
TRT13 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2015-2020
                   MAPA DE CONTRIBUIÇÃO DA CMJA DE CAMPINA GRANDE  (23/04/2015)

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)

METAS
Reduzir em 12% o tempo médio de duração do processo nas fases de conhecimento e de execução, até 2020.

2015 = 2%; 2016 = 4%; 2017 = 6%; 2018 = 8%; 2019 = 10%; 2020 = 12%.

AÇÕES E
INICIATIVAS

/ PRAZO

EXECUÇÃO
1 – Averiguar se os valores executados se encaixam nos limites de execução das Portarias do MF e INSS, a fim de
extinguir nas hipóteses cabíveis – até Dezembro/2015;
2 – Propor uma reunião com a as Unidades Judiciárias a fim de alinhar entendimentos judiciais quanto à
desconsideração da personalidade jurídica após BACEN infrutífero da empresa e extinção de execução de pequenos
valores de INSS e custas – até Dezembro/2015;
3 – Devolução direta dos processos em face de entes públicos, após distribuição do mandado de citação expedido –
até Setembro/2015;
4 – Adotar como válido para um processo outros atos praticados em face do mesmo devedor, caso não corra
conjuntamente a Execução – até Dezembro/2015;
5 – Anotar as situações verificadas pelos Oficiais de Justiça com relação aos endereços dos destinatários, de modo a
servir para o processo em que verificado e aos demais processos do mesmo devedor, tanto no SUAP como no PJe –
Prática permanente;
6 – Analisar eventual utilidade em se adotar a consulta de veículos cadastrados em nome dos reclamados no
momento da autuação, antes mesmo da notificação, a título preparatório da execução, eis que o sistema RENAJUD
não mostra, quando da execução, os veículos que o executado tinha quando da autuação. O mesmo pode ser tomado
com relação ao Cartório de Registro de Imóveis ou até mesmo BACENJUD, para verbas incontroversas – até
Dezembro/2016. (REUNIÃO ITEM 2)
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6 – Adotar a concentração de execução de processos contra o mesmo devedor assim que transitar em julgado, a fim
de evitar atos repetitivos e inúteis, seja dentro da mesma unidade ou em unidades distintas – até Dezembro/2016;
(REUNIÃO ITEM 2)
7 – Suprimir quando possível: diligências para redesignação de audiência, para receber alvará, para entrega de
CTPS, para entrega de notificações alcançadas pelos Correios, para a zona rural, ausentes apelidos e pontos de
referências. Tudo para a necessária e pretendida agilização – até Dezembro/2015. (REUNIÃO ITEM 2)


