TRT13 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2015-2020
MAPA DE CONTRIBUIÇÃO DO GDTA:
(18/08/2017)

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 na 2ª Instância (TMDP2)

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%.
1- Solicitar melhoria nos equipamentos (computadores e no breaks), até dezembro/2017;
2- Solicitar aumento do espaço físico do gabinete, para copa e local de votos (utilizando o espaço do setor de saúde),
até fevereiro/2018;

AÇÕES E
INICIATIVAS
/ PRAZO

3- Solicitar solução para ventilação da sala de análise processual, de modo a evitar o absenteísmo, até
novembro/2017;
4- Solicitar encontros trimestrais com a AGE, com vistas a avaliação dos dados de lançamento do gabinete, até
novembro/2017;
5- Acompanhar semanalmente no Hórus os processos que estão aguardando a pauta para julgamento, prática
permanente;

OBJETIVO(S)
ESTRATÉGICO(S)
INSTITUCIONAL(IS)

2 – EFETIVAR AS DECISÕES JUDICIAIS

INDICADOR(ES)

Tempo Médio de Duração do Processo na 2ª Instância (TMDP2)

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%.

6- Solicitar à EJUD treinamento para os servidores, no que pertine à reforma trabalhista, até outubro/2017;
7- Solicitar à EJUD treinamento e capacitação do gabinete no sistema Hórus, até outubro/2017;
AÇÕES E
INICIATIVAS
/ PRAZO

8 – Solicitar à Administração a melhoria no nível das gratificações dos analistas processuais de FC5 para FC6, até
dezembro/2017;
9- Solicitar à Administração livros: Novo CPC, CLT, Processo do Trabalho e Direito do Trabalho, até outubro/2017;
10- Elaborar banco de dados das matérias com maior índice de julgamento, para diminuir o tempo médio de
feitura dos votos, até agosto/2018;

