativa

10. Aprimorar a
qualidade da gestão
administrativa

Adotar mecanismos
de controle na VT

Compartilhar e integrar conhecimentos
acerca das atribuições

11. Assegurar
mecanismos de controle
para a administração

Desligar os equipamentos após o
expediente
Aperfeiçoar a gestão
de custos

Solicitar melhoria na internet para
melhorar a produtividade (internet
melhor à noite)

12. Aperfeiçoar a gestão
de custos

PERSPECTIVA SOCIEDADE
Metas

Iniciativas

Conscientizar os
cidadãos quanto à
necessidade e
atuação do TRT
dentro da sociedade

Realização de palestras sobre direitos
trabalhistas e justiça do trabalho,
principalmente nas instituições de ensino
(por exemplo, durante itinerâncias)

Objetivos
Estratégicos

Buscar o nível de
excelência no que diz
13. Promover a cidadania
respeito a celeridade
Empenho máximo dos magistrados e
e a integração com a
e efetividade dos
servidores na realização de suas tarefas
sociedade
serviços prestados
aos cidadãos
Manter o índice de
satisfação com a
instituição acima de
85%, até 2020
(Meta 20 – TRT)

Disponibilização de dados do e-gestão

