MAPA DE CONTRIBUIÇÃO DA VARA DO TRABALHO DE PICUÍ
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONAIS

OBJETIVOS DE
CONTRIBUIÇÃO

INDICADORES

AÇÕES

01 – Otimizar os trâmites 01 – Imprimir celeridade na 01 – Taxa de congestionamento na fase de conhecimento.
processuais
fase de execução, reduzindo
a taxa de congestionamento.
METAS
2011

2012

2013

2014

28%

26%

23%

20%

- Eliminação de práticas processuais
desnecessárias.
- Observação do fiel cumprimento dos
prazos, com o acompanhamento diário do
sistema Push e do SUAP.

02 – Melhorar o acesso dos 02 – Índice de satisfação avaliado em pesquisa com - Prestar as informações com a utilização
02 – Garantir a qualidade jurisdicionados às
usuários externos.
de linguagem simples, facilitando a
no atendimento ao público informações da VT de Picuí
compreensão dos jurisdicionados.
de forma ágil e
- Fornecer os números dos telefones e esimplificada.
mail da VT, a fim de ampliar os meio de
atendimento.
- Adoção de mecanismo de indicação,
METAS
pelo jurisdicionado, do nível de satisfação
2011
2012
2013
2014
com o atendimento recebido do servidor, a
fim de aprimorar a necessidade de servir
65%
70%
75%
80%
bem ao público.
03 – Tornar o Processo cada 03 – Taxa de congestionamento na fase de execução.
vez mais célere, buscando
04
–
Aprimorar
o incessantemente a
cumprimento das decisões efetividade das decisões.

METAS
2011

2012

2013

2014

65%

60%

50%

42%

- Obter informações acerca de demandas
existentes contra determinado executado
em outras Unidades, a fim de evitar a
liberação de numerário ou levantamento
de penhora em favor de quem está sendo
executado em outro processo.
- Adoção de despacho o mais abrangente
possível, prevendo o maior número de
possibilidades, que vão desde o início da
execução até o arquivamento definitivo do
processo, o que reduzirá o número de
despachos e, em consequência, o tempo
do curso do processo.
- Utilização de todas as ferramentas
disponíveis,
como
BACENJUD,
RENAJUD, INFORJUD, SIARCO etc.

06 – Otimizar e padronizar 04 – Padronizar as boas 04 – Quantidade de boas práticas processuais padronizadas. - Realizar inspeções periódicas internas.
os
procedimentos
de práticas processuais.
Reavaliar
periodicamente
os
trabalho
procedimentos utilizados por cada setor
da Unidade, a fim de alcançar o máximo
de padronização em sintonia com as
demais Varas do Trabalho.
METAS
- Reduzir e simplificar os textos jurídicos.
2011
2012
2013
2014
01

03

04

05

