
TRT13 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2015-2020
                   MAPA DE CONTRIBUIÇÃO DA VT DE SANTA RITA  (20/04/2017)

Missão:   Promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz.

        Visão:   SER UMA INSTITUIÇÃO DE REFERÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E ADMINISTRATIVA.

OBJETIVO(S)
ESTRATÉGICO(S)

INSTITUCIONAL(IS)
2 – EFETIVAR AS DECISÕES JUDICIAIS

INDICADOR(ES) Tempo médio de duração do processo (TMDP) / 2014 =  Fases - Conhecimento: 48 dias; e Execução: 1.478 dias.

METAS Reduzir em 12% o tempo médio de duração do processo na fase de conhecimento e de execução da VT, até 2020.
2015 = 2%; 2016 = 4%; 2017 = 6%; 2018 = 8%; 2019 = 10%; 2020 = 12%.

AÇÕES E
INICIATIVAS/ PRAZO

FASE DE CONHECIMENTO
1. Estimular a conciliação, destinando horários específicos na pauta semanal. - Prática permanente;
2. Destinar pautas de conciliação para os processos já julgados e/ou em grau de recurso. - Duas vezes por ano;
3. Criar pautas específicas nas ações distribuídas em desfavor dos grandes demandados. - De acordo com as demandas da 
Distribuição;
4. Solicitar à AGE a inclusão no sistema Hórus de nova funcionalidade, disponibilizando “QUANTIDADE DE PERÍCIAS
NO PERÍODO”. - Até Maio/2017;
5. Encaminhar expediente à Administração do Tribunal solicitando a disponibilização de novos servidores para a VT Santa
Rita, tendo em vista o aumento no volume de trabalho, com a remoção da 2ª VT para João Pessoa. - Até Maio/2017.

FASE DE EXECUÇÃO
1. Destinar pautas de conciliação para os processos em execução, priorizando os maiores devedores. - Duas vezes por ano;
2. Renovação dos convênios firmados visando a solução da lide. - Prática trimestral;
3. Reunião de ações de débitos de natureza fiscal (INSS e custas) contra o mesmo devedor. - Prática permanente;
4. Proporcionar (ou viabilizar) o pagamento dos débitos de natureza fiscal respeitada a capacidade do devedor (execução 
menos gravosa). - Prática permanente;
5. Encaminhar expediente à Administração do Tribunal solicitando a disponibilização de novos servidores para a VT Santa
Rita, tendo em vista o aumento no volume de trabalho, com a remoção da 2ª VT para João Pessoa. - Até Maio/2017.


