
TRT13 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2015-2020
MAPA DE CONTRIBUIÇÃO DA VT DE CAJAZEIRAS

(28/03/2017)

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 = Conhecimento: 67 dias; e Execução: 357 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 – Aumentar o quantitativo de audiências para 40 por quinzena – Prática permanente;
2 – Oficiar ao Desembargador-Corregedor sobre a limitação de peritos, especialmente médicos – Até maio/2017;
3 – Agendar visita, preferencialmente do magistrado, às Faculdades de Medicina (UFCG e Santa Maria), para tratar de
parceria a ser firmada com o TRT13 sobre a realização de perícias médicas – Até maio/2017;
4  –  Solicitar  à  Presidência  a  reposição  de  servidor,  tendo  em  vista  remoção,  em  janeiro  de  2017,  de  servidora  para
acompanhamento de cônjuge – Até abril/2017;
5 – Consultar o Sistema de Gestão Administrativa e Judiciária Hórus para acompanhamento dos indicadores TMDP1c e
TMDP1e – pelo menos 1 vez por semana;
6 – Ter especial atenção nos lançamentos dos MOVIMENTOS nos processos do PJ-e – Prática permanente;

Fase de Execução:
1 –  Por meio de ato ordinatório, atualizar os cálculos antes de expedir mandado de penhora e carta precatória –  Prática
permanente;
2 – Diretor assinar, sempre de ordem, ofícios mais simples e ofícios de recolhimento – Prática permanente;
3 – Redistribuir, baseado no maior tempo de atraso, os processos nos períodos de férias dos servidores – Prática permanente;
4  –  Permitir  que  mais  um servidor,  além  do  Diretor  de  Secretaria,  faça  consultas  aos  sistemas  conveniados  –  Prática
permanente; 
5 – Fazer consulta aos sistemas conveniados nos processos mais antigos que estejam em arquivo provisório –  A cada dois
meses;
6 – Remeter à Central de Efetividade no TRT, processos nos quais se persegue patrimônio oculto de devedores contumazes –
Uma vez por mês;


