
TRT13 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2015-2020
                   MAPA DE CONTRIBUIÇÃO DA VT   PICUÍ (29/032017)

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: 55,78 dias; e Execução: 450,06 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 – Possibilitar a realização de audiência inicial por servidor (submetida ao juiz no final), enquanto o magistrado realiza,

concomitantemente, as audiências unas e/ou de instrução, com o objetivo de se tentar mais acordo. - Prática permanente.

2 – Fornecer, às partes, formulário com proposta de acordo antes do início das audiências. - Prática permanente.

3 – O juiz baixará ordem de serviço, em consonância com o CPC e o Provimento Geral do TRT13, ampliando os atos

meramente ordinatórios da VT de Picuí. -    Até Dezembro de 2017.

4 – Realizar força tarefa periódica, utilizando o sistema Hórus, com o objetivo de tirar as pendências mais antigas da VT,

semestralmente. - Prática permanente.

FASE DE EXECUÇÃO

1 – Realizar força tarefa periódica, utilizando o sistema Hórus, com o objetivo de tirar as pendências mais antigas da VT,

semestralmente. - Prática permanente.

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

3 – Usar mais ferramentas de pesquisa e de indisponibilidade além das já utilizadas nesta VT de Picuí, a exemplo do

SERASAJUD, CENIB, etc. - Prática permanente.

4 – Habilitar mais servidores da VT para a utilização das diversas ferramentas de pesquisa, conforme item anterior. - Até

Dezembro de 2017.


