
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 13ª REGIÃO

ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

RELATÓRIO – METAS 2012 

Trata o  presente  relatório  da exposição,  de forma sucinta,  sobre os

resultados alcançados, até esta data, por este Tribunal em relação ao cumprimento das Metas

Nacionais do Judiciário para 2012, definidas no 5º Encontro Nacional do Judiciário, realizado

em Porto Alegre/RS, nos dias 17 e 18 de novembro de 2012. As metas foram escolhidas por

votação,  pelos  presidentes  de  todos  os  91  tribunais  brasileiros.  Foram selecionadas  cinco

metas para todo Judiciário e cinco metas específicas para a Justiça Trabalhista.

Destaque-se que as informações apresentadas decorrem dos dados

colhidos junto as unidades responsáveis pela execução e acompanhamento das ações (ATO

TRT GP Nº  035/2012,  de  25/02/2012,  em  anexo),  implementadas  para  fins  de  atingir  na

integralidade  os  requisitos  necessários  ao  alcance  de  todas  as  Metas  Nacionais  para  o

exercício 2012 e Meta 4/2010, ainda pendente de cumprimento.

Os referidos dados vem sendo repassados, por esta Assessoria,  ao

Conselho Nacional de Justiça – CNJ, através da alimentação mensal do Sistema Nacional de

Metas, ao qual o titular deste unidade e os gestores de Metas deste Tribunal, Desembargador

Presidente, Dr. Paulo Maia Filho, e o Juiz Auxiliar da Presidência, Dr. Marcello Maia Paiva,

foram previamente cadastrados.

Por  fim,  vale  destacar  que  as  informações  colhidas  até  o  final  do

corrente ano, constarão de relatório final do Poder Judiciário a ser elaborado e divulgado pelo

CNJ para toda a sociedade brasileira.

João Pessoa, 21 de junho de 2012.

Samuel von Laer Norat
Assessor de Gestão Estratégica

TRT – 13ª Região



METAS NACIONAIS DO JUDICIÁRIO -  2012

I - GERAIS

META 1 - Julgar quantidade maior de processos do conhecimento do que os distribuídos em

2012. (100% de 2012 mais 01).

- Não cumprida até abril/2012:

1ª Instância: 86,50%

2ª Instância: 34,50%

META 2 -  Julgar, até 31/12/2012, pelo menos 80% dos processos distribuídos em 2008, na

Justiça do Trabalho.

- Sem informação até maio/2012.

META 3 - Disponibilizar  para  consulta  pública  na  internet,  com  andamento  atualizado  e

conteúdo das decisões de todos os processos, respeitando o segredo de justiça.

- Cumprida.

META 4 - Constituir Núcleo de Cooperação Judiciária e instituir a figura do juiz de cooperação.

- Cumprida.

META 5 – Implantar sistema eletrônico para consulta à tabela de custas e emissão de guia de

recolhimento.

- Não cumprida até maio/2012.

   

II – ESPECÍFICAS (JUSTIÇA TRABALHISTA)

META 14  - Implementar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) em, pelo menos, 60% das unidades

judiciárias e administrativas.

- Não cumprida até maio/2012.

META 15 - Capacitar, com carga horária mínima de 20 horas, 20% dos magistrados e 20% dos

servidores na utilização do Processo Judicial Eletrônico (PJE) e em gestão estratégica.

- Não cumprida até maio/2012:

Capacitados 10 magistrados com 12h em gestão estratégica.

Capacitado 01 servidor com mais de 20h em gestão estratégica (0,1%)



META 16 - Implantar o Processo Judicial Eletrônico (PJE) em , pelo menos, 10% das Varas do

Trabalho do Tribunal.

- Não cumprida:  Previsão de cumprimento, a partir de novembro/2012, com a implantação

do PJE nas VT's de Picuí, Monteiro e Catolé do Rocha.

META 17 - Aumentar em 10% o quantitativo de execuções encerradas em relação a 2011.

– Não cumprida:  

Total de execuções encerradas em 2011: 17.647.

Total de execuções enceradas até abril/2012: 4.212 (23,86%)

META 18 - Executar até setembro de 2012, pelo menos, 60% do orçamento anual disponível,

excluídas as despesas com pessoal.

– Não cumprida  :

Total do orçamento disponibilizado para 2012:  R$ 18.092.646,00

Total do orçamento executado, até maio/2012: R$ 3.233.721,00 (17,87%) .

METAS PRIORITÁRIAS DO JUDICIÁRIO - 2010

META 4/2010  - Lavrar e publicar todos os acórdãos em até 10 (dez) dias após a sessão de

julgamento.

- Cumprida:  O TRT 13 publicou no prazo estabelecido pela meta 323 processos dos 323

julgados, ou seja 100% dos acórdãos lavrados em abril/2012.

Ações implementadas para cumprimento da meta:

- Alteração do Regimento Interno para redução do prazo para lavratura de acórdãos de 10
(dez) para 7 (sete) dias;

-  Adequação  do sistema informatizado para permitir  que os acórdãos passassem a ser
assinados na própria sessão.



Acompanhamento Metas Nacionais do Judiciário

(Resumo)

2012 -

Meta 1 - Julgar quantidade maior de processos do conhecimento do que
os distribuídos em 2012.

Não Cumprida

Meta  2  -  Julgar,  até  31/12/2012,  pelo  menos  80%  dos  processos
distribuídos em 2008, na Justiça do Trabalho.

Sem informação

Meta 3 - Disponibilizar para consulta pública na internet, com andamento
atualizado e conteúdo das decisões de todos os processos, respeitando o
segredo de justiça.

Cumprida

Meta 4 - Constituir Núcleo de Cooperação Judiciária e instituir a figura do
juiz de cooperação.

Cumprida

Meta 5 - Implantar sistema eletrônico para consulta à tabela de custas e
emissão de guia de recolhimento.

Não Cumprida 

Meta  14  -Implementar  o  Programa  de  Controle  Médico  de  Saúde
Ocupacional (PCMSO) e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA) em, pelo menos, 60% das unidades judiciárias e administrativas.

Não Cumprida

Meta 15 - Capacitar,  com carga horária mínima de 20 horas, 20% dos
magistrados  e  20% dos  servidores  na  utilização  do  Processo  Judicial
Eletrônico (PJE) e em gestão estratégica.

Não Cumprida

Meta 16 - Implantar o Processo Judicial Eletrônico (PJE) em , pelo menos,
10% das Varas do Trabalho do Tribunal.

Não Cumprida

Meta 17 - Aumentar em 10% o quantitativo de execuções encerradas em
relação a 2011.

Não Cumprida

Meta  18  -  Executar  até  setembro  de  2012,  pelo  menos,  60%  do
orçamento anual disponível, excluídas as despesas com pessoal.

Não Cumprida

2010 -

Meta 04 - Lavrar e publicar todos os acórdãos em até 10 (dez) dias após
a sessão de julgamento.

Cumprida

Fonte:  Informações colhidas junto as unidades responsávei s pelas Metas 2012 (ATO TRT
GP Nº 035/2012, de 25/02/2012). Atualizadas até 21/ 06/2012.


