
2ª REUNIÃO DE 

AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA

2020

29 de setembro de 2020



Objetivo

Acompanhar a implementação da estratégia por 

meio do monitoramento dos indicadores, metas e

iniciativas.



Previsão

• Resolução CNJ 198  

• Resolução Administrativa TRT6 25/2014  

• Prêmio CNJ de Qualidade 



Programação

✓ Planejamento Estratégico TRT6

✓ Metas Nacionais do Poder Judiciário

✓ Movimentação Processual TRT

✓ Planejamento Estratégico de TIC

✓ Justiça em Números



Período da Avaliação

Janeiro a Agosto de 2020





Observatório TRT6

Intranet





https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjUxODg5NWQtZWJjZC00ZDRjLTkxOTYtODMxOGZmY2Y5Y2FjIiwidCI6IjI1NzAzNDA3LWQxMjQtNDM4Ni1iMTVjLTkxOGVjNWZkYTFkNyJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGU5Nzk0MDEtYzY1MS00ZmZkLTlhNzQtZmIwMDYxMzdkNjA3IiwidCI6IjI1NzAzNDA3LWQxMjQtNDM4Ni1iMTVjLTkxOGVjNWZkYTFkNyJ9


Portfólio de 

Projetos 

Estratégicos do 

TRT6

2ª RAE 2020



Resumo dos Programas 2020

Em execução Concluídos
Cancelados/

Suspensos

Total de 

Programas

Total 14 1 02 17

Resumo dos Projetos em andamento 2020

Em execução Concluídos Em Planejamento
Total de 

Projetos

Total 19 3 1 23



Portfólio de Programas Estratégicos Total de Programas no Período

17



Desempenho dos 

Programas 

no período de 2017 

até 2020

2ª RAE 2020





Portfólio dos Programas Estratégicos Total de Programas no Período

17



Desempenho do 

Portfólio de 

Projetos de 2017 

até 2020

2ª RAE 2020





Desempenho do 

Portfólio de 

Projetos em 2020

2ª RAE 2020







Portfólio de Projetos Estratégicos
(%) Média de Execução das Ações

39,69
Total de Projetos no Período

23

Referência 2020



Resultados 

alcançados no 

Período 2020

2ª RAE 2020



PE12 – Levantamento de Riscos dos Processos Administrativos: 

1. Elaboração de 13 planos de tratamento de riscos relacionados aos processos de: 

• Processo de Administração de Pessoal

• Processo de Aquisição de Bens e Contratação de Serviços 

• Processo de Comunicação Interna 

• Processo de Comunicação Social 

• Processo de Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas 

• Processo de Gestão da Infraestrutura de TI

• Processo de Gestão de Material Permanente e de Consumo 

• Processo de Gestão do Desenvolvimento das Competências 

• Processo de Gestão Orçamentária

• Processo de Governança e Gestão das Contratações 

• Processo de Qualidade de Vida e Saúde Ocupacional

• Processo de Segurança da Informação

• Processo de Segurança Institucional

2. Publicação dos 13 planos de tratamento de riscos na intranet na página da Gestão Estratégica – Gestão de 

Riscos 

3. Publicação nas mídias sociais, intranet e internet do documento Alertas para a Gestão – Trabalho Remoto no 

contexto da pandemia. Um guia com orientações para os gestores de como agir no cenário de pandemia.



PE14 - Projeto de Contratação da Telefonia Móvel

1. Estudo Técnico Preliminar

2. Termo de Referência

3. Processo Licitatório

4. Assinatura do Contrato

5. Entrega dos Cartões SIM

6. Entrega dos Smartphones



PE17 - Projeto de Implantação de Plataforma do Memorial Digital

1. Implementação de ambiente virtual do Memorial de Justiça do Trabalho

2. Publicação dos processos judiciais históricos digitalizados para consulta pública pela internet

3. Participação na 4ª Semana Nacional de Arquivos com a realização do primeiro evento transmitido pela internet

ao vivo por meio de plataforma de compartilhamento de vídeo



Metas Nacionais do 

Poder Judiciário 

para 2020

2ª RAE 2020



https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjUxODg5NWQtZWJjZC00ZDRjLTkxOTYtODMxOGZmY2Y5Y2FjIiwidCI6IjI1NzAzNDA3LWQxMjQtNDM4Ni1iMTVjLTkxOGVjNWZkYTFkNyJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGU5Nzk0MDEtYzY1MS00ZmZkLTlhNzQtZmIwMDYxMzdkNjA3IiwidCI6IjI1NzAzNDA3LWQxMjQtNDM4Ni1iMTVjLTkxOGVjNWZkYTFkNyJ9


Plano de Ação

Meta 09 do CNJMeta 09



Meta 9 - Integrar a Agenda 2030

ao Poder Judiciário

Realizar ações de prevenção ou 

desjudicialização de litígios voltadas aos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), da Agenda 2030.



Questionário da Meta 9  

Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário

P9.1 – Número do ODS escolhido pelo Tribunal:

P9.2 – Número na TPU de um dos três assuntos mais demandados no 

Tribunal relacionado ao ODS escolhido:

P9.3 – O Tribunal elaborou plano de ação? 

P9.4 – O tribunal enviou plano de ação ao CNJ?

P9.5 – Percentual de execução da ação planejada:

?



Questionário da Meta 9 

Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário

P9.1 – Número do ODS escolhido pelo Tribunal:  ODS 8

P9.2 – Número na TPU de um dos três assuntos mais demandados no 

Tribunal relacionado ao ODS escolhido: 864 – Direito do Trabalho 

nos códigos dos assuntos: 2569, 8809, 10571 (acidente de trabalho)

P9.3 – O Tribunal elaborou plano de ação? Sim

P9.4 – O tribunal enviou plano de ação ao CNJ? Sim

P9.5 – Percentual de execução da ação planejada: Percentual de cumprimento: 

Concluída 36%

Em execução 36%

Pendente 28%

Respostas 

TRT6



Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

são uma agenda mundial adotada durante a Cúpula 

das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 

Sustentável. É composta por 17 objetivos e 169 

metas a serem atingidos até 2030.

Alinhamento com a ODS 08

ODS8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico

Assunto: Direito do Trabalho – Acidente de trabalho

Temática relacionada a segurança do trabalho e 

prevenção de acidentes de trabalho e doenças 

ocupacionais

O que são ODS



Plano de Ação da Meta 9

Grupo Gestor Regional do Programa Nacional de 

Prevenção de Acidentes do Trabalho

Reduzir o tempo da prestação jurisdictional de ações que envolvam a 

temática de acidentes de trabalho e ao mesmo tempo estimular a 

conciliação

Desembargador do Trabalho FÁBIO ANDRÉ DE FARIAS e Juíza ANA MARIA 

APARECIDA DE FREITAS - Gestores Regionais do Programa Nacional de 

Prevenção de Acidentes do Trabalho.

Dezembro de 2020

Detalhados nos slides seguintes

Detalhadas nos slides seguintes

Realizar ações de prevenção ou desjudicialização de litígios voltados aos ODS da Agenda 

2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), na temática relacionada a segurança do 

trabalho e prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.

PLANO

DE

AÇÃO

Objetivo do Trabalho

Prazo de execução

Gestores da Meta

Área Responsável

Razão da Iniciativa

Custos

Atividades

Meta 9



Plano de 

Ação

Atividades do Plano de Ação da Meta 9

Atividade Descrição 
Área 

Responsável 

Data de 

início 

Data de 

término 
Custo 

1 

Identificação dos 

processos pendentes 
no TRT6 referente à 

Meta 9 

Identificar os processos de acidentes do trabalho 
pendentes no Tribunal em 31/12/19. 

Núcleo de 

Estatística e 

Pesquisa/Coordena
doria de Gestão 

Estratégica 

04/05/2020 30/06/2020 

Não há 

custos 
diretos 

2 

Monitorar os 

processos pendentes 
referente a Meta 9 

Monitorar mensalmente os processos de acidentes 

do trabalho pendentes de julgamento, contando 
com o apoio da corregedoria e do Getrin6. 

Núcleo de 
Estatística e 

Pesquisa/Coordena
doria de Gestão 

Estratégica 

01/07/2020 31/12/2020 

Não há 

custos 
diretos 

3 
Divulgar informações 

da Meta 9 

Aperfeiçoar as informações das Metas Nacionais 
no Portal do TRT6, elaborando Painel de BI para 

divulgação de informações da Meta 9 

Núcleo de 
Estatística e 

Pesquisa/Coordena
doria de Gestão 

Estratégica/Grupo 
Interinstitucional 
de Prevenção de 

Acidentes de 
Trabalho (Getrin6) 

01/07/2020 30/10/2020 
Não há 
custos 
diretos 

4 

Sensibilizar sobre 
temas relacionados ao 

assunto “Acidentes de 

Trabalho” 

Realização de Seminário virtual “Reflexões sobre 
as Fragilidades no Mundo do Trabalho: 

alternativas disponíveis para priorizar e preservar 

vidas em memória às vítimas da covid-19” 

Grupo 
Interinstitucional 
de Prevenção de 

Acidentes de 
Trabalho (Getrin6) 

28/04/2020 28/04/2020 
Não há 
custos 

diretos 

5 

Envolver outras 
instituições na 
necessidade de 

conscientização de 
promoção do trabalho 
seguro e prevenção de 

acidentes de trabalho 

Promover ações de conscientização do trabalho 
seguro e prevenção de acidentes de trabalho 

junto a instituições diversas 

Grupo 
Interinstitucional 
de Prevenção de 

Acidentes de 
Trabalho (Getrin6) 

04/05/2020 19/12/2020 
Não há 
custos 
diretos 

 

Atividade Descrição 
Área 

Responsável 

Data de 

início 

Data de 

término 
Custo 

 



Atividades do Plano de Ação da Meta 9
Plano de 

Ação
Atividade Descrição 

Área 

Responsável 

Data de 

início 

Data de 

término 
Custo 

6 
“Encontro de 

Prevenção do Acidente 
de Trabalho” 

Realizar no TRT6 o “Encontro de Prevenção do 

Acidente de Trabalho” - Pensando no retorno 
seguro (live com médico infectologista, médica 
psiquiatra e gerente de vigilância ambiental e 

saúde do trabalhador da secretaria estadual de 
saúde) 

Grupo 
Interinstitucional 
de Prevenção de 

Acidentes de 

Trabalho (Getrin6) 

21/08/2020 21/08/2020 
Não há 
custos 
diretos 

7 
“Congresso de 

Prevenção do Acidente 
de Trabalho” 

Realizar no TRT6 o Congresso de Prevenção do 
Acidente de Trabalho 

Grupo 

Interinstitucional 
de Prevenção de 

Acidentes de 
Trabalho (Getrin6) 

01/11/2020 19/12/2020 A definir 

8 
Realizar eventos 

mensais 

Organizar Lives, reuniões, palestras e seminários, 

sobre o tema “Acidente de Trabalho” com o 
objetivo de conscientização do trabalho seguro e 

prevenção de acidentes de trabalho. 

Grupo 
Interinstitucional 
de Prevenção de 

Acidentes de 
Trabalho (Getrin6) 

01/04/2020 19/12/2020  

9 
Programa de Rádio - 

Minuto Getrin6 

Divulgar periodicamente na Rádio Jornal 
informações sobre o tema Acidente de Trabalho 

(Parcerias com SRT, AESPE, CEREST) 

Presidência/Grupo 
Interinstitucional 
de Prevenção de 

Acidentes de 
Trabalho (Getrin6) 

15/06/2020 19/12/2020 A definir 

10 
Priorizar o julgamento 

dos processos de 
Acidentes de trabalho 

Incluir nas semanas de conciliação e de execução 
os processos de acidente de trabalho pendentes 

para tentativa de conciliação. 

Recomendação de Corregedoria para que se 
priorize o julgamento de processos relacionado ao 

tema acidente de trabalho 

Varas do Trabalho 

do TRT6, CEJUSC’s 

Semanas da 
Conciliação/ 
Execução 

Semanas da 
Conciliação/ 
Execução 

Não há 
custos 
diretos 

11 
Ajustar o 

cadastramento dos 
temas – triagem inicial 

Recomendar que as Varas do Trabalho realizem 
ajustes dos temas de Acidente de Trabalho na 

triagem inicial dos processos 

Corregedoria 
Regional do TRT6 

01/07/2020 31/10/2020 
Não há 
custos 
diretos 

 

Atividade Descrição 
Área 

Responsável 

Data de 

início 

Data de 

término 
Custo 

 



Saldo dos processos pendentes de julgamento, na fase de conhecimento, 
referentes ao assunto acidente de trabalho

Painel 

Meta 09

Painel Meta 09

Link para o Painel

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjE2NjU3NWItODczYi00MGVkLTg1NTktYjcxOTcwODIyMzliIiwidCI6IjI1NzAzNDA3LWQxMjQtNDM4Ni1iMTVjLTkxOGVjNWZkYTFkNyJ9


Processos pendentes de julgamento, na fase de conhecimento, referentes ao 
assunto acidente de trabalho

Painel Meta 09
Painel 

Meta 09Link para o Painel

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjE2NjU3NWItODczYi00MGVkLTg1NTktYjcxOTcwODIyMzliIiwidCI6IjI1NzAzNDA3LWQxMjQtNDM4Ni1iMTVjLTkxOGVjNWZkYTFkNyJ9


Portal 

TRT6

Link para o Portal

Portal TRT6 Meta 09

https://www.trt6.jus.br/portal/sites/default/files/documents/portal_meta_09_-_versao_final_1.pdf


Evidências - Meta 09
Evidências 

Meta 09



Eventos Promovidos – Meta 9
CARDS

Eventos



Desembargador Fábio Farias

Programa de Rádio
Programa 

de

RádioJustiça do Trabalho num minuto

Tema 1: Trabalho seguro na pandemia

“A covid-19 já contaminou mais de nove milhões e
meio de pessoas pelo mundo, causando milhares de
mortes no Brasil e mais de quatro mil mortes em
Pernambuco. É essencial que todos tenham
consciência da necessidade de precaução, com
utilização de máscara de tecido e higienização
constante das mãos com sabonete e álcool em gel.
É dever dos empregadores fornecerem equipamentos
de proteção adequados, sob pena de ser justa a
recusa do trabalhador em prestar seus serviços. Bem
como é dever dos empregados cumprirem as normas
de higiene sob pena de dispensa por justa causa.
Portanto, não relaxe.”
Juíza Ana Freitas

Tema 2: Garantia de segurança 
no Trabalho

Sintonize outros 
temas

https://soundcloud.com/trtpe


Promover a saúde de 

magistrados e 

servidores 
Meta 10



Realizar exames periódicos de saúde em 20% dos

magistrados e 25% dos servidores e promover pelo menos

uma ação com vistas a reduzir a incidência de casos de

uma das cinco doenças mais frequentes constatadas nos

exames periódicos de saúde ou de uma das cinco maiores

causas de absenteísmos do ano anterior.

Meta 10 - Promover a saúde de magistrados e 

servidores 
Definição 

Meta 10



Questionário da Meta 10

Promover a saúde de magistrados e servidores 

P10.1 – Quantidade de magistrados ativos no Tribunal;

P10.2 – Quantidade de magistrados informados em P10.1 que realizaram 

exames periódicos de saúde em 2020;

P10.3 – Quantidade de magistrados informados em P10.1 que tomaram 

posse no ano de 2020; 

P10.4 – Quantidade de servidores ativos no Tribunal;

P10.5 – Quantidade de servidores informados em P10.4 realizaram exames

periódicos em 2020; 

P10.6 – Quantidade de servidores informados em P10.4 que tomaram 

posse no ano de 2020; 

P10.7 – O Tribunal promoveu, no ano de 2020, pelo menos uma ação com 

vistas a reduzir a incidência dos casos de uma das cinco doenças 

mais frequentes constatadas nos exames periódicos de saúde ou de

uma das cinco maiores causas de absenteísmo do ano anterior?

?



P10.1 – Quantidade de magistrados ativos no Tribunal;

P10.2 – Quantidade de magistrados informados em P10.1 que realizaram 

exames periódicos de saúde em 2020;

P10.3 – Quantidade de magistrados informados em P10.1 que tomaram 

posse no ano de 2020; 

P10.4 – Quantidade de servidores ativos no Tribunal;

P10.5 – Quantidade de servidores informados em P10.4 realizaram exames

periódicos em 2020; 

P10.6 – Quantidade de servidores informados em P10.4 que tomaram 

posse no ano de 2020; 

P10.7 – O Tribunal promoveu, no ano de 2020, pelo menos uma ação com 

vistas a reduzir a incidência dos casos de uma das cinco doenças

mais frequentes constatadas nos exames periódicos de saúde ou de

uma das cinco maiores causas de absenteísmo do ano anterior? SIM

Questionário da Meta 10

Promover a saúde de magistrados e servidores 
Respostas 

TRT6



Meta 10 - Promover a saúde de magistrados e 

servidores 
Grupo de 

Trabalho

Grupo de Trabalho

Portaria CNJ 74/2020

Avaliar o impacto do novo Coronavírus – Covid 19 no

cumprimento das Metas Nacionais do Poder Judiciário para

2020.



4ª Jornada Institucional 

Data: 13 a 17/01/2020

EJ-TRT6

Meta 10 - Promover a saúde de magistrados e 

servidores 

"A ciência da 

felicidade, o ambiente 

de trabalho e 

o bem-estar”

Comitê Gestor Local de Atenção Integral 

à Saúde dos Magistrados e Servidores

Evento 

Meta 10



Percentual de Cumprimento: 100%

Meta 10 - Promover a saúde de magistrados e 

servidores Critério

Critério de Cumprimento:

A meta estará cumprida se, ao final do ano, o tribunal

houver promovido em 2020 pelo menos uma ação com

vistas a reduzir a incidência de casos de uma das cinco

doenças mais frequentes constatadas nos exames

periódicos de saúde ou de uma das cinco maiores causas

de absenteísmos do ano anterior.



Promover os direitos da 

criança e do 

adolescente
Meta 11



Promover pelo menos uma ação visando o combate ao

trabalho infantil.

Meta 11 - Promover os direitos da criança e do 

adolescente
Definição 

Meta 11



P11.1 – O tribunal definiu plano de ação visando ao combate do trabalho

infantil?

P11.2 – O Plano de ação definido está sendo executado?

P11.3 – O Tribunal monitora e documenta a execução do plano de ação?

P11.4 – O Tribunal divulga os resultados da execução da ação em seu

portal na internet?

Questionário da Meta 11

Promover os direitos da criança e do adolescente ?



P11.1 – O tribunal definiu plano de ação visando ao combate do trabalho

infantil? SIM

P11.2 – O Plano de ação definido está sendo executado? SIM

P11.3 – O Tribunal monitora e documenta a execução do plano de ação?

SIM

P11.4 – O Tribunal divulga os resultados da execução da ação em seu portal

na internet? EM DESENVOLVIMENTO

Respostas 

TRT6

Questionário da Meta 11

Promover os direitos da criança e do adolescente



Percentual de Cumprimento: 75%

Critério de Cumprimento:

A meta estará cumprida se, ao final do ano, todas as 

perguntas forem respondidas afirmativamente.

Critério

Meta 11 - Promover a saúde de magistrados e 

servidores 



Movimentação 

Processual do TRT6 

até Agosto de 2020

2ª RAE 2020





































Justiça em 

Números

2020

2ª RAE 2020



O IPC-Jus 

Índice de Produtividade Comparada da Justiça é uma medida
que busca resumir a produtividade e a eficiência relativa dos
tribunais em um escore único.

Ele é calculado a partir de parâmetros de produtividade,
considerando o fluxo de entrada (in put) – número de processos que
ingressaram, recursos humanos, o número de servidores (exceto
terceirizados e estagiários), número de magistrados e a despesa
total do tribunal (exceto inativos) e, como produto (out put), o total
de processos baixados.

O IPC-Jus ainda mensura quanto o tribunal deveria ter
baixado em número de processos para que, em 2019, pudesse
alcançar a eficiência máxima.







Coordenadoria de 

Gestão Estratégica 

TRT6



Plano Estratégico de Tecnologia 

da Informação e Comunicação 

PETIC


