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PERSPECTIVA: SOCIEDADE

Tema: Acesso ao Sistema de Justiça

2011
•Inauguradas 2 Varas do Trabalho no interior 

2012
•Inauguradas 7 Varas PJe no interior

2013
•Inaugurado Fórum da Zona Leste na Capital com 14 novas Varas PJe
•Inauguradas 7 Varas PJe no interior

2014
•Inaugurado Fórum da Zona Sul na Capital com 20 novas Varas PJe 
•Inauguradas 2 Varas PJe  no interior



  

PERSPECTIVA: SOCIEDADE

Tema: Eficácia Jurisdicional
2011
•Nas Semanas de Conciliação foram realizadas 16.646 audiências, com 
um percentual de 28,43% de acordos, totalizando R$ 179.931.995,10
•Semana Nacional de Execução realizou 5.666 audiências, resultando em 
2.074 acordos, totalizando R$ 95.119.586,92
•Inaugurado o Núcleo Permanente de Solução de Conflitos na capital

2012
•Nas Semanas de Conciliação foram realizadas 23.425 audiências, com 
um percentual de 27,02% de acordos, totalizando R$ 130.710.927,30
•Semana Nacional de Execução realizou 8.686  audiências resultando 
2.365  acordos, totalizando R$ 73.125.217,91



  

PERSPECTIVA: SOCIEDADE

Tema: Eficácia Jurisdicional (continuação)
2013
•7ª Semana Nacional de Conciliação realizou 19.015  audiências, com 
35,22 % de acordos, totalizando R$ 128.595.036,45
•Semana Nacional de Execução realizou 2.108  audiências e 741 acordos, 
totalizando R$ 24.153.087,89
•Inaugurado o Núcleo Permanente de Solução de Conflitos Coletivos

2014
•Inaugurado o Núcleo Permanente de Solução de Conflitos no Fórum da 
Zona Leste
•4ª Semana Nacional de Execução Trabalhista promoveu 4º Leilão 
Nacional, arrecadando mais de R$ 7 milhões em 83 lotes vendidos, além 
de 3.885 audiências, 1.270 acordos, totalizando R$ 36.890.296,20
•Nas Semanas de Conciliação foram realizadas 32.931 audiências, com 
um percentual de 35,08% de acordos, totalizando R$ 237.713.214,9



  

PERSPECTIVA: SOCIEDADE

Tema: Responsabilidade Social

2011
•Instituída a Política Ambiental no âmbito do TRT 2
•Adoção do papel reciclado para impressão de documentos judiciais e 
administrativos
•Descontaminação e descarte ambientalmente correto de 3.342 
lâmpadas fluorescentes
•Adesão do TRT 2 à campanha de incentivo à doação de medula óssea 
promovida pela Associação de Magistrados Brasileiros
•Adquiridas 700 lixeiras feitas de papelão
•Coleta seletiva no Fórum Ruy Barbosa, Edifício Sede, Rio Branco 
totalizando 5.773Kg/mês



  

PERSPECTIVA: SOCIEDADE

Tema: Responsabilidade Social (continuação)

2012
•Foram destinados 1.280 Kg de resíduos perigosos provenientes da Seção 
de Gráfica e Manutenção deste regional
•Foram recicladas 28 mil lâmpadas fluorescentes provenientes de todas 
as Unidades deste Regional
•Destinação de 108 Kg de pilhas, baterias e celulares inservíveis à 
Cooperativa especializada em eletrônicos - COOPERMITI

2013
•Campanha “Pequenos gestos, grandes transformações” arrecadou 140 
kg de lacres de latinhas e doou uma cadeira de rodas
•Designados servidores para atuar como agentes socioambientais e 
suplentes nas unidades do TRT
•Realizado o Seminário sobre Segurança no Trabalho Portuário, que faz 
parte do Programa Trabalho Seguro



  

PERSPECTIVA: SOCIEDADE

Tema: Responsabilidade Social (continuação)

2013
•Realizado ciclo de palestras “Valorizando nossos bens mais preciosos: a 
vida e a saúde”, Seminário sobre Segurança no Trabalho Portuário em 
Santos/SP, bem como uma série de atividades no vão livre do Museu de 
Arte de São Paulo (Masp), iniciativas do Programa Trabalho Seguro
•Coleta de resíduos recicláveis nas unidades Ed. Sede, Fórum Ruy 
Barbosa, Rio Branco e Unidade Administrativa II ultrapassando 119 
toneladas. Foram coletados ainda 7.396 sacos de 100 litros contendo 
resíduos recicláveis na Unidade Administrativa I
•Foram recicladas 19.850 lâmpadas fluorescentes provenientes de todas 
as Unidades deste Regional



  

PERSPECTIVA: SOCIEDADE

Tema: Responsabilidade Social (continuação)

2013
•Destinação de 108 kg de pilhas e baterias inservíveis à Cooperativa 
especializada em eletrônicos - COOPERMITI
•Aquisição de 6.000 canecas de porcelana para substituição dos copos 
plásticos
•Adesão do TRT 2 à campanha de incentivo à doação de medula óssea 
promovida pela Associação dos Magistrados Brasileiros



  

PERSPECTIVA: SOCIEDADE

Tema: Responsabilidade Social (continuação)
2014
•Realizada a Semana do Meio Ambiente, com a exposição Sementes da 
esperança: visões de sustentabilidade
•Coleta de resíduos recicláveis nas unidades Ed. Sede, Fórum Ruy 
Barbosa, Rio Branco, Unidade Administrativa II e Fórum Zona Leste 
totalizando 41.802Kg. A Unidade Administrativa I totalizou 3.154 sacos de 

100 litros
•Foram recicladas 11.773 lâmpadas fluorescentes
•Adesão do TRT 2 à campanha de incentivo à doação de medula óssea 
promovida pela Associação de Magistrados Brasileiros



  

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS

Tema: Alinhamento e Integração
2011
•Lançado o Planejamento Estratégico Institucional
•Realizada a 1ª Jornada Itinerante de Planejamento e Gestão Estratégica
•Em cumprimento da Resolução nº 65 do CNJ, os processos do trabalho 
passaram a ter 20 dígitos

2014
•Aprovada a metodologia de gerenciamento de projetos de TI
•Aprovado o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos



  

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS

Tema: Eficiência Operacional
2011
•Julgados 315.320 processos em 1ª instância e 130.007 processos em 2ª 
instância, 154.770 acordos e 508.408 processos arquivados
•TRT 2 é o Tribunal Trabalhista mais eficiente do país pela segunda vez 
consecutiva, de acordo com o relatório Justiça em Números

2012
•Julgados 345.703  processos físicos em 1ª instância e 113.949  em 2ª 
instância, 170.074 acordos e 466.575  processos arquivados
•TRT 2 é o Tribunal Trabalhista mais eficiente do país pela terceira vez 
consecutiva, de acordo com relatório o Justiça em Números



  

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS

Tema: Eficiência Operacional (continuação)
2013
•Instituído o Juízo Auxiliar da Infância e Juventude
•Criado o Núcleo de Apoio Judiciário ao Juiz Substituto
•Criado o Núcleo de Apoio à Implantação Regional do PJe-JT
•Julgados 382.684 processos físicos em 1ª instância e 112.138 em 2ª 
instância, 185.545 acordos e 401.556 processos arquivados
•TRT 2 é o Tribunal Trabalhista mais eficiente do país pela quarta vez 
consecutiva, de acordo com o relatório Justiça em Números

2014
•Julgados 379.059 processos físicos em 1ª instância e 92.968 em 2ª 
instância, 185.103 acordos e 385.546 processos arquivados
•TRT 2 é o Tribunal Trabalhista mais eficiente do país pela quinta vez 
consecutiva, de acordo com o relatório Justiça em Números



  

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS

Tema: Atuação Institucional
2011

•Celebrado acordo de cooperação com TJ-SP, TRF da 3ª Região e TRT da 15ª 
Região para estabelecimento de padrões de cálculo de rateio proporcional, 
necessário para a formação das listas autônomas por cada tribunal
•Celebrado termo de cooperação entre MPT (Procuradoria Regional da 2ª 
Região), Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo e a 
Escola da Magistratura do Trabalho da 2ª Região (Ematra-2) para definição de 
procedimentos a serem observados para se evitar a penhora e o leilão de 
máquinas e equipamentos desprovidos de sistema de segurança

2012
•TRT 2 assina termo de adesão com outras 15 instituições do Estado de São 
Paulo para implementação de programas e ações voltados à prevenção de 
acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Política Nacional de Segurança 
e Saúde no Trabalho
•Promovidas 9 palestras para advogados objetivando a disseminação do PJe 



  

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS

Tema: Atuação Institucional (continuação)

2013
•Instituído o Ato GP nº 15/2013, que define as ações institucionais 
voltadas ao cumprimento da agenda de trabalho decente, especialmente, 
quanto à erradicação do trabalho infantil e em condições análogas à de 
escravo
•Promovidas 19 palestras para advogados objetivando a disseminação do 
PJe 

2014
•O Programa Trabalho Seguro, em parceria com a Escola Judicial e com a 
Universidade de Lisboa, promoveu curso de extensão universitária na 
cidade de Lisboa, em Portugal
•Promovidas 4 palestras para advogados objetivando a disseminação do 
PJe 
•Convênio com a Universidade Mackenzie disponibilizou pós-graduação 
lato sensu em Direito e Processo do Trabalho



  

PERSPECTIVA: RECURSOS

Tema: Gestão de Pessoas
2011
•A Comissão de Acessibilidade do TRT da 2ª Região vem promovendo 
uma série de ações, com o intuito de solucionar problemas enfrentados 
por pessoas com deficiências em unidades do Tribunal, integrando-as ao 
ambiente profissional e facilitando a realização de suas atividades
•TRT 2 realizou Campanha de Vacinação
•Realizado evento sobre Qualidade de Vida



  

PERSPECTIVA: RECURSOS

Tema: Gestão de Pessoas (continuação)

2012
•Promovidas 17 capacitações teóricas e práticas em PJe para servidores, 
totalizando 544 horas/aula
•Inaugurado Programa de Preparação para a Aposentadoria 
•TRT 2 realizou Campanha de Vacinação
•Realizado Programa Qualidade de Vida em parceria com a AMIL



  

PERSPECTIVA: RECURSOS

Tema: Gestão de Pessoas (continuação)
2013
•Capacitados mais de dois mil servidores em cursos teóricos do PJe e mais 
de mil e seiscentos em cursos práticos, totalizando carga horária superior a 
três mil horas/aula
•Promovidas 47 turmas de capacitação prática em PJe e 14 cursos teóricos, 
totalizando 244 horas/aula para magistrados
•Tribunal promoveu capacitação em gerenciamento de projetos para 
pessoas-chave da instituição
•Instituído Comitê de Gestão de Pessoas para auxiliar na tomada de 
decisões sobre os rumos do capital humano no Tribunal
•Instituída Comissão Gestora dos Planos de Assistência Médica e 
Odontológica do TRT-2
•Realizado curso de Preparação para a Aposentadoria
•Realizado evento sobre Qualidade de Vida



  

PERSPECTIVA: RECURSOS

Tema: Gestão de Pessoas (continuação)
2014

•Capacitados 1.272 servidores em PJe, totalizando mais de 650 horas/aula
•Inaugurada primeira sala de descompressão do Tribunal
•Foram fixados os parâmetros para as aposentadorias especiais
•Realizado curso de preparação para a aposentadoria
•TRT 2 incentivou a leitura entre magistrados e servidores através do 
projeto Roda dos Livros 
•TRT 2 realizou Campanha de Vacinação
•TRT 2 iniciou análise ergonômica e antropométrica dos magistrados e 
servidores visando adequação do ambiente de trabalho e prevenção de 
doenças ocupacionais
•Realizado evento sobre Qualidade de Vida



  

PERSPECTIVA: RECURSOS

Tema: Infraestrutura e Tecnologia

2011
•Inauguradas novas instalações do Arquivo Geral

2012
•Criado Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos (SGRH)

2013
•Criado o Centro de Documentação e Memória do Tribunal
•Módulo Central de Execução de Mandados chega às Varas da 2ª Região 

2014
•Tribunal implantou novo suporte de atendimento para problemas de 
informática (Service Desk)



  
Secretaria de Gestão da Informação Institucional - documenta@trtsp.jus.br

Núcleo de Gestão Estratégica e Projetos - ngep@trtsp.jus.br
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