
2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO LUÍS 
 
 
 
 
 

 
2ª VT SÃO LUÍS 

2015-2020 
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DA UNIDADE 

 
 

PERSPECTIVA RECURSOS 

Metas Iniciativas Objetivos 
Estratégicos 

Organizar melhor os processos Elevar a satisfação 
com o clima 

organizacional para 
80% até 2020 

(Meta 1 – TRT) 
Dar andamento nos processos 

Aumentar o número 
de magistrados e 

servidores atendidos 
anualmente pelas 
ações de saúde 
(Meta 3 – TRT) 

Conscientizar os servidores da unidade 
sobre a vacinação e a ginástica laboral 

01. Desenvolver ações 
voltadas à promoção da 

qualidade de vida 

Zelar pela 
manutenção do 

patrimônio da VT 
Conservar os equipamentos 

04. Garantir a 
infraestrutura apropriada 

às atividades do TRT 

 
 

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS 

Metas Iniciativas Objetivos 
Estratégicos 

Aumentar o número 
de acordos 

homologados na fase 
de execução em 10%, 

até 2020 

Instituir três semanas de conciliação em 
processos na fase de execução, por 
ano, além da semana nacional de 

execução 

06. Estimular a 
conciliação 

Reduzir a taxa de 
congestionamento na 

fase de execução 
para 65% ou menos 

até 2020 

Criar uma frente permanente em 
audiências conciliatórias em fase de 

conhecimento, paralelamente à 
audiência de instrução 

08. Impulsionar os 
processos de execução 



Instituir 01 dia por mês para pauta 
conciliatória/conhecimento 

Reunir ações em execução em face de 
um mesmo devedor 

Criar o núcleo conciliatório de execução 
(externo) 

Evitar o risco de 
acúmulo de 

processos em uma 
atividade específica 

Modelo de autogerenciamento de 
processos (loteamento por número) 

11. Assegurar 
mecanismos de controle 

para a administração 

Desligar corretamente o computador Atingir, anualmente, 
10 pontos no índice 

de redução de 
consumo 

(Meta 18 – TRT) Utilizar canecas 

12. Aperfeiçoar a gestão 
de custos 

 
 

PERSPECTIVA SOCIEDADE 
Metas Iniciativas Objetivos 

Estratégicos 

Aumentar, 
anualmente, o índice 

de promoção da 
cidadania e 

integração com a 
sociedade 

(Meta 19 – TRT) 

Promoção de ações junto a entidades 
de classe (trabalhadores e 

empregadores) sobre direito e deveres 
de cada um, com exemplos de situações 

do ambiente de trabalho, aspectos 
jurídicos e tramitação processual 

Manter o índice de 
satisfação com a 

instituição acima de 
85%, até 2020 

(Meta 20 – TRT) 

Elaboração e distribuição aos 
jurisdicionados de questionário de 

pesquisa de satisfação sobre o trabalho 
desempenhado pela unidade, com 

espaço para críticas e sugestões com 
avaliação semestral 

13. Promover a cidadania 
e a integração com a 

sociedade 

 


