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 Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região    
 

Boletim Interno Eletrônico Especial n.º 27/2017, ve iculado em 9 de novembro de 2017.  
 

DELIBERAÇÃO CGE Nº. 2/2017, de 8 de novembro de 2017. 
 

O COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA do Tribunal Regional do Trabalho da 
Décima Região, 

 CONSIDERANDO a aprovação, em 16 de dezembro de 2014, do Planejamento 
Estratégico 2015-2020, conforme disposto na R.A. 91/2014, 

 CONSIDERANDO que compete ao Comitê de Gestão Estratégica deliberar acerca 
de alterações nos indicadores estratégicos e gerenciais, metas e projetos estratégicos, assegurando sua 
adequação e suficiência para o alcance dos objetivos estratégicos do TRT da 10ª Região, conforme 
disposto no Art. 6º da R.A. nº 91/2014, 

 CONSIDERANDO as discussões e deliberações advindas da 21ª Reunião do Comitê 
de Gestão Estratégica, realizada dia 31 de julho de 2017, 

 DECIDIU  

 1) Alterar a periodicidade das Pesquisas de "Satisfação do Usuário Externo" 
e "Satisfação com a Comunicação Interna e os Sistemas de Tecnologia da Informação" para bienal e 
determinar sua próxima aplicação no segundo semestre de 2018; 

 2) Sobrestar a aplicação da Pesquisa de "Qualidade de Vida no Trabalho" até que 
seja sanado óbice técnico relacionado ao software Alceste; 

 3) Revisar o Indicador Estratégico 1 - "Índice de Satisfação Social" (ISS), em função 
da alteração da periodicidade da Pesquisa de "Satisfação do Usuário Externo", vide matriz atualizada 
do "Guia de Indicadores Estratégicos" do Anexo; 

 4) Revisar o Indicador Estratégico 8 - "Índice de Satisfação com a Comunicação" 
(ISCOM), em função da alteração da periodicidade da Pesquisa de "Satisfação com a Comunicação 
Interna e os Sistemas de Tecnologia da Informação", vide matriz atualizada do "Guia de Indicadores 
Estratégicos" do Anexo; 

 5) Revisar o Indicador Estratégico 9 - "Índice de Divulgação na Mídia" (IDM) para 
que as publicações sobre o Tribunal veiculadas na mídia sejam consideradas de modo amplo, ou seja, 
contabilizando-se as publicações positivas, neutras e negativas, vide matriz atualizada do "Guia de 
Indicadores Estratégicos" do Anexo; 

 6) Revisar o Indicador Estratégico 10 – "Índice de Cumprimento do Plano de Obras" 
(ICPO) apenas quanto à prestação da informação no "Sistema de Gestão Estratégica" (SIGEST) para 
que sejam prestados no referido software apenas dados referentes aos itens das obras; havendo, ainda, 
encaminhamento para a retirada do item "Araguaína – Esquadria e vidros – Brises", vide matriz 
atualizada do "Guia de Indicadores Estratégicos" do Anexo; 

 7) Revisar o Indicador Estratégico 17 - "Índice de Satisfação dos Usuários de TI" 
(ISUTI), em função da alteração da periodicidade da Pesquisa de "Satisfação com a Comunicação 
Interna e os Sistemas de Tecnologia da Informação", vide matriz atualizada do "Guia de Indicadores 
Estratégicos" do Anexo; 

 8) Revisar o Indicador Gerencial 15 - "Índice de Satisfação do Público Externo com 
as Instalações Físicas" (ISPEI) em função da alteração da periodicidade da Pesquisa de "Satisfação do 
Usuário Externo", vide matriz atualizada do "Guia de Indicadores Gerenciais" do Anexo; 
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 9) Revisar o Indicador Gerencial 16 - "Índice de Percepção Interna e Externa com a 
Segurança" (IPIES) em função da alteração da periodicidade da Pesquisa de "Satisfação do Usuário 
Externo", vide matriz atualizada do "Guia de Indicadores Gerenciais" do Anexo; 

 10) Excluir o Indicador Gerencial 24 – "Índice de Sensibilização à Prevenção" (ISP) 
do Planejamento Estratégico 2015-2020 do TRT10, vide matriz atualizada do "Guia de Indicadores 
Gerenciais" do Anexo; 

 11) Estabelecer relatoria, para apresentação na próxima reunião do CGE, das 
seguintes entregas: 

• Nova minuta da "Política de Comunicação do TRT10" - relatora: Secretária-Geral da 
Presidência, Marysol Damasceno; 

• Apresentação de proposta do Projeto “Correição Integrada” - relatora: Coordenadora de Gestão 
Estratégica, Michelle Machado da Silva; 

• Apresentação de proposta do Projeto “Integração SIGEP, Folha web e e-Social” -
 relator: Diretor-Geral, Rafael Alves Bellinello. 

                           

PEDRO LUÍS VICENTIN FOLTRAN  
Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboração: 
Seção de Cadastro de Servidores Ativos  
Coordenadoria de Pessoal e de Informações Funcionais 



ANEXO

DELIBERAÇÃO CGE nº. 2/2017

Guia de Indicadores e Metas Estratégicas do TRT 10

Indicador Estratégico 1 Índice de Sa(sfação Social (ISS)

Perspec(va PROCESSOS INTERNOS

Obje(vo Criar e fomentar polí�cas e ações para uma prestação jurisdicional célere e 
de qualidade

Descrição do Obje(vo

Iden�ficar  necessidades,  criar  e  /ou  adaptar  soluções  de  forma
compar�lhada  e  par�cipa�va, es�mular mudanças e boas prá�cas
consagradas, e promover inicia�vas  ins�tucionais  que  se  revertam  em
ro�nas concretas a serem implantadas no co�diano de trabalho, com foco na
melhoria dos processos asseguradores da prestação jurisdicional célere e de
qualidade.

Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos dados

CDEST

Periodicidade Bienal

Fórmula

Será medido a par�r de ques�onários com perguntas fechadas e/ou abertas.

O indicador não obedecerá à fórmula fixa com pesos de variáveis ou fatores
preestabelecidos,  mas  será  medida  com  o  auxílio  de  métricas  esta0s�cas
denominadas “Análise fatorial” e/ou “Análise de regressão”.

Essas metodologias consideram que os pesos para cálculo do indicador sejam

determinados a par�r das caracterís�cas intrínsecas à própria amostra.

Variáveis

Medido a par�r de ques�onários com perguntas fechadas e abertas;

Os fatores e pesos serão determinados após a pesquisa de 2015.

Linha de base 78,21%

META 1

Aumentar 1 ponto percentual a cada biênio a par�r da linha de base
 

2016 2018 2020

79,21% 80,21% 81,21%

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.0000003750-5;
2. Linha de base proveniente de resultados da Pesquisa de Sa�sfação do 
Usuário da Jus�ça do Trabalho da 10ª Região aplicada em 2014;
3. Na 21ª Reunião do Comitê de Gestão Estratégica, realizada dia 31 de julho 
de 2017, foi deliberada alteração de periodicidade de aplicação da pesquisa e 
do indicador de anual para bienal, o que acarretou respec�va 
atualização/ajuste nas metas – sem porém, alteração de valores a serem 
alcançados.



Indicador Estratégico 2 Índice de Ações de Celeridade e Qualidade (IACQ)

Perspec(va PROCESSOS INTERNOS

Obje(vo Criar e fomentar polí�cas e ações para uma prestação jurisdicional célere e
de qualidade

Descrição do Obje(vo

Iden�ficar  necessidades,  criar  e  /ou  adaptar  soluções  de  forma
compar�lhada  e  par�cipa�va, es�mular mudanças e boas prá�cas
consagradas, e promover inicia�vas  ins�tucionais  que  se  revertam  em
ro�nas concretas a serem implantadas no co�diano de trabalho, com  foco
na melhoria dos processos asseguradores da prestação jurisdicional célere

e de qualidade.

Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos dados

CDEST

Periodicidade Anual

Fórmula
Quan�dade de ações encaminhadas à Corregedoria ou iden�ficadas por está
como uma boa prá�ca, implantadas em pelo menos 5 Varas do Trabalho no
ano.

Variáveis
Número de ações encaminhadas à Corregedoria ou iden�ficadas por esta 
como uma boa prá�ca, implantadas em pelo menos 5 Varas do Trabalho.

Linha de base ---

META 2

A�ngir 6 (seis) ações implantadas até 2020.
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5         6

Observações 1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.0000003751-3.

Indicador Estratégico 3 Índice de Acesso à Jus(ça I(nerante no Tocan(ns (IAJI-TO)

Perspec(va PROCESSOS INTERNOS

Obje(vo Criar e fomentar polí�cas e ações para uma prestação jurisdicional célere e
de qualidade

Descrição do Obje(vo

Iden�ficar  necessidades,  criar  e  /ou  adaptar  soluções  de  forma
compar�lhada  e  par�cipa�va, es�mular mudanças e boas prá�cas
consagradas, e promover inicia�vas  ins�tucionais  que  se  revertam  em
ro�nas concretas a serem implantadas no co�diano de trabalho, com  foco
na melhoria dos processos asseguradores da prestação jurisdicional célere e
de qualidade.

Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos dados

Varas do Trabalho de Tocan�ns

Periodicidade Mensal

Fórmula
Número de audiências realizadas durante as i�nerâncias / Total de dias em
i�nerâncias.



Variáveis
Número de audiências realizadas durante as i�nerâncias;

Total de dias em i�nerâncias.

Linha de base ---

META 3

A�ngir 13 (treze) audiências/dia em i�nerância até 2020.
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

--- --- 10 11 12 13

Observações 1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003753-0;

Indicador Estratégico 4 Índice de Boas Prá(cas de Execução (IBPE)

Perspec(va PROCESSOS INTERNOS

Obje(vo
Es�mular o surgimento e a adoção de boas prá�cas para a efe�vidade da 
execução

Descrição do Obje(vo

Iden�ficar  necessidades,  meios  e  condições  para  o  surgimento  de
inicia�vas  inovadoras  nos  processos  de  execução,  efetuar  estudos  e
pesquisas de boas prá�cas já comprovadas, iden�ficar as melhores formas
de disseminação de  boas prá�cas e favorecer a implantação de mudanças
de ro�nas voltadas para a melhoria dos níveis de efe�vidade da execução.

Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos dados

CDEST

Periodicidade Anual

Fórmula
Quan�dade  de  boas  prá�cas  implantadas  em  pelo  menos  5  Varas  do
Trabalho, decorrentes o Banco de Boas Prá�cas da Execução.

Variáveis
Quan�dade de boas prá�cas implantadas, decorrentes do Banco de Boas 
Prá�cas da Execução.

Linha de base ---

META 4

A�ngir 6 (seis) boas prá�cas implantadas até 2020.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6

Observações 1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003754-8.

Indicador Estratégico 5
Índice de Redução do Número de Execuções Individuais contra Grandes

Devedores (IRGD)

Perspec(va PROCESSOS INTERNOS

Obje(vo Es�mular o surgimento e a adoção de boas prá�cas para a efe�vidade da 
execução

Descrição do Obje(vo Iden�ficar  necessidades,  meios  e  condições  para  o  surgimento  de
inicia�vas  inovadoras  nos  processos  de  execução,  efetuar  estudos  e
pesquisas de boas prá�cas já comprovadas, iden�ficar as melhores formas



de disseminação de boas prá�cas e favorecer a implantação de mudanças
de ro�nas voltadas para a melhoria dos níveis de efe�vidade da execução.

Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos dados

CDEST

Periodicidade Mensal

Fórmula

1  -  (Quan�ta�vo  de  processos  dos  grandes  devedores  pendentes  de
execução  na  instância  em  31.12.2014  +  Quan�ta�vo  de  processos  dos
grandes devedores distribuídos na instância para execução  até  o mês de
referência  -  Quan�ta�vo  de  processos  dos  grandes  devedores  com
execução finalizada na instância até o mês de referência)/Quan�ta�vo de
processos dos grandes devedores pendentes de execução na instância em
31.12.2014

Variáveis

Quan�ta�vo de processos dos grandes devedores pendentes de execução na 
instância em 31.12.2014;

Quan�ta�vo de processos dos grandes devedores distribuídos na instância 
para execução no mês de referência (acumulando ao longo do período);

Quan�ta�vo de processos dos grandes devedores com execução finalizada na
instância no mês de referência (acumulando ao longo do período);

Considerar grande devedor aquele que figure em mais de 50 processos.

Linha de base
Quan�ta�vo de processos dos grandes devedores pendentes de execução na 
instância em 31.12.2014

META 5

Reduzir 2 pontos percentuais ao ano, chegando a 12% em 2020.
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2% 4% 6% 8% 10% 12%

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003755-6;
2. O critério de definição dos grandes devedores foi apontado pelo Comitê 
Gestor Regional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição por 
ocasião da elaboração do Plano Estratégico. Além disso, o critério número de 
processos segue a lógica proposta pelo CNJ, na Meta Nacional nº 7.

Indicador Estratégico 6
Índice de Redução de Desproporção da Força de Trabalho entre Primeiro e

Segundo Graus (IRDFT)

Perspec(va PROCESSOS INTERNOS

Obje(vo
Equalizar a distribuição da força de trabalho entre primeiro e segundo graus, 
proporcionalmente à demanda de processos

Descrição do Obje(vo

Levantar informações, efetuar estudos, desenvolver análises e promover
discussões par�cipa�vas com a finalidade de implementar parâmetros e
ações concretas e graduais para a distribuição de servidores, de cargos em
comissão e de funções de confiança na 10ª Região. Buscando a equalização
entre os órgãos de primeiro e segundo graus.



Situação atual Indisponível

Responsável pela
informação dos dados

CDEST

Periodicidade Anual

Fórmula ---

Variáveis ---

Linha de base   ---

META 6

A ser definida
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

- - - - - -

Observações O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003756-4.

Indicador Estratégico 7 Índice de Redução de Impacto Ambiental (IRIA)

Perspec(va PROCESSOS INTERNOS

Obje(vo Consolidar a Responsabilidade Socioambiental na 10ª Região

Descrição do Obje(vo

Criar  e  manter  mecanismos  para  medir  e  minimizar  o  impacto
socioambiental  das  a�vidades  inerentes  ao  funcionamento  do  Tribunal,
iden�ficando parâmetros de sustentabilidade e acompanhando-os. Gerar o
aproveitamento  de  condições  internas  já  desenvolvidas,  com  vistas  a
beneficiar a sociedade em ações que sejam alinhadas à missão ins�tucional
e aos valores do TRT 10.

Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos dados

SEGEP e CDSEG

Periodicidade Mensal

Fórmula (IRCP + IEA + IEEE)/3

Variáveis

IRCP – Índice de Redução de Consumo de Papel = (1- (Cpac/FUac)/ 

(Cpaa/FUaa)))x100;

IEA – Índice de Economia de Água = (1- ((Caac/FUac)/

(Caaa/Ftaa)))x100; IEEE – Índice de Economia de Energia Elétrica = (1- 

((Ceac/FUac)/ (Ceaa/Ftaa)))x100;
Cpac = Consumo de papel (número de resmas) no período corrente;

Cpaa = Consumo de papel (número de resmas) no período base;

Caac = Consumo de água no período corrente;

Caaa = Consumo de água no período base;

Ceac = Consumo de energia elétrica no período corrente;

Ceaa = Consumo de energia elétrica no período base;

FUac = Força de trabalho total no final do período corrente;

FUaa = Força de trabalho total no final do período base;

Linha de base Resultado de 2014 = 23,14%



META 7

Reduzir 18% o impacto ambiental até 2020. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2% 12% 13% 15% 17% 18%

Observações O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.0000003758-0.

Indicador Estratégico 8 Índice de Sa(sfação com a Comunicação (ISCOM)

Perspec(va PROCESSOS INTERNOS

Obje(vo Melhorar a Comunicação Ins�tucional

Descrição do Obje(vo

Criar,  estreitar e manter canais permanentes e  efe�vos  de comunicação
com o público interno e com a sociedade, a fim de favorecer os processos
de  trabalho,  de  fortalecer  a  imagem  ins�tucional,  de  fomentar  a
divulgação  e  o  acesso  às  informações  relevantes  e  de  ampliar  a
par�cipação nas ações ins�tucionais.

Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos dados

 CDEST

Periodicidade Bienal

Fórmula

Será  medido  com  o  auxílio  de  ques�onários  com  perguntas  fechadas  e
abertas.

O indicador não obedecerá à fórmula fixa com pesos de variáveis ou fatores
preestabelecidos, mas será medido com o auxílio de métricas esta�s�cas
denominadas "Análise fatorial" e/ou "Análise de regressão".

Essas  metodologias  consideram  que  os  pesos  para  cálculo  do  indicador
sejam  determinados  a  par�r  das  caracterís�cas  intrínsecas  à  própria
amostra.

Variáveis
Oriundas de ques�onário da Pesquisa, que, registra-se, em 2016 foi 
reformulado por NUCOM e SETIN para que refle�sse mais acuradamente a 
realidade do TRT10 no período 2015-2020.

Linha de base Resultado da pesquisa aplicada em 2015 = 53,88%

META 8

A�ngir 70% de sa�sfação até 2020.

2016 2018 2020

57% 63% 70%

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.0000003760-2;
2. Na 21ª Reunião do Comitê de Gestão Estratégica, realizada dia 31 de julho 
de 2017, foi deliberada alteração de periodicidade de aplicação da pesquisa e 
do indicador de anual para bienal.

Indicador Estratégico 9 Índice de Divulgação na Mídia (IDM)

Perspec(va PROCESSOS INTERNOS

Obje(vo Melhorar a Comunicação Ins�tucional



Descrição do Obje(vo

Criar,  estreitar e manter canais permanentes e  efe�vos  de comunicação
com o público interno e com a sociedade, a fim de favorecer os processos
de  trabalho,  de  fortalecer  a  imagem  ins�tucional,  de  fomentar  a
divulgação  e  o  acesso  às  informações  relevantes  e  de  ampliar  a
par�cipação nas ações ins�tucionais.

Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos dados

NUCOM

Periodicidade  Mensal

Fórmula
Total de publicações sobre o Tribunal veiculadas na mídia de modo amplo, ou
seja, incluindo-se as publicações posi�vas, neutras e nega�vas.

Variáveis

Publicações sobre o tribunal veiculadas em todos os �pos de mídia, ainda
que réplicas -  o mesmo tema poderá ser contabilizado de acordo com a
quan�dade de publicações/ replicações;

Serão consideradas as publicações posi�vas, neutras e nega�vas.

Linha de base 1.166

META 9

Aumentar 2% ao ano o índice de divulgação na mídia a par�r de 2015.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

     1.166    1.189 1.213 1.237 1.262 1.287

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003761-0;
2. Na primeira versão do indicador, quando eram consideradas apenas as 
publicações posi�vas e neutras, foi adotada por linha de base os dados do 
primeiro semestre de 2015 (472 no0cias) mul�plicados por 2;
3. Na 21ª Reunião do Comitê de Gestão Estratégica, realizada dia 31 de julho 
de 2017, foi deliberada alteração do indicador para que a fórmula contabilize 
todas as no0cias veiculadas, o que acarretou recálculo da linha de base e os 
resultados dos anos seguintes.

Indicador Estratégico 10 Índice de Cumprimento do Plano de Obras (ICPO)

Perspec(va PROCESSOS INTERNOS

Obje(vo Melhorar a Qualidade e Segurança das Instalações

Descrição do Obje(vo

Assegurar ao público interno e externo instalações modernas e funcionais,
adequadas aos serviços,  e planejar  e  executar  ações a  fim de elevar  os
patamares  de  segurança  dos  prédios,  redondezas  e  das  pessoas
considerando as funções desempenhadas.

Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos dados

NUPRO

Periodicidade Trimestral

Fórmula Índice de cada projeto:

Soma por componente [Percentual Básico ajustado com peso atribuído (%)



x Soma por detalhe do componente (Percentual Básico ajustado com peso
atribuído (%) x Percentual de execução real (%) )]

Índice global será dado pela média do índice de cada projeto

Variáveis
Componente: Projetos/aprovação, Mobilização da obra, Movimentação de 
terra / Subsolo, etc.

Linha de base Resultado de 2014 = 6,95%

META 10

Aumentar em 36% o Índice de Cumprimento do Plano de Obras de 2014, até
2020.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

6% 12% 18% 24% 30% 36%

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000001478-5;
2. Na 21ª Reunião do Comitê de Gestão Estratégica (CGE), realizada dia 31 de 
julho de 2017, foram deliberados ajustes técnicos quanto ao preenchimento 
do indicador no "Sistema de Gestão Estratégica" (SIGEST) sem que os cálculos 
e a apuração fossem afetados.

Indicador Estratégico 11 Índice de Equipamentos de Segurança (IES)

Perspec(va PROCESSOS INTERNOS

Obje(vo Melhorar a Qualidade e Segurança das Instalações

Descrição do Obje(vo

Assegurar ao público interno e externo instalações modernas e funcionais,
adequadas aos  serviços,  e planejar  e executar  ações a  fim de elevar os
patamares  de  segurança  dos  prédios,  redondezas  e  das  pessoas,
considerando as funções desempenhadas.

Situação atual Encerrado

Responsável pela
informação dos dados

Seção de Segurança

Periodicidade -

Fórmula -

Variáveis -

Linha de base -

META 11

-

2015 2016 2017 2018 2019 2020

- - - - -   -

Observações 1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.0000001479-3.

Indicador Estratégico 12 IGovGeral

Perspec(va  PROCESSOS INTERNOS

Obje(vo Fortalecer os Processos de Governança



Descrição do Obje(vo

Formular,  implantar  e  monitorar  estratégias  flexíveis  e  aderentes  às
especificidades do TRT 10, produzidas de forma colabora�va pelo Tribunal
e  pela  sociedade.  Buscar  a  eficiência  operacional,  a  transparência
ins�tucional, o fortalecimento da autonomia administra�va e financeira do
Órgão, assim como a adoção das  melhores prá�cas de comunicação da
estratégia, de gestão documental, da informação, de processos de trabalho
e de projetos.

Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos dados

DIGER

Periodicidade Bienal

Fórmula Percentual alcançado pelos componentes do modelo de avaliação do iGov.

Variáveis
Percentual alcançado pelos componentes do modelo de avaliação do iGov:
resultado ob�do na capacidade e no estágio dos componentes do Índice
iGov calculado pelo TCU.

Linha de base Resultado 2014 = 26% (inicial)

META 12

Aumentar, em relação à úl�ma apuração, a pontuação alcançada em 15 
pontos percentuais até 2020.

2016 2018 2020

3pp 9pp 15pp

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.0000003762-9;
2. A despeito da unificação de ques�onários promovida pelo Tribunal  de
Contas da União em 2017, os resultados para de iGovPessoas, iGov TIC e
iGov serão informados individualizados na devolu�va, razão pela qual não
houve alteração nos indicadores mencionados.

Indicador Estratégico 13
Índice de Redução de Inscrição de Restos a Pagar Não-processados 

(IRIRPnp)

Perspec(va  PROCESSOS INTERNOS

Obje(vo Melhorar a qualidade do gasto público

Descrição do Obje(vo

Iden�ficar  e  u�lizar  mecanismos  para  alinhar  as  necessidades
orçamentárias,  de  custeio,  de  inves�mentos  e  de  pessoal  ao
aprimoramento  da  prestação  jurisdicional,  atendendo  aos  princípios
cons�tucionais  da  administração  pública.  Desenvolver  uma  cultura  de
o�mização de recursos públicos e de redução de desperdício.

Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos dados

SEORF

Periodicidade Anual

Fórmula [(Relação percentual entre os restos a pagar não-processados do exercício
de  referência  inscrito e o total de  orçamento disponibilizado no exercício
de referência/ Relação percentual entre os restos a pagar não-processados
do  exercício  de 2014 inscrito e o total  de orçamento disponibilizado no



exercício  de 2014)-1.]*100

Variáveis

Restos a pagar não-processados do exercício de referência inscrito; Restos

a pagar não-processados do exercício de 2014 inscrito;  Total de orçamento

disponibilizado  no  exercício  de  referência;  Total  de  orçamento

disponibilizado no exercício de 2014.

Linha de base 4,34%

META 13

Reduzir em 30% a inscrição de restos a pagar não-processados até 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

5% 10% 15% 20% 25% 30%

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.0000003763-7;
2. O saldo orçamentário para fins do cálculo leva em consideração toda a 
execução do Tribunal, exceto:

• (0005) Cumprimento de sentença judicial transitada em julgado 
(precatórios) nacional; e

• (0625) cumprimento de sentença judicial transitada em julgado.

Indicador Estratégico 14                                            IGovPessoas

Perspec(va APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO

Obje(vo Promover a melhoria da gestão de pessoas, da saúde e da qualidade de vida

Descrição do Obje(vo

Iden�ficar  necessidades  e  efetuar  diagnós�cos,  desenvolver  de  forma
compar�lhada  e  par�cipa�va e  adotar  polí�cas,  métodos e  prá�cas  na
gestão  de comportamentos internos,  obje�vando potencializar o capital
humano no TRT10. Promover programas e ações relacionados à avaliação
e  ao  desenvolvimento  de  competências  gerenciais  e  técnicas  dos
servidores e magistrados; à valorização dos colaboradores; à humanização
nas  relações  de  trabalho;  ao  estabelecimento  de  sistemas  de
recompensas; à qualidade de vida e à saúde das pessoas, à modernização
das carreiras e à adequada distribuição da força de trabalho.

Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos dados

 SEGEP

Periodicidade Bienal

Fórmula iGovPessoas

Variáveis
Resultado ob�do na capacidade e no estágio dos componentes do índice 

iGovPessoas calculado pelo TCU.

Linha de base Resultado 2013 = 38,7% (Inicial)

META 14

A�ngir a faixa “aprimorado”, até 2020, na avaliação do iGovPessoas.

2016 2018 2020

Inicial Intermediário Aprimorado

Observações 1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.0000003764-5;
2. A despeito da unificação de ques�onários promovida pelo Tribunal de 
Contas da União em 2017, os resultados para de iGovPessoas, iGov TIC e iGov 
serão informados individualizados na devolu�va, razão pela qual não houve 



alteração nos indicadores mencionados.

Indicador Estratégico 15 Execução no Orçamento de Capacitação (EOC)

Perspec(va APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO

Obje(vo Promover a melhoria da gestão de pessoas, da saúde e da qualidade de vida

Descrição do Obje(vo

Iden�ficar  necessidades  e  efetuar  diagnós�cos,  desenvolver  de  forma
compar�lhada  e  par�cipa�va  e  adotar  polí�cas,  métodos  e  prá�cas  na
gestão de  comportamentos internos,  obje�vando potencializar  o  capital
humano no TRT 10. Promover programas e ações relacionados à avaliação
e  ao  desenvolvimento  de  competências  gerenciais  e  técnicas  dos
servidores e magistrados; à valorização dos colaboradores; à humanização
nas relações de trabalho; ao estabelecimento de sistemas de recompensas;
à qualidade de vida e à saúde das pessoas, à modernização das carreiras e
à adequada distribuição da força de trabalho.

Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos dados

SEORF

Periodicidade Anual

Fórmula
(Valor aplicado em capacitação/Orçamento disponibilizado para aplicação no
período) x 100

Variáveis

Valor aplicado (empenhado – orçamento do TRT10) em capacitação no 
exercício;

Orçamento disponibilizado para aplicação no exercício (dotação atualizada).

Linha de base -

META 15

Executar, no mínimo, 90% do orçamento disponibilizado para capacitação 
até 2020.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

90% 90% 90% 90% 90% 90%

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003765-3;
2. A apuração da execução deve:

• Considerar ação orçamentária própria do TRT (Ptres 85116 e 85118);
• Não considerar recursos descentralizados; 
• Medir nível de execução do orçamento disponibilizado no exercício.

Indicador Estratégico 16 Índice de Integração e Visão Sistêmica (IIVS)

Perspec(va APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO

Obje(vo Es�mular a integração e a visão sistêmica

Descrição do Obje(vo Implementar ações voltadas à conscien�zação acerca da importância do
entendimento e da observação das interligações entre as a�vidades das
unidades do Tribunal, das conexões intrínsecas e dos impactos decorrentes
de prá�cas e procedimentos adotados. Implementar ações direcionadas ao
desenvolvimento  da  cultura  de  visão  sistêmica  e  compar�lhada,
promovendo a  integração entre  componentes  das  diversas  unidades da



ins�tuição,  a  fim  de  favorecer  a  mo�vação  e  o  comprome�mento  das
pessoas com os obje�vos do Tribunal.

Situação atual Indisponível

Responsável pela
informação dos dados

-

Periodicidade -

Fórmula -

Variáveis -

Linha de base -

META 15

-

2015 2016 2017 2018 2019 2020

--- --- --- --- --- ---

Observações 1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.0000003766-1.

Indicador Estratégico 17 Índice de Sa(sfação dos Usuários de TI (ISUTI)

Perspec(va APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO

Obje(vo Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC

Descrição do Obje(vo

Promover  o  desenvolvimento  interno  da  tecnologia  de  informação  e
comunicação  para  impulsionar  melhorias  nos  processos  de  trabalho  e
oportunizar o uso racional de instrumentos, sistemas e meios disponíveis,
em alinhamento com as estratégias nacionais de TIC.

Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos dados

CDEST

Periodicidade Bienal

Fórmula

Índice  aferido  por  meio  de  pesquisa  aplicada  por  ques�onário  com
perguntas fechadas e abertas.

O indicador não obedece à fórmula fixa com pesos de variáveis ou fatores
preestabelecidos,  mas  métricas  esta0s�cas  denominadas  "Análise
fatorial" e/ou "Análise de regressão".

Tal metodologia considera que os pesos para cálculo do indicador sejam
determinados a par�r das caracterís�cas intrínsecas à própria amostra.

Variáveis
Oriundas de ques�onário da Pesquisa, que, registra-se, em 2016 foi 
reformulado por NUCOM e SETIN para que refle�sse mais acuradamente a 
realidade do TRT10 no período 2015-2020.

Linha de base 55,30%

META 17

A�ngir 70% de sa�sfação até 2020

2016 2018 2020

58% 64% 70%



Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.0000003767-0;
2. Na 21ª Reunião do Comitê de Gestão Estratégica, realizada dia 31 de julho 
de 2017, foi deliberada alteração de periodicidade de aplicação da pesquisa e
do indicador de anual para bienal.

Indicador Estratégico 18                                                          IGovTIC

Perspec(va APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO

Obje(vo Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC

Descrição do Obje(vo

Promover  o  desenvolvimento  interno  da  tecnologia  de  informação  e

comunicação  para  impulsionar  melhorias  nos  processos  de  trabalho  e

oportunizar o uso racional de instrumentos, sistemas e meios disponíveis,

em alinhamento com as estratégias nacionais de TIC.

Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos dados

SETIN

Periodicidade Bienal

Fórmula
Percentual  alcançado  pelos  componentes  do  modelo  de  avaliação  do
iGovTIC

Variáveis
Resultado ob�do na capacidade e no estágio do índice iGovTIC calculado 
pelo TCU.

Linha de base Resultado 2012 = 0,51 (Intermediário) / Resultado 2014 = 0,36 (Básico)

META 18

A�ngir a faixa “aprimorado” até 2020, na avaliação do iGovTI

2016 2018 2020

Intermediário Intermediário Aprimorado

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.0000003768-8;
2. A despeito da unificação de ques�onários promovida pelo Tribunal de 
Contas da União em 2017, os resultados para de iGovPessoas, iGov TIC e iGov
serão informados individualizados na devolu�va, razão pela qual não houve 
alteração nos indicadores mencionados.

Indicador Estratégico 19 Incremento no Orçamento de TIC (IOTIC)

Perspec(va APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO

Obje(vo Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC

Descrição do Obje(vo

Promover  o  desenvolvimento  interno  da  tecnologia  de  informação  e
comunicação  para  impulsionar  melhorias  nos  processos  de  trabalho  e
oportunizar o uso racional de instrumentos, sistemas e meios disponíveis,
em alinhamento com as estratégias nacionais de TIC.

Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos dados

SEORF

Periodicidade Mensal



Fórmula
( (Valor aplicado em TIC / Valor aplicado em TIC no período equivalente
anterior) -1) x 100

Variáveis
Valor aplicado em TIC;
Valor aplicado em TIC no período equivalente anterior.

Linha de base R$8.646.565,88 (valor aplicado em 2014)

META 19

Incrementar em, no mínimo, 20% o valor do orçamento executado em TIC 
em relação ao ano anterior, até 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

20% 20% 20% 20% 20% 20%

Observações
1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.0000003769-6.
2. O valor da linha de base considera os dados “com descentralização”.

Guia de Indicadores Gerenciais do TRT 10

Indicador Gerencial 1 Índice de Processos An(gos (IPA)

Perspec(va PROCESSOS INTERNOS

Obje(vo Criar e fomentar polí�cas e ações para uma prestação jurisdicional célere e 
de qualidade

Descrição do
Obje(vo

Iden�ficar  necessidades,  criar  e  /ou  adaptar  soluções  de  forma
compar�lhada  e  par�cipa�va,  es�mular  mudanças  e  boas  prá�cas
consagradas,  e  promover  inicia�vas  ins�tucionais  que  se  revertam  em
ro�nas concretas a serem implantadas no co�diano de trabalho, com foco na
melhoria dos processos asseguradores da prestação jurisdicional célere e de
qualidade.

Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos

dados

CDEST

Periodicidade Mensal

Fórmula

Fórmula deve estar alinhada de acordo com a meta
 
do ano estabelecida pelo 

Conselho Nacional de Jus�ça.

Ano de 2015: Percentual de cumprimento da meta = ((∑P2.10 + P2.13) / (P2.1 

+ ∑P2.4 -∑P2.7)) X 1000/9

Ano de 2016: Percentual de cumprimento da meta =  ((∑P2.10 + P2.13) / (P2.1 
+ ∑P2.4 - ∑P2.7)) X 1000/9

Ano de 2017: Percentual de cumprimento da meta =  ((∑P2.10 + P2.13) / (P2.1 
+ ∑P2.4 - ∑P2.7)) x (1000/9)



Variáveis A  iden�ficação  das  variáveis  corresponde  à  iden�ficação  conferida  no
Glossário das Metas do Poder Judiciário.

Ano de 2015:

P2.1  =  Número  total  de  processos  de  conhecimento  não  criminais
distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados no
PERÍODO DE REFERÊNCIA*, excluídos os que se encontravam suspensos em
31/12/2014.

P2.4  =  Número  total  de  processos  de  conhecimento  não  criminais
distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até
31/12/2014 que entraram na meta por saírem de situação de suspensão ou
por passarem a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência.

P2.7  =  Número  total  de  processos  de  conhecimento  não  criminais
distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até
31/12/2014 que saíram da meta por suspensão ou não enquadramento nos
critérios da meta, que não por julgamento, no mês de referência

P2.10  =  Número  total  de  processos  de  conhecimento  não  criminais
distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até
31/12/2014 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou
única vez no ano de 2015

P2.13 = Número total de processos informados em P2.1 que foram julgados
pela primeira ou única vez até 31.12.2014

Ano de 2016:

P2.1  =  Número  total  de  processos  de  conhecimento  não  criminais
distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados no
PERÍODO DE REFERÊNCIA*, excluídos os que se encontravam suspensos em
31/12/2015.

P2.4  =  Número  total  de  processos  de  conhecimento  não  criminais
distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até
31/12/2015 que entraram na meta por saírem de situação de suspensão ou
por passarem a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência.

P2.7  =  Número  total  de  processos  de  conhecimento  não  criminais
distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até
31/12/2015 que saíram da meta por suspensão ou não enquadramento nos
critérios da meta, que não por julgamento, no mês de referência

P2.10  =  Número  total  de  processos  de  conhecimento  não  criminais
distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até
31/12/2015 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou
única vez no ano de 2016

P2.13 = Número total de processos informados em P2.1 que foram julgados
pela primeira ou única vez até 31.12.2015



Ano de 2017:

P2.1  =  Número  total  de  processos  de  conhecimento  não  criminais
distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados no
PERÍODO DE REFERÊNCIA*, excluídos os que se encontravam suspensos em
31/12/2016.

P2.4  =  Número  total  de  processos  de  conhecimento  não  criminais
distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até
31/12/2016 que entraram na meta por saírem de situação de suspensão ou
por passarem a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência.

P2.7  =  Número  total  de  processos  de  conhecimento  não  criminais
distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até
31/12/2016 que saíram da meta por suspensão ou não enquadramento nos
critérios da meta, que não por julgamento, no mês de referência

P2.10  =  Número  total  de  processos  de  conhecimento  não  criminais
distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até
31/12/2016 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou
única vez no ano de 2017

P2.13 = Número total de processos informados em P2.1 que foram julgados
pela primeira ou única vez até 31.12.2016

Linha de base

Ano de 2015: processos distribuídos até 31/12/2013, no 1º e no 2º graus 

Ano de 2016: processos distribuídos até 31/12/2014, no 1º e no 2º graus 

Ano de 2017: processos distribuídos até 31/12/2015, no 1º e no 2º graus 

META 1

Meta ref. 2015 - Iden�ficar e julgar, até 31/12/2015, pelo menos 90% dos 
processos distribuídos até 31/12/2013, no 1º e 2º graus.

Meta ref. 2016 - Iden�ficar e julgar, até 31/12/2016, pelo menos 90% dos 
processos distribuídos até 31/12/2014, no 1º e 2º graus.

Meta ref. 2017 - Iden�ficar e julgar, até 31/12/2017, pelo menos 90% dos 
processos distribuídos até 31/12/2015, no 1º e 2º graus. 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

90% 90% 90% --- --- ---

Observações
1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003802-1.
2. Meta Nacional 2 e Indicador 7 da Jus�ça do Trabalho;
3. A fórmula e as variáveis deverão estar alinhadas à meta de acordo com o ano.

Indicador Gerencial 2 Índice de Processos Julgados (IPJ)

Perspec(va PROCESSOS INTERNOS



Obje(vo Criar e fomentar polí�cas e ações para uma prestação jurisdicional célere e 
de qualidade

Descrição do
Obje(vo

Iden�ficar  necessidades,  criar  e  /ou  adaptar  soluções  de  forma
compar�lhada  e  par�cipa�va,  es�mular  mudanças  e  boas  prá�cas
consagradas,  e  promover  inicia�vas  ins�tucionais  que  se  revertam  em
ro�nas concretas a serem implantadas no co�diano de trabalho, com foco
na melhoria dos processos asseguradores da prestação jurisdicional célere e
de qualidade.

Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos

dados

CDEST

Periodicidade Mensal

Fórmula

Fórmula deve estar alinhada de acordo com a meta
 
do ano estabelecida pelo 

Conselho Nacional de Jus�ça.

Ano de 2015: Percentual de cumprimento: = ((∑P1.3) / (∑P1.1 + 1 - ∑P1.5)) x 
100

Ano de 2016: Percentual de cumprimento: = ((∑P1.3) / (∑P1.1 + 1 - ∑P1.5)) x 
100

Ano de 2017: Percentual de cumprimento: = ((∑P1.3) / (∑P1.1 - ∑P1.5)) x 

1000/9

Variáveis A  iden�ficação  das  variáveis  corresponde  à  iden�ficação  conferida  no
Glossário das Metas do Poder Judiciário.

Ano de 2015:

P1.1  = Número total  de processos de conhecimento não criminais novos
distribuídos no mês de referência

P1.3 = Número total de processos de conhecimento não criminais até então
não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou
único julgamento

P1.5  =  Número  total  de  processos  de  conhecimento  não  criminais
distribuídos no exercício de 2015 e que no mês de referência saíram da meta
por  cancelamento  da  distribuição  ou  remessa  para  outro  tribunal  ou
jurisdição ou deixaram de se enquadrar nos critérios da meta

Ano de 2016:

P1.1  = Número total  de processos de conhecimento não criminais novos
distribuídos no mês de referência

P1.3 = Número total de processos de conhecimento não criminais até então
não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou
único julgamento



P1.5  =  Número  total  de  processos  de  conhecimento  não  criminais
distribuídos no exercício de 2016 e que no mês de referência saíram da meta
por  cancelamento  da  distribuição  ou  remessa  para  outro  tribunal  ou
jurisdição ou deixaram de se enquadrar nos critérios da meta

Ano de 2017:

P1.1  = Número total  de processos de conhecimento não criminais novos
distribuídos no mês de referência

P1.3 = Número total de processos de conhecimento não criminais até então
não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou
único julgamento

P1.5  =  Número  total  de  processos  de  conhecimento  não  criminais
distribuídos no exercício de 2017 e que no mês de referência saíram da meta
por  cancelamento  da  distribuição  ou  remessa  para  outro  tribunal  ou
jurisdição ou deixaram de se enquadrar nos critérios da meta

Linha de base

Ano de 2015: processos distribuídos no ano corrente

Ano de 2016: processos distribuídos no ano corrente

Ano de 2017: processos distribuídos no ano corrente

META 2

Meta ref. 2015 - Julgar quan�dade maior de processos de conhecimento do 
que os distribuídos no ano corrente.

Meta ref. 2016 - Julgar quan�dade maior de processos de conhecimento do 
que os distribuídos no ano corrente.

Meta ref. 2017 - Julgar 90% dos processos recebidos no ano corrente com 
redutor proporcional à redução de juízes e servidores de cada TRT .

2015 2016 2017 2018 2019 2020

100% 100% 90% --- --- ---

Observações
1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003751-3

2. Meta Nacional 1 e Indicador 6 da Jus�ça do Trabalho;

3. A fórmula e as variáveis deverão estar alinhadas à meta de acordo com o ano.

Indicador Gerencial 3 Índice de Ações Cole(vas Julgadas (IACJ)

Perspec(va PROCESSOS INTERNOS

Obje(vo Criar e fomentar polí�cas e ações para uma prestação jurisdicional célere e de
qualidade

Descrição do
Obje(vo

Iden�ficar necessidades, criar e /ou adaptar soluções de forma   compar�lhada 
e par�cipa�va, es�mular mudanças e boas prá�cas consagradas, e promover 
inicia�vas ins�tucionais que se revertam em ro�nas concretas a serem 
implantadas no co�diano de trabalho, com foco na melhoria dos processos 
asseguradores da prestação jurisdicional célere e de qualidade.



Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos

dados

CDEST

Periodicidade Mensal

Fórmula

Fórmula deve estar alinhada de acordo com a meta
 
do ano estabelecida pelo 

Conselho Nacional de Jus�ça.

Ano de 2015: Percentual de cumprimento:  ((∑P6.6 + P6.2 + P6.3) / (P6.1 + 
∑P6.4 - ∑P6.5)) X 100 onde os dados rela�vos ao 2º grau lançados na pergunta 
P6.2 serão u�lizados somente para fins esta0s�cos, sem vinculação para fins de
cálculo do percentual de cumprimento da meta.

Ano de 2016: Percentual de cumprimento:  ((∑P6.6 + P6.2 + P6.3) / (P6.1 + 
∑P6.4 - ∑P6.5)) X 100 onde os dados rela�vos ao 2º grau lançados na pergunta 
P6.2 serão u�lizados somente para fins esta0s�cos, sem vinculação para fins de
cálculo do percentual de cumprimento da meta.

Ano de 2017: Percentual de cumprimento:  ((∑P6.6 + P6.2 + P6.3) / (P6.1 + 

∑P6.4 - ∑P6.5)) X (1000/9,8) onde os dados rela�vos ao 2º grau lançados na 

pergunta P6.2 serão u�lizados somente para fins esta0s�cos, sem vinculação 

para fins de cálculo do percentual de cumprimento da meta.

Variáveis A  iden�ficação  das  variáveis  corresponde  à  iden�ficação  conferida  no
Glossário das Metas do Poder Judiciário.

Ano de 2015:

P6.1  =  Número  total  de  processos  de  conhecimento  em  ações  cole�vas
distribuídos  e  não  julgados  na  instância  no  PERÍODO  DE  REFERÊNCIA*,
EXCLUÍDOS OS QUE SE ENCONTRAVAM SUSPENSOS EM 31/12/2014.

P6.2  =  Número  total  de  processos  de  conhecimento  em  ações  cole�vas
distribuídos  na  instância  no  PERÍODO  DE  REFERÊNCIA*  QUE  FORAM
JULGADOS EM 2013.

P6.3  =  Número  total  de  processos  de  conhecimento  em  ações  cole�vas
distribuídos  na  instância  NO  PERÍODO  DE  REFERÊNCIA*  QUE  FORAM
JULGADOS EM 2014.

P6.4  =  Número  total  de  processos  de  conhecimento  em  ações  cole�vas
distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* E NÃO JULGADOS ATÉ
31/12/2014 que entraram na meta por saírem de situação de suspensão ou
por passarem a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência.

P6.5  =  Número  total  de  processos  de  conhecimento  em  ações  cole�vas
distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* E NÃO JULGADOS ATÉ
31/12/2014 que saíram da meta por suspensão ou não enquadramento nos
critérios da meta, que não por julgamento, no mês de referência.



P6.6  =  Número  total  de  processos  de  conhecimento  em  ações  cole�vas
distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* E NÃO JULGADOS ATÉ
31/12/2014 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou
única vez.

*PERÍODO DE REFERÊNCIA:
 Até 31.12.2012: 1º Grau 
 Até 31.12.2013: 2º Grau

Ano de 2016:

P6.1  =  Número  total  de  processos  de  conhecimento  em  ações  cole�vas
distribuídos  e  não  julgados  na  instância  no  PERÍODO  DE  REFERÊNCIA*,
EXCLUÍDOS OS QUE SE ENCONTRAVAM SUSPENSOS EM 31/12/2015.

P6.2  =  Número  total  de  processos  de  conhecimento  em  ações  cole�vas
distribuídos  na  instância  no  PERÍODO  DE  REFERÊNCIA*  QUE  FORAM
JULGADOS EM 2014.

P6.3  =  Número  total  de  processos  de  conhecimento  em  ações  cole�vas
distribuídos  na  instância  NO  PERÍODO  DE  REFERÊNCIA*  QUE  FORAM
JULGADOS EM 2015.

P6.4  =  Número  total  de  processos  de  conhecimento  em  ações  cole�vas
distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* E NÃO JULGADOS ATÉ
31/12/2015 que entraram na meta por saírem de situação de suspensão ou
por passarem a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência.

P6.5  =  Número  total  de  processos  de  conhecimento  em  ações  cole�vas
distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* E NÃO JULGADOS ATÉ
31/12/2015 que saíram da meta por suspensão ou não enquadramento nos
critérios da meta, que não por julgamento, no mês de referência.

P6.6  =  Número  total  de  processos  de  conhecimento  em  ações  cole�vas
distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* E NÃO JULGADOS ATÉ
31/12/2015 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou
única vez.

*PERÍODO DE REFERÊNCIA:
 Até 31.12.2013: 1º Grau 
 Até 31.12.2014: 2º Grau

Ano de 2017:

P6.1  =  Número  total  de  processos  de  conhecimento  em  ações  cole�vas
distribuídos  e  não  julgados  na  instância  no  PERÍODO  DE  REFERÊNCIA*,
EXCLUÍDOS OS QUE SE ENCONTRAVAM SUSPENSOS EM 31/12/2016.

P6.2  =  Número  total  de  processos  de  conhecimento  em  ações  cole�vas
distribuídos  na  instância  no  PERÍODO  DE  REFERÊNCIA*  QUE  FORAM
JULGADOS EM 2015.

P6.3  =  Número  total  de  processos  de  conhecimento  em  ações  cole�vas
distribuídos  na  instância  NO  PERÍODO  DE  REFERÊNCIA*  QUE  FORAM



JULGADOS EM 2016.

P6.4  =  Número  total  de  processos  de  conhecimento  em  ações  cole�vas
distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* E NÃO JULGADOS ATÉ
31/12/2016 que entraram na meta por saírem de situação de suspensão ou
por passarem a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência.

P6.5  =  Número  total  de  processos  de  conhecimento  em  ações  cole�vas
distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* E NÃO JULGADOS ATÉ
31/12/2016 que saíram da meta por suspensão ou não enquadramento nos
critérios da meta, que não por julgamento, no mês de referência.

P6.6  =  Número  total  de  processos  de  conhecimento  em  ações  cole�vas
distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* E NÃO JULGADOS ATÉ
31/12/2016 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou
única vez.

*PERÍODO DE REFERÊNCIA:
 Até 31.12.2014: 1º Grau 
 Até 31.12.2015: 2º Grau

Linha de base

Ano de 2015: ações cole�vas distribuídas até 31.12.2012 para o 1º Grau e, 
31.12.2013 para o 2º Grau.

Ano de 2016: ações cole�vas distribuídas até 31.12.2013 para o 1º Grau e, 
31.12.2014 para o 2º Grau.

Ano de 2017: ações cole�vas distribuídas até 31.12.2014 para o 1º Grau e, 
31.12.2015 para o 2º Grau.

META 3

Meta  ref.  2015  -  Iden�ficar  e  julgar,  até  31/12/2015,  as  ações  cole�vas
distribuídas, até 31/12/2012 no 1º grau, e até 31/12/2013, no 2º grau.

Meta  ref.  2016  -  Iden�ficar  e  julgar,  até  31/12/2016,  as  ações  cole�vas
distribuídas até 31/12/2013 no 1º grau e até 31/12/2014 no 2° grau.

Meta ref. 2017 - Iden�ficar e julgar, até 31/12/2017, 98% das ações cole�vas 
distribuídas até 31/12/2014 no 1º grau e até 31/12/2015 no 2° grau.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

100% 100% 100% --- --- ---

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003804-8;
2. Meta Nacional 6 e Indicador 8 da Jus�ça do Trabalho;
3. A fórmula e as variáveis deverão estar alinhadas à meta de acordo com o 
ano;
4. O cálculo final do IACJ refere-se à consolidação dos dados de cada pergunta 
do IACJ 1º Grau e IACJ 2º Grau.

Indicador Gerencial 4 Implantação do Processo Judicial Eletrônico (IPJE)



Perspec(va PROCESSOS INTERNOS

Obje(vo Criar e fomentar polí�cas e ações para uma prestação jurisdicional célere e de 
qualidade

Descrição do
Obje(vo

Iden�ficar  necessidades,  criar  e  /ou  adaptar  soluções  de  forma
compar�lhada  e  par�cipa�va,  es�mular  mudanças  e  boas  prá�cas
consagradas, e promover inicia�vas ins�tucionais que se revertam em ro�nas
concretas a serem implantadas no co�diano de trabalho, com foco  na
melhoria dos processos asseguradores da prestação jurisdicional célere e de
qualidade.

Situação atual Encerrado (Meta a�ngida)

Responsável pela
informação dos

dados

CDEST

Periodicidade Mensal

Fórmula (Número de Varas no Tribunal com PJe implantado / Total de Varas do Tribunal) 
X 100

Variáveis

Número de Varas do Tribunal  com PJE Implantado: Varas  do Trabalho que
recebem  processos  pelo  sistema  PJE  nas  fases  de  conhecimento  e  de
execução.

Total de Varas do Tribunal: total de Varas sob jurisdição do TRT da 10ª Região

Linha de base 2014: 37,14% (correspondente a 13 Varas de Trabalho com PJE implantado)

META 4

A�ngir 100% de Varas do Trabalho com PJE implantado até dezembro/2015

2015 2016 2017 2018 2019 2020

100% --- --- --- --- ---

Observações
1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003805-6;
2. A medição do índice em tela foi encerrada pela Portaria PRE-CDEST nº 
1/2016, vez que a implantação do PJe já foi completada.

Indicador Gerencial 5 Tempo Médio da Duração do Processo – 2ª Instância (TMDP2)

Perspec(va PROCESSOS INTERNOS

Obje(vo Criar e fomentar polí�cas e ações para uma prestação jurisdicional célere e de 
qualidade

Descrição do
Obje(vo

Iden�ficar  necessidades,  criar  e  /ou  adaptar  soluções  de  forma
compar�lhada  e  par�cipa�va,  es�mular  mudanças  e  boas  prá�cas
consagradas, e promover inicia�vas ins�tucionais que se revertam em ro�nas
concretas a serem implantadas no co�diano de trabalho, com foco  na
melhoria dos processos asseguradores da prestação jurisdicional célere e de
qualidade.

Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos

dados

CDEST

Periodicidade Mensal



Fórmula TMDP2 = Somatório (Data da Baixa – Data da autuação)/Baixados

Variáveis

Data da baixa: data de baixa dos processos baixados no TRT (remessa para 
outros órgãos competentes, baixas para a instância inferior ou superior e os 
arquivamentos) no período.

Data da autuação: data de autuação das ações originárias e recursais. Para 
processos do PJe, considerar a data de distribuição.

Baixados: processos que �veram movimentação de baixa com data de atuação 
e distribuição definidas.

Linha de base

 Ano de 2015: tempo médio de duração do processo no ano de 2014.

 Ano de 2016: tempo médio de duração do processo no ano de 2014.

Ano de 2017: tempo médio de duração do processo no ano de 2016.

META 5

Meta ref. 2015 - reduzir o prazo médio, em relação ao ano base 2014.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

0% 1% 2% 3% 4% 5%

Meta ref. 2016 - reduzir o prazo médio, em relação ao ano base 2014.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

0% 1% 2% 3% 4% 5%

Meta ref. 2017 - reduzir o prazo médio, em relação ao ano base 2016.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

--- --- 4% 6% 8% 10%

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003806-4.
2. Indicador 4 da Jus�ça do Trabalho e Meta Específica da Jus�ça do Trabalho
estabelecida pelo CNJ;
3.  As  metas  foram  es�puladas  considerando  que  o  TRT  10  está  entre  os
Tribunais que contabilizaram o prazo médio de até 200 dias em 2014 e de 201 a
300 dias em 2016 (Fonte: APGE/CSJT).

Indicador Gerencial 6 Tempo Médio da Duração do Processo – Fase de Conhecimento -

1ª Instância (TMDP1c)

Perspec(va PROCESSOS INTERNOS

Obje(vo Criar e fomentar polí�cas e ações para uma prestação jurisdicional célere e de 
qualidade

Descrição do
Obje(vo

Iden�ficar  necessidades,  criar  e  /ou  adaptar  soluções  de  forma
compar�lhada  e  par�cipa�va,  es�mular  mudanças  e  boas  prá�cas
consagradas, e promover inicia�vas ins�tucionais que se revertam em ro�nas



concretas a serem implantadas no co�diano de trabalho, com foco  na
melhoria dos processos asseguradores da prestação jurisdicional célere e de
qualidade.

Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos

dados

CDEST

Periodicidade Mensal

Fórmula TMDP1c = Somatório (Data da Prolação da Sentença – Data do Ajuizamento da
Ação) /Processos com Prolação de Sentença

Variáveis

Data da Prolação da Sentença: data de prolação da sentença, desconsiderando
os processos com sentença anulada/reformada.

Data do Ajuizamento da Ação: data de autuação da pe�ção inicial na Vara do 
Trabalho.

Linha de base

Ano de 2015: tempo médio de duração do processo no ano de 2014.

Ano de 2016: tempo médio de duração do processo no ano de 2014.

Ano de 2017: tempo médio de duração do processo no ano de 2016.

META 6

Meta ref. 2015 - reduzir o prazo médio, em relação ao ano base 2014.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

0% 1% 2% 3% 4% 5%

Meta ref. 2016 - reduzir o prazo médio, em relação ao ano base 2014.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

0% 1% 2% 3% 4% 5%

Meta ref. 2017 - reduzir o prazo médio, em relação ao ano base 2016.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

--- --- 2% 3% 4% 5%

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003807-2.
2. Indicador 5 da Jus�ça do Trabalho e Meta Específica da Jus�ça do Trabalho
estabelecida pelo CNJ;

3.  As  metas  foram  es�puladas  considerando  que  o  TRT  10  está  entre  os

Tribunais que contabilizaram o prazo médio de  até  200 dias em 2014 e 2016

(Fonte: APGE/CSJT).

Indicador Gerencial 7 Índice de Processos Solucionados – 2ª Instância (IPS2)



Perspec(va  PROCESSOS INTERNOS

Obje(vo Criar e fomentar polí�cas e ações para uma prestação jurisdicional célere e de 
qualidade

Descrição do
Obje(vo

Iden�ficar necessidades, criar e /ou adaptar soluções de forma compar�lhada
e par�cipa�va, es�mular mudanças e boas prá�cas consagradas, e promover
inicia�vas  ins�tucionais  que  se  revertam  em  ro�nas concretas a serem
implantadas no co�diano de trabalho, com foco na melhoria dos processos
asseguradores da prestação jurisdicional célere e de qualidade.

Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos

dados

CDEST

Periodicidade Mensal

Fórmula IPS2 = (Solucionados/Casos Novos)*100

Variáveis

Solucionados: Ações Originárias e Recursos Julgados em sessão e por decisão 
monocrá�ca no período.

Casos Novos: Processos Originários e Recursos vindos da 1ª Instância.

Linha de base ---

META 7

Manter o Índice de Processos Solucionados em, pelo menos, 100%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Observações 1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.0000003808-0

Indicador Gerencial 8 Índice de Conciliação – Fase de Conhecimento (ICONc)

Perspec(va PROCESSOS INTERNOS

Obje(vo Criar e fomentar polí�cas e ações para uma prestação jurisdicional célere e de 
qualidade

Descrição do
Obje(vo

Iden�ficar  necessidades,  criar  e  /ou  adaptar  soluções  de  forma
compar�lhada  e  par�cipa�va,  es�mular  mudanças  e  boas  prá�cas
consagradas, e promover inicia�vas ins�tucionais que se revertam em ro�nas
concretas a serem implantadas no co�diano de trabalho, com foco  na
melhoria dos processos asseguradores da prestação jurisdicional célere e de
qualidade.

Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos

dados

CDEST

Periodicidade Mensal

Fórmula

Ano de 2015: Conciliações / Solucionados



Ano de 2016: 

Ano de 2017: 

Variáveis

Ano de 2015:

Conciliações: somatório do número de sentenças homologatórias de acordo, 
na 1ª Instância, na Fase de Conhecimento.

Solucionados: somatório do número de sentenças proferidas na 1ª Instância, 
incluídas as homologatórias de acordo na Fase de Conhecimento.

Ano de 2016:

P3.1 = Quan�ta�vo de conciliações em 2013

P3.2 = Quan�ta�vo de processos solucionados em 2013

P3.3 = Quan�ta�vo de conciliações em 2014

P3.4 = Quan�ta�vo de processos solucionados em 2014

P3.5 = Quan�ta�vo de conciliações no mês de referência

P3.6 = Quan�ta�vo de processos solucionados no mês de referência

Ano de 2017:

P3.1 = Quan�ta�vo de conciliações em 2013

P3.2 = Quan�ta�vo de processos solucionados em 2013

P3.3 = Quan�ta�vo de conciliações em 2014

P3.4 = Quan�ta�vo de processos solucionados em 2014

P3.5 = Quan�ta�vo de conciliações no mês de referência

P3.6 = Quan�ta�vo de processos solucionados no mês de referência

Linha de base



Ano de 2015: 33,51% (Média do biênio 2013/2014)

Ano de 2016: 32,85% (Média do biênio 2013/2014 após reprocessamento de 
dados de 2014 no e-Gestão)

Ano de 2017: 42,40% (Média do biênio 2013/2014 excluindo-se da base de 
cálculo os processos com desistência e arquivamento)

META 8

Meta  ref.  2015  –  Aumentar  em  1%  o  índice  de  conciliação  na  fase  de
conhecimento, em relação à média do biênio 2013/2014.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1% --- --- --- --- ---

Meta ref. 2016 – Aumentar o índice de conciliação na fase de conhecimento,
em relação à média do biênio 2013/2014, em 2 pontos percentuais.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1% 2 pp --- --- --- ---

Meta ref. 2017 - Aumentar o índice de conciliação na fase de conhecimento,
em relação à média do biênio 2013/2014, em 2 pontos percentuais, excluindo-
se da base de cálculo os processos com desistência e arquivamento, e com
fixação de cláusula de barreira de 54%. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1% 2 pp 2 pp --- --- ---

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.0000003809-9;
2. Indicador 9 da Jus�ça do Trabalho e Meta Específica da Jus�ça do Trabalho
para 2015;
3. Indicador 9 da Jus�ça do  Trabalho a par�r  de 2016 passou a integrar as
Metas Nacionais da Jus�ça do Trabalho estabelecidas pelo CNJ;
4.  Para  as  Metas  da  Jus�ça  do  Trabalho,  se  o  índice  a�ngir  valor  igual  ou
superior a 45%, a meta será considerada cumprida. Esta regra se aplica a par�r
de 2016 (Fonte: APGE/CSJT).

Indicador Gerencial 9 Índice de Tempo de Resposta Interno da Ouvidoria (ITRIO)

Perspec(va PROCESSOS INTERNOS

Obje(vo Criar e fomentar polí�cas e ações para uma prestação jurisdicional célere e de 
qualidade

Descrição do
Obje(vo

Iden�ficar  necessidades,  criar  e  /ou  adaptar  soluções  de  forma
compar�lhada  e  par�cipa�va,  es�mular  mudanças  e  boas  prá�cas
consagradas, e promover inicia�vas ins�tucionais que se revertam em ro�nas
concretas a serem implantadas no co�diano de trabalho, com foco  na
melhoria dos processos asseguradores da prestação jurisdicional célere e de
qualidade.



Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos

dados

OUVJU

Periodicidade Mensal

Fórmula
(Número de atendimentos internos no prazo / Atendimentos internos 

realizados) x 100

Variáveis

Número  de  Atendimentos  Internos  no  Prazo:  quan�dade  de  atendimentos
realizados pela  Ouvidoria  com até  10 dias  corridos  de  tempo  de  resposta,
desconsiderando-se o tempo de resposta das unidades demandadas.

Atendimentos  Internos  Realizados:  total  de  atendimentos  realizados  pela
Ouvidoria.

Linha de base
Resultado de 2014 igual à 96,15% (extraído do SIGEST - Indicador 8 – Índice de 
Tempo de Resposta Interno da Ouvidoria (ITRIO)- DEZ/2014)

META 9

Aumentar  0,64  pontos  percentuais  ao  ano,  os  atendimentos  internos  da
Ouvidoria com até dez dias de tempo de resposta, a�ngindo 100% até 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

96,79% 97,43% 98,08% 98,72% 99,36% 100%

Observações 1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.0000003810-2.

Indicador Gerencial 10 Índice de Tempo de Resposta das Áreas Demandadas pela Ouvidoria 

(ITRADO)

Perspec(va PROCESSOS INTERNOS

Obje(vo Criar e fomentar polí�cas e ações para uma prestação jurisdicional célere e de 
qualidade

Descrição do
Obje(vo

Iden�ficar  necessidades,  criar  e  /ou  adaptar  soluções  de  forma
compar�lhada  e  par�cipa�va,  es�mular  mudanças  e  boas  prá�cas
consagradas, e promover inicia�vas ins�tucionais que se revertam em ro�nas
concretas a serem implantadas no co�diano de trabalho, com foco  na
melhoria dos processos asseguradores da prestação jurisdicional célere e de
qualidade.

Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos

dados

OUVJU

Periodicidade Mensal

Fórmula
(Número de atendimentos internos no prazo / Atendimentos internos 

realizados) x 100

Variáveis Número  de  atendimentos  internos  no  prazo:  quan�dade  de  atendimentos
realizados pelas áreas demandadas pela Ouvidoria, em até 10 dias corridos de
tempo de resposta.

Atendimentos  internos  realizados:  total  de  atendimentos  realizados  pelas



áreas demandadas pela Ouvidoria.

Linha de base
Resultado de 2014 igual à 66,98% (extraído do SIGEST - Indicador 9 - Índice de
Tempo  de  Resposta  das  Áreas  Demandadas  pela  Ouvidoria  (ITRADO)  -
Dez/2014)

META 10

Aumentar  3,84  pontos  percentuais  ao  ano,  os  atendimentos  internos  da
Ouvidoria com até dez dias de tempo de resposta, a�ngindo 90% até 2020.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

70,82% 74,66% 78,50% 82,34% 86,18% 90%

Observações 1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.0000003811-0.

Indicador Gerencial 11 Índice de Valor Liberado aos Trabalhadores e Repassado ao INSS(contribuições

previdenciárias), à Receita Federal (IRRF) e ao Tesouro (custas)

Perspec(va   PROCESSOS INTERNOS

Obje(vo Es�mular o surgimento e a adoção de boas prá�cas para a efe�vidade da 
execução

Descrição do
Obje(vo

Iden�ficar necessidades, meios e condições para o surgimento de inicia�vas
inovadoras nos processos de  execução,  efetuar estudos e pesquisas de boas
prá�cas já comprovadas, iden�ficar as melhores formas de disseminação de
boas prá�cas e favorecer a implantação de mudanças de ro�nas voltadas para
a melhoria dos níveis de efe�vidade da execução.

Situação atual Encerrado

Responsável pela
informação dos

dados

CDEST

Periodicidade Mensal

Fórmula
(Valor repassado ao INSS + Valor repassado à Receita Federal + Valor 

repassado ao Tesouro) / Valor liberado aos trabalhadores

Variáveis

Valor repassado ao INSS (contribuições previdenciárias) Valor 

repassado à Receita Federal (IRRF)

Valor repassado ao Tesouro (custas)

Valor liberado aos trabalhadores

Linha de base ---

META 11

---

2015 2016 2017 2018 2019 2020

--- --- --- --- ---         ---

Observações 1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI  15.0.0000003813-7.

Indicador Gerencial 12 Índice de Concentração de Processos dos Maiores Li(gantes (ICP)

Perspec(va PROCESSOS INTERNOS



Obje(vo Es�mular o surgimento e a adoção de boas prá�cas para a efe�vidade da 
execução

Descrição do
Obje(vo

Iden�ficar necessidades, meios e condições para o surgimento de inicia�vas
inovadoras nos processos de  execução,  efetuar estudos e pesquisas de boas
prá�cas já comprovadas, iden�ficar as melhores formas de disseminação de
boas prá�cas e favorecer a implantação de mudanças de ro�nas voltadas para
a melhoria dos níveis de efe�vidade da execução.

Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos

dados

SETIN

Periodicidade Mensal

Fórmula

Fórmula deve estar alinhada de acordo com a meta
 
do ano estabelecida pelo 

Conselho Nacional de Jus�ça.

Ano de 2015: Percentual de cumprimento: P7.3 * 0,985 / (P7.3 + ∑P7.4 + ∑P7.5 
– ∑P7.6 – ∑P7.7) * 100

Ano de 2016: Percentual de cumprimento: P7.3 * 0,98 / (P7.3 + ∑P7.4 + ∑P7.5 –
∑P7.6 – ∑P7.7) * 100

Ano de 2017: Se P7.7 ≤ ∑P7.4 + ∑P7.5 – ∑P7.6, então percentual de 

cumprimento da meta = 0%.

Caso contrário, 

Percentual de cumprimento = P7.3 * 0,98 / (P7.3 + ∑P7.4 + ∑P7.5 – ∑P7.6 – 

∑P7.7) * 100

Variáveis A  iden�ficação  das  variáveis  corresponde  à  iden�ficação  conferida  no
Glossário das Metas do Poder Judiciário.

Ano de 2015:

P7.3 = Quan�ta�vo de processos dos dez maiores li�gantes pendentes de
julgamento na instância em 31.12.2014

P7.4 = Quan�ta�vo de processos dos dez maiores li�gantes distribuídos na
instância no mês de referência

P7.5 = Número total de processos dos dez maiores li�gantes que entraram
na  meta  por  saírem  de  situação  de  suspensão  ou  por  passarem  a  se
enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência

P7.6 = Número total de processos dos dez maiores li�gantes que saíram da
meta  por  entrarem  na  situação  de  suspensão  ou  por  deixarem  de  se
enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência

P7.7  =  Quan�ta�vo  de  processos  dos  dez  maiores  li�gantes  julgados  na
instância no mês de referência



Ano de 2016:

P7.3 = Quan�ta�vo de processos dos dez maiores li�gantes pendentes de
julgamento na instância em 31.12.2015

P7.4 = Quan�ta�vo de processos dos dez maiores li�gantes distribuídos na
instância no mês de referência

P7.5 = Número total de processos dos dez maiores li�gantes que entraram
na  meta  por  saírem  de  situação  de  suspensão  ou  por  passarem  a  se
enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência

P7.6 = Número total de processos dos dez maiores li�gantes que saíram da
meta  por  entrarem  na  situação  de  suspensão  ou  por  deixarem  de  se
enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência

P7.7  =  Quan�ta�vo  de  processos  dos  dez  maiores  li�gantes  julgados  na
instância no mês de referência

Ano de 2017:

P7.3 = Quan�ta�vo de processos dos dez maiores li�gantes pendentes de
julgamento na instância em 31.12.2016

P7.4 = Quan�ta�vo de processos dos dez maiores li�gantes distribuídos na
instância no mês de referência

P7.5 = Número total de processos dos dez maiores li�gantes que entraram
na  meta  por  saírem  de  situação  de  suspensão  ou  por  passarem  a  se
enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência

P7.6 = Número total de processos dos dez maiores li�gantes que saíram da
meta  por  entrarem  na  situação  de  suspensão  ou  por  deixarem  de  se
enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência

P7.7  =  Quan�ta�vo  de  processos  dos  dez  maiores  li�gantes  julgados  na
instância no mês de referência

Linha de base

Ano de 2015: acervo dos dez maiores li�gantes em relação ao ano anterior

Ano de 2016: acervo dos dez maiores li�gantes em relação ao ano anterior

Ano de 2017: acervo dos dez maiores li�gantes em relação ao ano anterior

META 12

Meta ref. 2015 - Iden�ficar e reduzir em 1,5% o acervo dos dez maiores 
li�gantes em relação ao ano anterior

Meta ref. 2016 - Iden�ficar e reduzir em 2% o acervo dos dez maiores li�gantes 
em relação ao ano anterior 

Meta ref. 2017 - Iden�ficar e reduzir em 2% o acervo dos dez maiores li�gantes



em relação ao ano anterior. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1,5% 2,0% 2,0% --- --- ---

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003814-5;

2. Meta Nacional 7 e Indicador 10 da Jus�ça do Trabalho;

3. A fórmula e as variáveis deverão estar alinhadas à meta de acordo com o 
ano.

Indicador Gerencial 13 Índice de Redução do Material de Consumo (IRMC)

Perspec(va PROCESSOS INTERNOS

Obje(vo Consolidar a Responsabilidade Socioambiental na 10ª Região

Descrição do
Obje(vo

Criar e manter mecanismos para medir e minimizar o impacto socioambiental
das  a�vidades  inerentes  ao  funcionamento  do  Tribunal,  iden�ficando
parâmetros de sustentabilidade e acompanhando-os. Gerar o aproveitamento
de condições internas já desenvolvidas, com vistas a beneficiar a sociedade em
ações que sejam alinhadas à missão ins�tucional e aos valores do TRT 10.

Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos

dados

SEGEP

Periodicidade Mensal

Fórmula

(ICME + ICSI) / 2

ICME - Índice de Consumo de Material de Expediente:
{1 – (CMEAC / PESSOAL AC) / (CMEAB / PESSOAL AB)}x 100

CMEAC - Consumo de Material de Expediente no Ano Corrente 

CMEAB - Consumo de Material de Expediente no Ano Base ICSI 

– Índice de Consumo de Suprimento de Informá�ca:
{1 – (CSIAC / PESSOAL AC) / (CSIAB / PESSOAL AB)}x 100

CSIAC – Consumo de Suprimento de Informá�ca no Ano Corrente CSIAB 

– Consumo de Suprimento de Informá�ca no Ano Base PESSOAL AC

- Total de magistrados, servidores, estagiários e funcionários terceirizados da
área de informá�ca no Ano Corrente.

PESSOAL AB

- Total de magistrados, servidores, estagiários e funcionários terceirizados da
área de informá�ca no Ano Base.

Variáveis Material de Expediente: canetas esferográficas, capas brancas para processo,
capas  plás�cas  para  processo,  envelopes,  papel  branco  e  reciclado,  capas



coloridas.

Suprimentos de Informá�ca: cartuchos e toners.

Pessoal

Linha de base Ano de 2014

META 13

Reduzir em 40% o gasto com material de consumo até 2020.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

--- 30% 32% 34% 37% 40%

Observações 1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.0000001480-7.

Indicador Gerencial 14 Índice de Sa(sfação do Publico Interno com as Instalações Físicas

(ISPIIF)

Perspec(va APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO

Obje(vo Melhorar a Qualidade e Segurança das Instalações

Descrição do
Obje(vo

Assegurar  ao  público  interno  e  externo  instalações modernas  e  funcionais,
adequadas  aos  serviços,  e  planejar  e  executar  ações  a  fim  de  elevar  os
patamares de segurança dos prédios, redondezas e das pessoas, considerando
as funções desempenhadas.

Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos

dados
  CDEST

Periodicidade Bienal

Fórmula

Será medido com o auxílio de ques�onários com perguntas fechadas e 
abertas.

O indicador não obedecerá à fórmula fixa com pesos de variáveis ou 
fatores preestabelecidos, mas será medido com o auxílio de métricas 
esta0s�cas.

Variáveis
O índice será ob�do a par�r de perguntas inseridas na Pesquisa de QVT, para o
público interno.

Linha de base A definir

META 14

A definir

2015 2016 2017 2018 2019 2020

--- --- --- --- --- ---

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.0000003817-0;

2. Os resultados advêm da Pesquisa de Qualidade de Vida no Trabalho;

3. Na 21ª Reunião do Comitê de Gestão Estratégica, realizada dia 31 de julho de
2017, foi deliberado o sobrestamento da aplicação da pesquisa de QVT até que 
seja sanado óbice técnico.



Indicador Gerencial 15 Índice de Sa(sfação do Público Externo com as Instalações Físicas (ISPEI)

Perspec(va PROCESSOS INTERNOS

Obje(vo Melhorar a Qualidade e Segurança das Instalações

Descrição do
Obje(vo

Assegurar  ao  público  interno  e  externo instalações  modernas e  funcionais,
adequadas  aos  serviços,  e  planejar  e  executar  ações  a  fim  de  elevar  os
patamares de segurança dos prédios, redondezas e das pessoas, considerando
as funções desempenhadas.

Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos

dados

CDEST

Periodicidade Bienal

Fórmula

Será medido com o auxílio de ques�onários com perguntas fechadas e 
abertas.

O indicador não obedecerá à fórmula fixa com pesos de variáveis ou 
fatores preestabelecidos, mas será medido com o auxílio de métricas 
esta0s�cas.

Variáveis
O índice será ob�do a par�r de perguntas inseridas na Pesquisa de Sa�sfação
do Usuário Externo.

Linha de base
83,99%  (resultado  ob�do  na  Pesquisa  de  Sa�sfação  do  Usuário  Externo
realizada em 2016).

META 15

A definir a par�r do resultado apurado na Pesquisa de Sa�sfação do Usuário 
Externo realizada em 2016.

2016 2018 2020

A definir A definir A definir

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.0000003818-8;

2. Os resultados advêm da Pesquisa de Sa�sfação do Usuário Externo da Jus�ça
do Trabalho da 10ª Região;
3. Na 21ª Reunião do Comitê de Gestão Estratégica, realizada dia 31 de julho de
2017, foi deliberada alteração de periodicidade de aplicação da pesquisa e do 
indicador de anual para bienal.

Indicador Gerencial 16 Índice de Percepção Interna e Externa com a Segurança (IPIES)

Perspec(va PROCESSOS INTERNOS

Obje(vo Melhorar a Qualidade e Segurança das Instalações

Descrição do
Obje(vo

Assegurar  ao  público  interno  e  externo instalações  modernas e  funcionais,
adequadas  aos  serviços,  e  planejar  e  executar  ações  a  fim  de  elevar  os
patamares de segurança dos prédios, redondezas e das pessoas, considerando
as funções desempenhadas.

Situação atual Disponível



Responsável pela
informação dos

dados

CDEST

Periodicidade Bienal

Fórmula

Público Interno: será medido com o auxílio de ques�onários com perguntas 
fechadas e abertas.

O indicador não obedecerá à fórmula fixa com pesos de variáveis ou 
fatores preestabelecidos, mas será medido com o auxílio de métricas 
esta0s�cas.

Público Externo: será medido com o auxílio de ques�onários com 
perguntas fechadas e abertas.

Variáveis
O índice será ob�do a par�r de perguntas inseridas na Pesquisa de QVT, para o 
público interno, e na Pesquisa de Sa�sfação do Usuário Externo, para o público 
externo.

Linha de base
Resultados apurados na pesquisa 2016 (usuário externo)/primeira aplicação da
pesquisa no período de 2015-2020 (QVT).

META 16

A  definir  após  resultados  apurados  na  pesquisa  de  2016  (usuário
externo)/primeira aplicação da pesquisa no período de 2015-2020 (QVT).

2016 2018 2020

A definir A definir A definir

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003819-6.

2. Os resultados advêm da Pesquisa de Sa�sfação do Usuário Externo da Jus�ça
do Trabalho da 10ª Região e da Pesquisa de Qualidade de Vida no Trabalho;
3. Na 21ª Reunião do Comitê de Gestão Estratégica, realizada dia 31 de julho de
2017, foi deliberada alteração de periodicidade de aplicação da Pesquisa de 
Sa�sfação do Usuário Externo e do indicador de anual para bienal.

Indicador Gerencial 17 Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado (IEOD)

Perspec(va PROCESSOS INTERNOS

Obje(vo Melhorar a qualidade do gasto público

Descrição do
Obje(vo

Iden�ficar e u�lizar mecanismos para alinhar as necessidades orçamentárias, de
custeio,  de  inves�mentos  e  de  pessoal  ao  aprimoramento  da  prestação
jurisdicional, atendendo aos princípios cons�tucionais da administração pública.
Desenvolver uma cultura de o�mização de recursos públicos e de redução do
desperdício.

Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos

dados

SEORF

Periodicidade Mensal

Fórmula IEOD = (Valor efe�vamente liquidado do orçamento disponibilizado/Total do 
orçamento disponibilizado) x 100



Variáveis

Valor  efe�vamente  liquidado  do  orçamento  disponibilizado:  despesas
orçamentárias atestadas e reconhecidas pela unidade  gestora  beneficiária do
fornecimento, serviço ou obra (despesas liquidadas).

Total do orçamento disponibilizado: orçamento do exercício referente às ações
de  Apreciação  de  Causas  na  JT,  Comunicação  e  Divulgação  Ins�tucional,
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes e projetos específicos cujos recursos são
passíveis de empenho, não devendo ser incluído no cálculo aqueles que sejam
objeto de con�ngenciamento.

Linha de base 66,92%

META 17

Aumentar o Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado em relação à 
média de 2011, 2012 e 2013 em 5%, até 2020.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

0,5% 1% 2% 3% 4%   5%

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.000003801-3;

2. Indicador 2 da Jus�ça do Trabalho;

3. Para o TRT 10, serão u�lizados como referência para a meta (média dos 
exercícios de 2011, 2012 e 2013): dotação disponível: R$124.208.223,02; 
empenhos liquidados: R$74.691.148,14; percentual sobre a dotação disponível:
60,13% (Fonte APGE – CSJT).

Indicador Gerencial 18 Índice de Cancelamento de Restos a Pagar Total (ICRPT)

Perspec(va PROCESSOS INTERNOS

Obje(vo Melhorar a qualidade do gasto público

Descrição do
Obje(vo

Iden�ficar e u�lizar mecanismos para alinhar as necessidades orçamentárias, de
custeio,  de  inves�mentos  e  de  pessoal  ao  aprimoramento  da  prestação
jurisdicional, atendendo aos princípios cons�tucionais da administração pública.
Desenvolver uma cultura de o�mização de recursos públicos e de redução do
desperdício.

Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos

dados

SEORF

Periodicidade Anual

Fórmula

[(Relação  percentual  entre  restos  a  pagar  processados  e  não  processados
cancelados no exercício de referência e o total anual de restos a pagar inscritos
e reinscritos para execução no exercício de referência  /  Relação percentual
entre restos a pagar processados e não processados cancelados no exercício
anterior e o total anual de restos a pagar inscritos e reinscritos para execução
no exercício anterior)-1]*100

Variáveis

Valor mensal de restos a pagar processados e não processados cancelados no 
exercício de referência

Total anual de restos a pagar inscritos e reinscritos para execução no exercício 
de referência



Restos  a  pagar  processados  e  não  processados  cancelados  no exercício
anterior

Total anual de restos a pagar inscritos e reinscritos para execução no exercício
anterior

Linha de base 3,87%

META 18

Reduzir 5% ao ano o Índice de Cancelamento de Restos a Pagar Total até 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

5% 5% 5% 5% 5%   5%

Observações 1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.0000003820-0.

Indicador Gerencial 19 Índice de Qualidade de Vida no Trabalho (IAQVT)

Perspec(va APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO

Obje(vo Promover a melhoria da gestão de pessoas, da saúde e da qualidade de  vida

Descrição do
Obje(vo

Iden�ficar  necessidades  e  efetuar  diagnós�cos,  desenvolver  de  forma
compar�lhada e par�cipa�va e adotar polí�cas, métodos e prá�cas na gestão
de comportamentos internos, obje�vando potencializar o capital humano no
TRT  10.  Promover  programas  e  ações  relacionados  à  avaliação  e  ao
desenvolvimento  de  competências  gerenciais  e  técnicas  dos  servidores  e
magistrados; à valorização dos colaboradores; à humanização nas relações de
trabalho;  ao  estabelecimento de sistemas de recompensas;  à  qualidade  de
vida  e  à  saúde  das  pessoas,  à  modernização  das  carreiras  e  à  adequada
distribuição da força de trabalho.

Situação atual Sobrestado

Responsável pela
informação dos

dados

A ser definido pelo Comitê de Gestão de Pessoas (CPGP)

Periodicidade A ser definido pelo Comitê de Gestão de Pessoas (CPGP)

Fórmula ---

Variáveis ---

Linha de base  ---

META 19

A definir

2015 2016 2017 2018 2019 2020

--- --- --- --- ---   ---

Observações 1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.0000003821-8.

Indicador Gerencial 20  Índice de Absenteísmo (IA)

Perspec(va APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO



Obje(vo Promover a melhoria da gestão de pessoas, da saúde e da qualidade de vida

Descrição do
Obje(vo

Iden�ficar  necessidade  e  efetuar  diagnós�cos,  desenvolver  de  forma
compar�lhada e par�cipa�va e adotar polí�cas, métodos e prá�cas na  gestão
de comportamentos internos,  obje�vando potencializar o capital  humano no
TRT  10.  Promover  programas  e  ações  relacionados  à  avaliação  e  ao
desenvolvimento  de  competências gerenciais e técnicas dos servidores e
magistrados; à valorização dos colaboradores; à humanização nas relações de
trabalho; ao estabelecimento de sistemas de recompensas; à qualidade de vida
e à saúde das pessoas, à modernização das carreiras e à adequada distribuição
da força de trabalho.

Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos

dados

CDPES

Periodicidade Mensal

Fórmula

Para servidores: 100 x [(Faltas + Licenças Médicas) / (Servidores x Dias de 
Trabalho Efe�vos )]

Para juízes: 100 x [(Faltas + Licenças Médicas) / (Juízes  x  Dias  de  Trabalho  
Efe�vos )]

Consolidado servidores e juízes = 100 x [(Faltas + Licenças Médicas) / 
(Servidores/Juízes x Dias de Trabalho Efe�vos )]

Variáveis

Faltas = faltas não jus�ficadas

Licenças Médicas = total de licenças médicas no ano, a subtrair número de dias
referentes ao acompanhamento de pessoa da família e licença gestante

Servidores = número de servidores do quadro permanente em exercício a�vo,
requisitados  de  outros  órgãos,  requisitados  em  exercícios  provisórios,
removidos de outros órgãos, DAS/FAS sem vínculo

Juízes = número de juízes

Servidores/Juízes = número de servidores do quadro permanente em exercício
a�vo, requisitados de outros órgãos,  requisitados em exercícios provisórios,
removidos de outros órgãos, DAS/FAS sem vínculo e juízes

Dias de Trabalho Efe�vos = são considerados 365 dias/ano

Linha de base Resultado de 2014 = 3,36%

META 20

Reduzir em 5% ao ano o índice de absenteísmo, ou seja, a�ngir em 2020, 
2,47%.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

3,19%
(5%)

3,03%
(5%)

2,88%
(5%)

2,74%
(5%)

2,60%
(5%)

2,47%
(5%)

Observações 1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.0000003822-6.



Indicador Gerencial 21 Índice de Prevenção em Saúde (IPS)

Perspec(va APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO

Obje(vo Promover a melhoria da gestão de pessoas, da saúde e da qualidade de vida

Descrição do
Obje(vo

Iden�ficar  necessidades  e  efetuar  diagnós�cos,  desenvolver  de  forma
compar�lhada e par�cipa�va e adotar polí�cas, métodos e prá�cas na gestão
de comportamentos internos, obje�vando potencializar o capital humano no
TRT 10. Promover programas e ações relacionados à avaliação e  ao
desenvolvimento  de  competências  gerenciais  e  técnicas  dos  servidores e
magistrados; à valorização dos colaboradores; à humanização nas relações de
trabalho;  ao  estabelecimento de sistemas de recompensas;  à  qualidade  de
vida  e  à  saúde  das  pessoas,  à  modernização  das  carreiras  e  à  adequada
distribuição da força de trabalho.

Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos

dados

NUSAU

Periodicidade Anual

Fórmula
(Número  de  pessoas  que  realizaram  exame  médico  periódico  preven�vo  e
ENTREGARAM  os  resultados  /  Número  de  pessoas  que  PARTICIPARAM  da
consulta inicial do exame médico periódico preven�vo)*100

Variáveis

Número de pessoas que realizaram exame médico periódico preven�vo e 
ENTREGARAM os resultados

Número de  pessoas que  PARTICIPARAM  da consulta  inicial  do  exame
médico periódico preven�vo

Linha de base ---

META 21

A definir

2015 2016 2017 2018 2019 2020

--- --- --- --- ---   ---

Observações
1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.0000003823-4;

2. Serão consideradas as entregas completas realizadas no exercício e não 
apenas nos 90 dias após a consulta inicial.

Indicador Gerencial 22 Aumento da Disponibilização Orçamentária para Capacitação (ADOC)

Perspec(va APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO

Obje(vo Promover a melhoria da gestão de pessoas, da saúde e da qualidade de  vida

Descrição do
Obje(vo

Iden�ficar  necessidades  e  efetuar  diagnós�cos,  desenvolver  de  forma
compar�lhada e par�cipa�va e adotar polí�cas, métodos e prá�cas na gestão de
comportamentos internos, obje�vando potencializar o capital humano no TRT
10. Promover programas e ações relacionados à avaliação e ao desenvolvimento
de  competências  gerenciais  e  técnicas  dos  servidores  e  magistrados;  à
valorização  dos  colaboradores;  à  humanização  nas  relações  de  trabalho;  ao
estabelecimento de sistemas de recompensas; à qualidade de vida e à saúde das
pessoas,  à modernização das carreiras e à adequada distribuição da  força  de
trabalho.



Situação atual Disponível

Responsável pela
informação dos

dados

SEORF

Periodicidade Anual

Fórmula [(Orçamento disponibilizado para aplicação no exercício atual/Orçamento 
disponibilizado para capacitação no exercício anterior) – 1)]*100

Variáveis Orçamento disponibilizado para aplicação (dotação final)

Linha de base R$ 1.347.900,00

META 22

Aumentar em, no mínimo, 10% o valor do orçamento inicial autorizado do 
exercício vigente em capacitação para o exercício seguinte até 2020.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

10% 10% 10% 10% 10% 10%

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.0000003824-2;
2. O índice no formato atual considera a solicitação de recursos no  PLOA  do
próximo exercício, o que pode ou não se confirmar, sem gerência alguma desse
Tribunal, em relação a dotação inicial do exercício vigente. Dessarte, pontua-se:

• Ação orçamentária própria do TRT (Ptres 85116 e 85118);

• Não consideração de recursos descentralizados;

3. Relação entre a dotação atualizada, a qual considera os créditos adicionais e 
cancelamentos, do exercício e do exercício anterior.

Indicador Gerencial 23 Índice de Clima Organizacional (ICO)

Perspec(va APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO

Obje(vo Es�mular a integração e visão sistêmica

Descrição do
Obje(vo

Implementar  ações  voltadas  à  conscien�zação  acerca  da  importância  do
entendimento  e  da  observação  das  interligações  entre  as  a�vidades  das
unidades do Tribunal, das conexões intrínsecas e dos impactos decorrentes de
prá�cas  e  procedimentos  adotados.  Implementar  ações  direcionadas  ao
desenvolvimento da cultura de visão sistêmica e compar�lhada, promovendo a
integração entre componentes das diversas unidades da ins�tuição, a fim de
favorecer a mo�vação e o comprome�mento das pessoas com os obje�vos do
Tribunal.

Situação atual Sobrestado

Responsável pela
informação dos

dados

CDEST

Periodicidade Anual

Fórmula Será realizada a par�r do ques�onário da Pesquisa de Qualidade de Vida no 
Trabalho.

Variáveis Oriundas do ques�onário da Pesquisa de Qualidade de Vida no Trabalho.

Linha de base Índice ob�do em 2015 = 66,21%



META 23

A definir

2015 2016 2017 2018 2019 2020

--- --- --- --- --- ---

Observações

1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 15.0.0000003825-0;

2. Na 21ª Reunião do Comitê de Gestão Estratégica, realizada dia 31 de julho de
2017, foi deliberado o sobrestamento da aplicação da Pesquisa de Qualidade 
de Vida no Trabalho em virtude de óbice técnico.

Indicador Gerencial 24 Índice de Sensibilização à Prevenção (ISP)

Perspec(va APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO

Obje(vo Promover a melhoria da gestão de pessoas, da saúde e da qualidade de vida

Descrição do
Obje(vo

Iden�ficar  necessidades  e  efetuar  diagnós�cos,  desenvolver  de  forma
compar�lhada  e  par�cipa�va  e  adotar  polí�cas,  métodos  e  prá�cas  na
gestão  de  comportamentos  internos,  obje�vando  potencializar  o  capital
humano no TRT 10. Promover programas e ações relacionados à avaliação e
ao desenvolvimento de competências gerenciais e técnicas dos servidores e
magistrados; à valorização dos colaboradores; à humanização nas relações
de trabalho; ao estabelecimento de sistemas de recompensas; à qualidade
de vida e à saúde das pessoas, à modernização das carreiras e à adequada
distribuição da força de trabalho.

Situação atual Encerrado

Responsável pela
informação dos

dados

NUSAU

Periodicidade Mensal

Fórmula (Número de pessoas que COMPARECERAM à consulta inicial/ Número de 
pessoas CONVOCADAS para o exame médico periódico preven�vo)*100

Variáveis

Número de pessoas que COMPARECERAM à consulta inicial

Número  de  pessoas  CONVOCADAS  para  o  exame  médico  periódico
preven�vo

Linha de base ---

META 24

A definir

2015 2016 2017 2018 2019 2020

--- --- --- --- --- ---

Observações
1. O detalhamento do indicador consta no Processo SEI 17.0.000003041-4;
2. Na 21ª Reunião do Comitê de Gestão Estratégica, realizada dia 31 de julho de
2017, foi deliberado a exclusão do indicador.


