
TRT13 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2015-2020
                   MAPA DE CONTRIBUIÇÃO DA VT GUARABIRA (31/03/2017)

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 = Fases - Conhecimento: 101,69 dias; e Execução: 674,65 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 – Substituir a expedição de ofício pela consulta no site específico, quando for necessário o pedido de informação acerca 

do andamento de processo. - Prática permanente.

2 – Por ocasião da homologação de acordo durante a audiência, fazer juntar o contrato social da empresa ou, em caso de 

pessoa física, o CPF. - Prática permanente.

3 – Analisar a pauta de audiência com antecedência, de forma a tirar os processos com pedido de adiamento da pauta, e/ou 

restar evidenciado que a audiência não vai se realizar. - Prática permanente.

4 – Orientar os advogados para a correta qualificação das partes, sob pena de eventual arquivamento. - Prática permanente.

5 – Antecipar audiências para as vagas surgidas de processos previamente conciliados ou adiados. - Prática permanente.

6 – Verificar no sistema Hórus as pendências existentes no conhecimento. - Prática permanente.

FASE DE EXECUÇÃO
1 – Substituir a expedição de ofício pela consulta no site específico, quando for necessário o pedido de informação acerca 

do andamento de processo. - Prática permanente.

2 – Verificar no sistema Hórus as pendências existentes na execução. - Prática permanente.

3 – Realizar audiências de conciliação em processo de execução, a cada três meses. - Prática permanente.

4 - Tornar as propostas de despachos mais fundamentadas, de forma a diminuir o número de informações. - Prática 

permanente.


