
Manual de utilização do Sistema Hórus   

Tela Inicial: 

Objetivo: Contextualizar as informações exibidas no Sistema Hórus. 
Informações disponibilizadas: 

• Data de atualização de cada grupo de informações, denominado Projetos;
• Versão do sistema;
• Botões de acesso a documentos ligados à estatística;

Dependendo do perfil do usuário, algumas abas podem não ser exibidas.



Painel Geral:

Objetivos: 
• apresentar a situação atual de cada uma das Metas nacionais do Poder Judiciário (1º e 2º 

graus);
• apresentar a situação atual dos indicadores do Planejamento Estratégico do CSJT

 2015/2020.

Funcionalidades: É uma visão geral para o acompanhamento das Metas

1) Link para o arquivo com a descrição da meta e critério de cumprimento;
2) Visão das Metas do CNJ no 1º Grau, 2º Grau ou ambos;
3) Indicativo do mês de apuração das Metas;



Planejamento Estratégico:

Objetivo: informar a situação de cada um dos 16 indicadores utilizados para acompanhamento dos 
8 Objetivos Estratégicos que compõem o Planejamento Estratégico.

Funcionalidades: 
1) Índice de capilaridade: ampliar o índice de capilaridade para 8,9% até 2020.
2) Quantidade de práticas preventivas de litígios: realizar 6 práticas preventivas de litígios até 2020;
3) Tempo médio de execução do processo (TMDP): reduzir em 12% o tempo médio de duração do 

processo na fase de conhecimento da 1ª instância até 2020;
4) Tempo médio de execução do processo (TMDP): reduzir em 12% o tempo médio de duração do 

processo na fase de execução da 1ª instância até 2020;
5) Tempo médio de execução do processo (TMDP): reduzir em 12% o tempo médio de duração do 

processo na 2ª instância até 2020;
6) Quantidade de rotinas otimizadas e padronizadas: otimizar e padronizar 30 rotinas judiciárias até 

2020;
7) Quantidade  de  rotinas  otimizadas  e  padronizadas:  otimizar  e  padronizar  20  rotinas 

administrativas até 2020;
8) índice de satisfação dos usuários com a comunicação externa:  atingir  85% de satisfação dos 

usuários com a comunicação externa até 2020;
9) índice de satisfação dos Magistrados e Servidores com a comunicação interna: atingir 80% de 

satisfação de Magistrados e Servidores com a comunicação interna até 2020.
10) Índice de execução do plano de obras: as metas do indicador serão definidas após a aprovação do 

plano de obras;
11) IgovPessoas: atingir a faixa “Aprimorado” na avaliação do IgovPessoas até 2020;
12) Índice de absenteísmo: reduzir para 6,05% o índice de absenteísmo da força de trabalho até 2020;
13) Índice de realização dos exames periódicos: aumentar para 90% o índice de realização de exames 

periódicos até 2020;
14) Índice de bem-estar no trabalho: aumentar para 50% o índice de bem-estar no trabalho até 2020;
15) iGovTI: atingir faixa “Aprimorado” na avaliação do iGovTI até 2020;
16) Índice de execução do orçamento disponibilizado (IEOD): aumentar em 10% o IEOD em relação 

à média de 2011, 2012 e 2013 até 2020;
17) Link  para  o  planejamento  estratégico  2015-2020:  direciona  o  usuário  ao  Portal  da  Gestão 

Estratégica para detalhamento dos indicadores e critérios de cumprimento das metas. 



Metas: 

Objetivo: 
Viabilizar o acompanhamento do indicador de performance das metas.

Funcionalidades: 
1) Filtros Ativos: informa as opções de filtros selecionados pelo usuário;
2) Limpar Filtro: cancelar a seleção de filtros feitos pelo usuário;
3) Cidade: filtrar, por cidade, o acompanhamento da meta;
4) Vara do Trabalho: filtrar, por vara de trabalho, o acompanhamento da meta;
5) período de análise das metas: filtro de período;
6) ?: link para o pdf explicativo da meta;
7) indicador de performance da meta;
8) Casos Novos: visualizar, na aba “Processos”, as reclamações trabalhistas classificadas como 

casos  novos  oriundos  da(s)  Varas(s)  do  Trabalho  ou  Cidades(s)  selecionada(s),  ou  do 
tribunal caso nenhum filtro seja ativado;

9) Pendentes  de  Julgamento:  visualizar,  na  aba  “Processos”,  as  reclamações  trabalhistas 
pendentes de julgamento oriundas da(s) Vara(s) do Trabalho ou Cidades(s) selecionada(s), 
ou do tribunal caso nenhum filtro seja ativado;

10) Julgados: visualizar, na aba “Processos”, as reclamações trabalhistas classificada julgadas 
oriundas da(s) Vara(s) ou Cidades(s) selecionada(s), ou do Tribunal caso nenhum filtro seja 
ativado;

11) Percentual de cumprimento da meta: apresenta o percentual de cumprimento da meta, por 
Vara do Trabalho, bem como os casos a serem priorizados para o cumprimento da mesma.

12) Gráfico:  exibir um comparativo dos indicadores da meta por Vara do Trabalho, Cidade e 
Mês;

13) descrição da meta e critérios de cumprimento. 



eGestão 1º grau: 
Objetivo: Fornecer um conjunto de informações que compõem o e-Gestão de 1º grau.

São exibidos oito grupos de informações: Fase de conhecimento, Fase de liquidação, Fase de 
execução, Incidentes Processuais, Valores, Audiências, Prazos médios, Recursos para o TRT.

Cada grupo possui um conjunto de botões que levam o usuário à outra tela onde são filtrados 
os itens do eGestão (conjunto de dados estatísticos requeridos pelo TST).

O usuário pode escolher apenas um Mês/Ano específico ou um período, bem como a Vara 
do Trabalho da qual quer obter informações.

Deve-se observar que itens “Pendentes” devem ser analisados apenas no último mês do 
período.

O botão Análise traz um panorama da unidade – ver orientação própria ao fim deste manual.
Vamos explorar os elementos gráficos que aparecerem nas telas quando clicamos em algum 

botão.  Para  isso  vamos  escolher  uma  vara,  um  determinado  período  e  clicamos  no  botão 
“Solucionados” no grupo “Fase de conhecimento”:

1) Período selecionado
2) Vara selecionada
3) Gráficos disponíveis – o 1º é o exibido (4) Processos por item do eGestão
4) Gráfico visualizados dentre os disponíveis(3)
5) Opções: Quantitativo, percentual, prazos, arrecadação – depende do gráficos
6) Lista de processos resultante do gráfico



7) Botão para retornar à Tela anterior
As opções do gráfico (5) fornecem outras opções, como percentual:

Podemos clicar em conciliações e nos gráficos disponiveis (3) selecionar processos por Juiz:

Podemos ver as conciliações por classe processual:

Veja que a navegação pelos gráficos está presa a 1ª seleção (Processos conciliados).
Então podemos resumir a pesquisa da seguinte forma:
No período de 01/01/2016 a 30/04/2016 a 1ª VT de João Pessoa conciliou cerca 1 em cada 

cinco  processos  (20%)  e  que  70%  são  ações  conciliadas  foram  Ações  Travalhistas  do  Rito 
Ordinário.

Pode-se obter uma planilha com os processos clicando no XL da tabela de processos:



O botão “Correição” leva o usuário a uma tela que traz uma sequência de botões com dados 
utilizados nas atas de correição. Na verdade, são os mesmos botões da tela anterior mas apenas 
focando aqueles usados com esta finalidade.



eGestão  2º grau: 
Objetivo: Fornecer um conjunto de informações oriundas da coleta de dados do SUAP e PJe que 
compõem o e-Gestão de 2º grau.

São exibidos  sete  grupos  de  informações:  Relator,  Revisor,  Pauta  e  Sessão,  Publicação, 
Baixa de Processos, Prazos médios, Recursos para o TST.

Cada grupo possui um conjunto de botões que levam o usuário à outra tela onde são filtrados 
os itens do eGestão (conjunto de dados estatísticos requeridos pelo TST).



eGestão RH:
Objetivo: Fornecer um conjunto de informações oriundas da coleta de dados do 
MentorRH (Folha de Pagamento e Recursos humanos) que compõem o e-Gestão de 
2º grau.

Em fase de implantação, esta aba traz os itens do eGestão que são solicitados 
pelo TST. Foram agregadas informações fornecidas pela SEGEPE relativo à cursos, 
escolaridade, aposentadoria, etc.

O gestor pode tanto utilizar dos botões que filtram os itens do eGestão como 
pode utilizar das Listas para filtrar as informações: Unidades, Funções, Carreira, 
Escolaridade, Cursos e até pelo nome do servidor.

O gráfico, no centro possui duas abas: Itens do eGestão e Unidades. Filtrando-
se o item do eGestão, pode-se observá-lo por unidade:



Produção:
Objetivo: Permitir o acompanhamento dos itens do eGestão que estão relacionados 
aos magistrados.

A ferramenta permite a escolha de um período para análise bem como a 
escolha de várias opções de gráfico:
a) Processos por Item do eGestão

b) Processos por classe (filtrando as conciliações, por exemplo)

c) Processos por Juiz (mostrado no início da página, permite comparação entre 
magistrados)



d) Evolução menção do Item do eGestão

Lembrando que ao selecionar itens do eGestão relativo a “Pendencias”, deve-se 
escolher o último mês do período analisado.

 



Consumo: 
Objetivo: acompanhar os gastos do Tribunal com energia elétrica, água, telefonia e combustível.

A aba de consumo agrega informações de Energia, Água, Telefonia e Combustíveis. 
Além de valores, são exibidas as unidades de consumo: m³, Kwh, litros
Pode-se acompanhar a evolução do consumo, como no gráfico abaixo:

Selecionando um único mês, pode-se verificar se houve redução ou aumento do consumo 
em relação ao mês anterior ou ao mesmo mês do ano anterior:

Indicadores negativos indicam a redução; em vermelho os aumentos.



Consumíveis: 
Objetivo: Apresentar a distribuição dos materiais de consumo por produto/material, área e setor.  
Bem como fornecer informações sobre o material permanente (tombados),

Toda vez que é feita uma carga de dados para o Hórus os dados relativo aos pedidos de 
material de consumo bem como a distribuição de material permanente, tombados, é atualizada.

Diversas pesquisas podem ser realizadas, quatro gráficos estão disponíveis:
a) Consumíveis por Setor: Permite a comparação entre setores em relação a um determinado item.

b) Ranking de Consumíveis: Permite ver no período que produtos foram mais requisitados.



c) Evolução das quantidades no período: Permite ver os quantitativos solicitados no período.

d) Quantidade de Consumíveis por Área: Permite ver o consumo por área.

Material Permanente
A tabela mostrada nesta tela tem duas abas: Material de Consumo e Material Permanente. A 

primeira lista os pedidos, materiais, quantidades, etc relativo aos consumíveis solicitados pelo setor.
A segunda traz a relação atualizada de Material |Permanente que está no setor.

Os elementos dispostos na tabela também são passíveis de pesquisa. Por exemplo: Imagine 
que um móvel de tombamento 47561 precisará ser localizado. Clique em 



Assim a tabela vai trazer todos dos Tombamento de todos os setores. 

Na medida que for digitando haverá o filtro:

Logo, chega-se ao resultado:



Orçamento:

Objetivo:  Acompanhar  a  execução  orçamentária,  detalhada  no  planejamento  dos  setores  e 
aprovadas pela Comissão de Orçamento. Esse planejamento é delineado pelo PEI – Planejamento 
Estratégico Institucional. Assim, cada setor da administração participa da elaboração do orçamento 
anual  e  a  administração  pode  acompanhar  a  evolução  desse  planejamento,  chegando  até  aos 
protocolos que tramitam pelas diversas fases.

Na  figura  acima  vemos  o  setor  (1)  da  engenharia,  cujo  planejamento  (2)  foi  feito 
estabelecendo os valores (3). Podemos acompanhar a realização através do protocolos. A terceira 
aba da tabela (4) detalha os protocolos:

A primeira aba (5) detalha as despesas segundo as fontes:

A execução  orçamentária  é  um indicador  do  PEI  e  pode  ser  visto  na  parte  inferior  à 
esquerda. Nessa área da tela vemos um atalha para a consulta de protocolos na intranet:



Aposentadorias:

Objetivo:  Permitir  aos  gestores  identificar  antecipadamente  a  necessidade  de  pessoal  da  sua 
unidade em função das aposentadorias. Nosso Regional apresenta um alto quadro de servidores que 
estão em vias de se aposentar.

Os diversos filtros permitem várias  análises.  No gráfico verificamos duas linhas.  A azul 
identifica o número de servidores que adquirem direito a cada ano. A linha vermelha mostra a 
quantidade acumulada, já descontando as aposentadorias compulsórias.

A segunda aba do gráfico mostra dois conjuntos de barras. A azul indica os que adquirem 
direito ano após ano. As barras vermelhas identificam o número dos que, de fato, se aposentaram. A 
última coluna vermelha é do ano de 2015, obviamente, e indica que 38 servidores se aposentaram. 
Um número quatro vezes maior que no ano de 2014.



Análise do 1º Grau

Este módulo objetiva permitir ao gestor uma rápida análise da unidade 
direcionando os esforços para a entrega de resultados. 

Neste  guia,  forneceremos  uma  interpretação  de  cada  mostrador 
destacando os aspectos estatísticos e operacionais.

Também abordaremos a contribuição para as Metas Nacionais do CNJ, 
do CSJT e, é claro, do Planejamento Estratégico do TRT 13ª Região.

Antes,  porém,  é  preciso  entender  alguns  marcos  dos  sistema  de 
estatísticas do TST denominado eGestão. Para o 1º Grau são coletados mais de 300 
itens que apuram quantitativos, valores, pendências, médias e prazos.

Para  o  eGestão  o  processo  do  trabalho  é  dividido  em  três  fases: 
Conhecimento, Liquidação e Execução, com marcos: início, baixa e finalização.

Em cada fase, o eGestão define um objetivo que se considera alcançado 
quando o magistrado assim o declara,é o que se chama Baixa: 

– No Conhecimento, a sentença seguido do transito em julgado ou remessa 
ao TRT;

– Na Liquidação, o despacho de Homologação dos Cálculos;
– Na Execução, a decisão de Extinção da mesma;

A Finalização de dá pelo início da próxima fase, pelo arquivamento ou 
ainda  pelo  envio  do  processo  à  outra  unidade  (redistribuição)  ou  outro  ramo  da 
justiça.

Por último, para que esse módulo pudesse cumprir o seu propósito, era 
necessário que o Hórus pudesse fornecer uma prévia da estatística do mês corrente de 
forma que as ações das unidades pudessem ser  quantificadas de imediato.  Então, 
durante a madrugada, os movimentos lançados no PJe são coletados e assim naquele 
dia veremos o resultado do que foi produzindo no dia anterior:

Tela do Hórus em 23/02/2017



1 – Relação Solucionados x Casos Novos

 Objetivo: Indicar se a unidade está reduzindo o acervo dos 
processos na fase de conhecimento.

Efeito:  Relacionado à Meta 1 do CNJ, diferencia-se desta 
pois  não  considera  tão  somente  a  primeira  decisão  do 
processo. 

Ações:   Agilizar  as  audiências,  instruir  com  celeridade; 
concluir para julgamento com rapidez; monitorar o prazo do 
magistrado.

2 – Relação Sentenças Líquidas x Sentenças com Mérito

Objetivo:  Indicar  se  a  unidade está  entregando sentenças 
líquidas em proporção adequada às de mérito.

Efeito:  Reduzir  a  necessidade  da  fase  de  Liquidação, 
diminuindo o tempo de tramitação do processo.

Ações:   Verificar  a  marcação  do  indicador  Liquidado, 
considerar que as conciliações são sempre sentenças líquidas; 
ainda que ensejem apenas obrigações – segundo orientação 
do TST.

3 – Relação Conciliados x Solucionados

Objetivo: Indicar se a unidade executa a política de tentativa 
de conciliação com eficiência.

Efeito: Relacionado à Meta 3 do CNJ, estima que 1/3  das 
soluções devem ser de processos conciliados.

Ações:   Agilizar  as  audiências iniciais;  cuidar para que a 
conciliação  seja  registrada  em  todos  os  processos  de  um 
acordo em grupo;  Registrar  como sentença  e  nunca  como 
mero  despacho;  Verificar  a  presença  do  movimento 
“Homologada a Transação” no processo conciliado.



4 – Relação Audiências Inicial/Una x Casos Novos

Objetivo:  Indicar  se a unidade está  sendo ágil  no tramite 
processual.

Efeito:  Quanto  maior  o  número  de  audiências,  maior  a 
probabilidade de acordos,  sentenças mais ágeis, diminuição 
do TMDP1c.

Ações: Habilitar mais dias para a pauta; estabelecer uma 2ª 
sala de audiência.

5 – Relação Baixados x Casos Novos

Objetivo:  Indicar  se  a  unidade está   sendo ágil  no tramite 
processual.

Efeito: Reduzir o acervo de processos de conhecimento.

Ações:  A baixa  se  dá  posteriormente  à  sentença,  seja  pelo 
transito em julgado, seja pela remessa à instância superior, ou 
ainda  pelo  arquivamento.  Deve-se  ser  ágil  no  trâmite  pós 
sentença: Análise de recursos; prazos processuais, etc.

6 - Relação Finalizados x Casos Novos

Objetivo: Indicar se a unidade está  sendo ágil no tramite 
processual.

Efeito: Reduzir o acervo de processos de conhecimento.

Ações: A finalização se dá pelo arquivamento, pelo início da 
liquidação ou execução, por envio à outra unidade ou à outro 
ramo da justiça. Deve-se ser ágil  no trâmite pós sentença: 
Análise de recursos; prazos processuais, etc.



7 -  TMDP1c – Tempo médio de duração do processo no conhecimento
Objetivo: Indicar o tempo médio do ajuizamento à sentença, 
desconsiderando-se assim o tempo de recurso.

Efeito: Relacionado a Meta 5 do CSJT. Objetivo Estratégico 
Nº 02 do PEI do TRT.

Ações:  Agilizar  as  audiências,  instruir  com  celeridade; 
concluir para julgamento com rapidez; monitorar o prazo do 
magistrado.

8 – Relação Baixados x Pendentes

Objetivo: Identificar se a unidade está reduzindo o saldo de 
processos de conhecimento.

Efeito:  Não  há  relação  direta  com as  metas.  Entretanto  a 
baixa  de  processos  é  o  objetivo  maior  da  fase  e  depende 
essencialmente da produção de sentenças.

Ações:   Agilizar  as  audiências,  instruir  com  celeridade; 
concluir para julgamento com rapidez; monitorar o prazo do 
magistrado.

9 – Relação Antecipação de Tutela x Pendentes

Objetivo: Identificar o saldo.
Efeito: Estatística do eGestão.

Ações:  Considerar  Limitar  apenas  para  ações  Cautelares; 
Pendentes que foram decididos como limitar devem retificar 
autuação retirando o marcador; Posteriormente à Distribuição 
pode  haver  documento  do  tipo  “Antecipação  de  Tutela”. 
Nesse  caso,  no  lançador  de  movimentos,  deve-se  lançar  o 
movimento “Alterado o tipo de documento de Antecipação de 
Tutela para Natureza diversa.“



10 – Relação Exceção de Incompetência x Pendentes

Objetivo: Identificar o saldo.
Efeito: Estatística do eGestão.

Ações:  Documentos  do  tipo  “Exceção  de  Incompetência” 
geram pendências.  Nesse caso,  no lançador de movimentos, 
deve-se lançar o movimento “Alterado o tipo de documento de 
…. para Natureza diversa.“ se não for mais possível o registro 
da decisão.

11 – Relação Embargos de Declaração x Pendentes

Objetivo: Identificar o saldo.
Efeito: Estatística do eGestão.

Ações:  Documentos  do  tipo  “Embargos  de  Declaração” 
geram pendências. Nesse caso, no lançador de movimentos, 
deve-se lançar o movimento “Alterado o tipo de documento 
de  ….  para  Natureza  diversa.“  se  não  for  mais  possível  o 
registro da decisão.  Em versões  iniciais  do PJe a  saída do 
fluxo de decisão do ED não permitia seu retorno e por fim 
acabava-se lançando novo movimento de julgamento.

12 – Relação Recurso Ordinário x Pendentes

Objetivo: Identificar o saldo.
Efeito: Estatística do eGestão.

Ações:  Documentos  do  tipo  “Recurso  Ordinário”  geram 
pendências. Nesse caso, no lançador de movimentos, deve-se 
lançar o movimento “Alterado o tipo de documento de …. 
para Natureza diversa.“ se não for mais possível o registro da 
decisão.  Observar  que  muitas  vezes  as  contra  razões  pela 
parte contrária foi registrada como mais um documento do 
mesmo tipo.



13 – Relação Recurso Adesivo x Pendntes

Objetivo: Identificar o saldo.
Efeito: Estatística do eGestão.

Ações:  Documentos  do  tipo  “Recurso  Adesivo”  geram 
pendências. Nesse caso, no lançador de movimentos, deve-se 
lançar  o  movimento  “Alterado o tipo de  documento de …. 
para Natureza diversa.“ se não for mais possível o registro da 
decisão. 

14 – Relação Agravo de Instrumento x Pendentes

Objetivo: Identificar o saldo.
Efeito: Estatística do eGestão.

Ações: Documentos do tipo “Agravo de Instrumento” geram 
pendências. Nesse caso, no lançador de movimentos, deve-se 
lançar o  movimento “Alterado o tipo de documento de …. 
para Natureza diversa.“ se não for mais possível o registro da 
decisão. 

15 – Relação Impugnação à Sentença de Liquidação x Pendentes

Objetivo: Identificar o saldo.
Efeito: Estatística do eGestão.

Ações:  Documentos  do  tipo  “Impugnação  à  sentença  de 
liquidação” geram pendências.  Nesse caso,  no lançador de 
movimentos, deve-se lançar o movimento “Alterado o tipo 
de documento de …. para Natureza diversa.“ se não for mais 
possível o registro da decisão. Observar que muitas vezes as 
contra razões pela parte contrária foi registrada como mais 
um documento do mesmo tipo.



16 – Relação Liq. Finalizados x Pendentes

Objetivo: Obter o saldo de processos na fase de liquidação 
não finalizados. 

Efeito: Estatística do eGestão.

Ações:  A finalização  se  dá  pelo  início  da  Execução,  pelo 
Arquivamento ou ainda pelo envio à outra unidade ou ramo 
da  justiça.  Não  confundir  com  os  baixados  que  são 
decorrentes  daqueles  em  que  houve  a  homologação  dos 
cálculos.

17 – Relação Exceção de Pré executividade x Pendentes

Objetivo: Identificar o saldo.
Efeito: Estatística do eGestão.

Ações: Documentos do tipo “Exceção de pré executividade” 
geram pendências. Nesse caso, no lançador de movimentos, 
deve-se lançar o movimento “Alterado o tipo de documento 
de …. para Natureza  diversa.“  se  não for  mais  possível  o 
registro da decisão. 

18 – Relação Embargos à Execução x Pendentes

Objetivo: Identificar o saldo.
Efeito: Estatística do eGestão.

Ações: Documentos do tipo “Embargos à Execução” geram 
pendências. Nesse caso, no lançador de movimentos, deve-se 
lançar o movimento “Alterado o tipo de documento de …. 
para Natureza diversa.“ se não for mais possível o registro da 
decisão.  Observar  que  muitas  vezes  as  contra  razões  pela 
parte contrária  foi  registrada como mais um documento do 
mesmo tipo.



19 – Relação Embargos à Adjudicação/Arrematação x Pendentes

Objetivo: Identificar o saldo.
Efeito: Estatística do eGestão.

Ações: Documentos do tipo Embargos à “Adjudicação” ou à 
“Arrematação” geram pendências. Nesse caso, no lançador 
de  movimentos,  deve-se  lançar  o  movimento  “Alterado o 
tipo de documento de …. para Natureza diversa.“ se não for 
mais  possível  o  registro  da  decisão.  Observar  que  muitas 
vezes  as  contra  razões  pela  parte  contrária  foi  registrada 
como mais um documento do mesmo tipo.

20 – Relação Agravos de Petição x Pendentes

Objetivo: Identificar o saldo.
Efeito: Estatística do eGestão.

Ações:  Documentos  do  tipo  “Agravo  de  Petição”  geram 
pendências. Nesse caso, no lançador de movimentos, deve-se 
lançar o movimento “Alterado o tipo de documento de …. 
para Natureza diversa.“ se não for mais possível o registro da 
decisão.  Observar  que  muitas  vezes  as  contra  razões  pela 
parte contrária foi registrada como mais um documento do 
mesmo tipo.

21 – TMDP1e - Tempo médio de duração do processo na execução

Objetivo: Indicar o tempo médio do início até a extinção da 
execução.

Efeito: Relacionado a Meta 5 do CSJT. Objetivo Estratégico 
Nº 02 do PEI do TRT.

Ações:  O  objetivo  da  fase  é  que  o  crédito  trabalhista  seja 
satisfeito: principal, custas e honorários. Requer a decisão do 
magistrado  extinguindo  a  execução.  Deve-se  agilizar  esse 
registro tão logo o objetivo da fase seja alcançado. 



22 – Execuções Encerradas x Pendentes

Objetivo: Identificar o saldo de processos em execução

Efeito: Relacionado a Meta 5 do CNJ. Reduzir o acervo da 
execução.

Ações:  Requer  a  decisão  do  magistrado  extinguindo  a 
execução. Deve-se agilizar esse registro tão logo o objetivo da 
fase seja alcançado.


