7ª VARA DO TRABALHO DE SÃO LUÍS

7ª VT SÃO LUÍS
2015-2020

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DA UNIDADE

PERSPECTIVA RECURSOS
Metas
Elevar a satisfação
com o clima
organizacional para
80% até 2020
(Meta 1 – TRT)
Realizar 9 ações de
saúde no ano de
2020
(Meta 2 – TRT)
Aumentar o número
de magistrados e
servidores atendidos
anualmente pelas
ações de saúde
(Meta 3 – TRT)
Capacitar, pelo
menos, 50% do
quadro de
magistrados e
servidores ao ano
(Meta 4 – TRT)
Destinar, do total de
capacitações anuais,
pelo menos 10% para
os sistemas
tecnológicos
(Meta 5 – TRT)
Suprir a carência da
VT em materiais

Iniciativas

Objetivos
Estratégicos

Retornar os almoços / reuniões
quinzenais

Solicitar cadeiras novas mais
confortáveis

01. Desenvolver ações
voltadas à promoção da
qualidade de vida

Solicitar médicos todos os dias da
semana no prédio do fórum

Ressaltar a necessidade de oferecer
cursos à distância, para ampliar a
participação dos servidores
02. Promover a formação
continuada do quadro
funcional
Sugerir cursos sobre atualização
jurídica, cálculo trabalhista, alterações
do PJe e elaboração de sentença

Promover coleta de valores entre os
04. Garantir a
servidores para compra mensal de
infraestrutura apropriada
materiais como café, sabão, detergente,
às atividades do TRT
entre outros

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS
Metas

Iniciativas

Objetivos
Estratégicos

Elevar a performance
jurisdicional de 1º
grau em 1% ao ano, Realizar reuniões periódicas de trabalho
até 2020
(Meta 8 – TRT)
Reduzir a taxa de
congestionamento na
fase de conhecimento
(1º e 2º Grau) para
40%, ou menos até
2020
(Meta 10 – TRT)
Evitar procedimentos
que se mostraram
ineficazes em
situações pretéritas

05. Assegurar
produtividade na
prestação jurisdicional
Realizar atos sequenciais, sem
necessidade de despacho

Aglutinar processos com identidade de
reclamados, de modo que as tentativas
de BACEN não efetivas não sejam
repetidas em processos diferentes

07. Gerenciar demandas
repetitivas

Reduzir a taxa de
congestionamento na Promover workshop de treinamento de
fase de execução
advogados para que aprendam a utilizar
para 60% ou menos
ferramentas de execução (RENAJUD,
até 2020
SIARCO – JUCEMA)
(Meta 13 – TRT)

08. Impulsionar os
processos de execução

Manter e aperfeiçoar
o controle
organizacional

Divisão de processos e atividades por
número

Economizar energia
elétrica e reduzir
gastos com insumos

Implantar desligamento dos monitores
em caso de inércia do usuário num
tempo reduzido

Substitutos previamente definidos

10. Aprimorar a
qualidade da gestão
administrativa
12. Aperfeiçoar a gestão
de custos

PERSPECTIVA SOCIEDADE
Metas

Iniciativas

Objetivos
Estratégicos

Aumentar,
Continuar a divulgação nos meios de
anualmente, o índice
comunicação que visam à integração
de promoção da
das Varas com a sociedade, como
cidadania e
Semana da Conciliação e da Execução
integração com a
13. Promover a cidadania
e Campanha de arrecadação de
sociedade
e a integração com a
alimentos
(Meta 19 – TRT)
sociedade
Manter o índice de
satisfação com a
Fazer o atendimento dos usuários ou
instituição acima de
jurisdicionados de maneira mais
85%, até 2020
simplificada, menos formal e mais efetiva
(Meta 20 – TRT)
Aumentar a
arrecadação por
Ser mais efetivo na execução usando os 14. Buscar a efetividade
na prestação
processo em 10%,
meios eletrônicos como BACENJUD,
jurisdicional
até 2020
RENAJUD, INFOJUD, CCS, etc.
(Meta 21 – TRT)

