Iniciativas Estratégicas – 2020
Agrupadas por Objetivos Estratégicos

Iniciativas Estratégicas
As Iniciativas Estratégicas são ações das Unidades do TRT 10, geralmente sem custos financeiros
envolvidos, direcionadas à consecução dos objetivos institucionais. Abaixo, estão apresentadas as ações
catalogadas como iniciativas estratégicas, agrupadas por Objetivo Estratégico. Quando houver, será observado o
descritivo da ação, o correspondente recurso financeiro alocado no ano de 2020.

Objetivo Estratégico 1
CRIAR E FOMENTAR POLÍTICAS E AÇÕES PARA UMA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL CÉLERE E DE QUALIDADE.
DESCRIÇÃO: Identificar necessidades, criar e /ou adaptar soluções de forma compartilhada e
participativa, estimular mudanças e boas práticas consagradas, e promover iniciativas institucionais
que se revertam em rotinas concretas a serem implantadas no cotidiano de trabalho, com foco na
melhoria dos processos asseguradores da prestação jurisdicional célere e de qualidade.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
#

Denominação

1
Projeto
Cooperação

Descrição

Acordo de Cooperação
Técnica firmado sob a
tutela da Corregedoria
do TRT10 com base no
art. 67 do CPC e que
consistiu na remessa
inicial de 10 processos
por vara do trabalho de
Brasília em sua fase
instrutória, como
medida de amenizar os
impactos da
constituição de um
progressivo acervo
processual que se
avoluma desde a

Resultados/impactos em 2020

Setor

CEJUSC/
Foram realizadas 101 audiências, das
quais foram celebrados 28 acordos,
totalizando o valor de R$ 155.043,92.

JT Brasília

paralisação das
atividades presenciais
2

CEJUSC/
Projeto CSJT
Novembro - mês
da conciliação

3
Projeto
Conciliando com
a União

139 audiências realizadas;
Realização de mês da
conciliação (novembro)
promovido pelo
Conselho Superior da
Justiça do Trabalho
O projeto Conciliando
com a União consiste na
realização de pautas
mensais e concentradas
de conciliação
específicas em relação
aos processos em que
houve condenação da
União, suas Autarquias e
Fundações Públicas em
responsabilidade
subsidiária com trânsito
em julgado e limite de
60 salários-mínimos,
após o esgotamento das
medidas executivas em
relação à prestadora de
serviços.

JT Brasília

72 acordos homologados totalizando o
valor de R$ 4.370.283,92.

CEJUSC/
No ano de 2020, foram realizadas 108
audiências com a União, totalizando
101 acordos, que somaram o valor total
de R$ 2.101.102,57

JT Brasília

Projeto A Porta
do Poder
Judiciário

Realização de audiências
inaugurais das Varas
que aderirem ao Projeto
no ambiente CEJUSC,
conforme disciplinado
na Portaria da
Presidência 82/2018

Projeto
Extensão das
Varas

Previsto no artigo 1º, IV,
b e c, da Portaria da
Presidência nº 82/2018,
para atender às
unidades que optaram
por não aderirem ao
Projeto CEJUSC A PORTA
DO PODER JUDICIÁRIO
(realização de audiências
inaugurais) e possuem
interesse na atuação
colaborativa e conjunta
desta unidade em outras
fases processuais.

Foram realizadas de janeiro a
dezembro de 2020 1.474 audiências de
conciliação em conhecimento e/ou
execução, dos quais 760 acordos
formalizados, totalizando R$
53.249.305,60. Sendo assim, com um
filtro e uma análise cuidadosa da pauta,
alcançamos 51,56% de processos
solucionados.

CEJUSC/JT
Brasília

Projeto DPU

Este projeto
interinstitucional prevê a
realização de pautas

Em 2020, o projeto foi realizado apenas
entre janeiro e março, em razão da
pandemia e será retomado assim que o

CEJUSC/JT
Brasília

De janeiro a março de 2020, foram
realizadas 1580 audiências iniciais com
esse projeto, resultando em 407
processos solucionados, dos quais 269
por acordo, contabilizando R$
3.761.600,31. O percentual de
solucionados com esses processos no
CEJUSC foi de 25,75%.

CEJUSC/JT
Brasília

10

semanais e
concentradas em
processos patrocinados
pela Defensoria Pública
da União/DF, para
audiências inaugurais de
todas as Varas do
Trabalho de Brasília,
conforme
recomendação da
Corregedoria

retorno presencial for realizado.
Durante o período, foram realizadas 55
audiências, sendo 25 solucionados, 21
por acordo, totalizando R$ 188.446,00

Projeto Pautas
Temáticas

Realização de pautas
concentradas de
conciliação específicas
em relação aos
devedores que solicitam
ou são indicados por
alguma unidade
jurisdicional à
Conciliação.

Em 2020, o projeto foi afetado em
virtude da pandemia e apenas pautas
temáticas de bancos (CEF e Banco do
Brasil) foram realizadas por audiências
telepresenciais.

CEJUSC/JT
Brasília

Projeto Drive
Thru

Para maior agilidade e
comodidade do
jurisdicionado, o
CEJUSC/JT Brasília
oferece a inclusão
imediata em pauta de
processos que estejam
no CEJUSC/JT Brasília
mediante o
comparecimento
espontâneo de partes e
advogados na unidade
no período das 17h às
17h30min, de segunda a
sexta-feira

Em 2020, o projeto foi realizado apenas
entre janeiro e março, em razão da
pandemia e será retomado assim que o
retorno presencial for realizado.
Durante o período, foram realizadas 11
audiências, sendo 10 solucinados,
totalizando R$ 234.907,30

CEJUSC/JT
Brasília

Cejusc 2º Grau

Conforme a Portaria-PRE
n.º 82/2018, art. 1º,
parágrafo único, até a
criação do CEJUSC/JT 2º
GRAU, o CEJUSC/JT
Brasília terá acesso aos
autos eletrônicos para
realizar sessões e
audiências de
conciliação e mediação
em processos em
tramite no 2º grau,
quando liberados pelo
Desembargador
responsável

Em 2020 foram realizadas 90
audiências em processos do 2º grau,
dos quais foram celebrados 14 acordos
totalizando o valor de R$ 2.439.273,22.

CEJUSC/JT
Brasília

Planejamento
CEJUSC

Remanejamento de
todas as audiências
inaugurais de conciliação
processos na fase de
conhecimento, das duas

CEJUSC/JT
1- Audiências realizadas
(conhecimento): 985

Araguaína

Varas do Trabalho de
Araguaína-TO, para
serem realizadas no
ambiente do CEJUSC.
Iniciado em
março/2020, primeiro
de forma presencial,
após restrições da
pandemia Covid 19, de
forma virtual.

2- Acordos realizados: 231
3- Média de valor dos acordos: R$
9280,60
3- Processos Arquivados (844 e 852-B
da CLT: 8
4- Desistências Homologadas: 17
5- Outras soluções: 2
6- Processos Solucionados: 25

11

12

Planejamento
CEJUSC

Projeto de
Audiências
Telepresenciais

Realização de audiências
de conciliação de
processos em fase de
execução, englobando
processos das duas
Varas do Trabalho do
Foro de Araguaína-TO,
selecionados por meio
de triagem prévia
realizada pelos
magistrados ou de
solicitação das partes.
Iniciado em
março/2020, primeiro
de forma presencial,
após restrições da
pandemia Covid 19, de
forma virtual.
Necessidade e
oportunidade de
aumentar a capacidade
de realização de
audiências iniciais de
conciliação no ano de
2020 alinhados ao plano
estratégico do CSJT e
TRT10ª Região

Resultados de março a dezembro/2020,
dados apurados manualmente análise,
processo a processo.

CEJUSC/JT
Araguaína

1- Audiências realizadas (execução): 51
2- Acordos realizados: 22
3- Média de valor dos acordos: R$
47.622,92

Resultados e números de audiências
telepresenciais realizadas no Cejusc JT
Taguatinga:
●
●

CEJUSC/JT
Taguatinga

931 audiências realizadas;
353 proc. solucionados, sendo
337 acordos que totalizaram o
valor de R$ 2.616.287,17

Observação: previsão de
custo: 77.192,00.
Custo real: não houve.
13

Projeto
CEJUSC/JT
Palmas

Realização de audiências
de mediação e
conciliação, em
modalidade presencial
até março/2020 e de
forma telepresencial a
partir de então.

CEJUSC/JT
Dados do período de janeiro a
dezembro/2020:
1 - Audiências realizadas (total) – 2.184
-

Audiências realizadas na fase
de conhecimento – 2.043

Palmas

-

Audiências realizadas na fase
de execução – 141

2 - Total de processos solucionados –
558
3 – Total de Acordos – 495
4 – Valor total dos Acordos –
R$6.075.794,83
14

Projeto
Conciliando
com a União

15
Projeto CSJT
“Mês Nacional
da Conciliação”

Realização de pauta
específica de conciliação
em processos na fase de
execução com
condenação subsidiária
da União (Autarquias e
Fundações) e que se
enquadravam nos
critérios do Acordo de
Cooperação existente
entre a PRF1 e o TRT10.
Realização de audiências
de conciliação, em
esforço concentrado no
mês de novembro/2020.

CEJUSC/JT
1.
2.
3.
4.

Audiências realizadas: 4
Total de processos
solucionados: 3
Acordos celebrados: 3
Valores dos acordos
celebrados: R$ 38.147,18.

Palmas

1. Audiências realizadas (total) – 285

CEJUSC/JT

1.1) Audiências realizadas na fase de
conhecimento – 269

Palmas

1.2) Audiências realizadas na fase de
execução - 16
2. Total de acordos – 46
3. Total de processos solucionados –
55

16

17

18

Criação de
Painéis de
Movimentação
Processual e de
Produtividade
no site do
TRT10

Criar Painéis e gráficos
sobre a Movimentação
Processual de 1º e 2º
graus e de
Produtividade dos
Magistrados no site do
TRT10

Desenvolviment
o do Painel das
Varas

Criação de Painel
específico para
utilização nas Correições
das Varas da 10ª Região.

Informações
COVID-19 para
o CNJ

Geração de dados
semanais e mensais
para envio ao CNJ, e
criação de painel diário

DIESP

Transparência e celeridade na
apresentação dos dados
DIESP
Transparência e celeridade na
apresentação dos dados; Agilidade na
elaboração da ata de correição
DIESP

da produtividade do
Tribunal no período da
pandemia
Desenvolviment
o do Painel
CEJUSC

Criação de painel de
Produtividade dos
CEJUSC

Desenvolviment
o do Painel de
Mandados

Criação de painéis para
o Núcleo de Mandados
Judiciais

Desenvolviment
o do Painel de
Tarefas (1º e 2º
grau)

Criação de painel de
Tarefas (1º e 2º grau)

Desenvolviment
o do Painel
Metas
Nacionais e
Indicadores

Criação de painéis das
Metas Nacionais e
Indicadores
Estratégicos/Gerenciais

23

Desenvolviment
o do Painel
Gestão de
Gabinete

Criação de painel
contendo as tarefas dos
gabinetes por servidor
responsável

24

Desenvolviment
o do Painel
Processos Aptos
a Julgamento

Criação de painel dos
Processos Aptos a
Julgamento para
disponibilização no site
do Tribunal

Instalação da
funcionalidade
SEI - Julgar no
TRT 10ª Região

Realização de acordo de
cooperação técnica com
o Tribunal Regional
Federal da 4ª Região a
fim de possibilitar a
utilização da ferramenta
SEIJulgar pelo TRT 10 para viabilização de
julgamento de
processos
administrativos pelo
Tribunal Pleno de forma
adequada ao
regramento pertinente.

19

20

21

22

25

Disponibilização diária da
produtividade no período da
pandemia; Atendimento ao CNJ
DIESP
Transparência e celeridade na
apresentação dos dados
DIESP
Transparência e celeridade na
apresentação dos dados
DIESP
Auxílio na gestão dos processos em
Varas e Gabinetes

DIESP
Transparência e celeridade na
apresentação dos dados

Auxílio na gestão de processos e
acompanhamento de produtividade
nos gabinetes de Desembargadores

DIESP

DIESP
Transparência e celeridade na
apresentação dos dados

O Sistema foi disponibilizado para
implantação pela área técnica em 30
de junho de 2020 e passou a ser
utilizado para a realização das sessões
de julgamento do Tribunal Pleno, sob
responsabilidade da Secretara do
Tribunal Pleno

Tabela 3.8 – Iniciativas Estratégicas - Objetivo Estratégico 1

SGJUD
NUDOC

Objetivo Estratégico 2
ESTIMULAR O SURGIMENTO E A ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE
EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
DESCRIÇÃO: Identificar necessidades, meios e condições para o surgimento de iniciativas
inovadoras nos processos de execução, efetuar estudos e pesquisas de boas práticas já
comprovadas, identificar as melhores formas de disseminação de boas práticas e favorecer a
implantação de mudanças de rotinas voltadas para a melhoria dos níveis de efetividade da
execução.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
#

Denominação

Descrição

Resultados/impactos em 2020

Setor

1

Manual do
Sistema do
Projeto Garimpo

Elaborar um Manual do
Sistema do Projeto Garimpo
para auxiliar os usuários no
manuseio do sistema

Concluído em 2020

CDJEX

2

Firmar
convênios ou
acordos de
cooperação
com:
- Agência
Tocantinense
de
Saneamento ATS;
- Companhia
de
Saneamento
Ambiental do
Distrito
Federal CAESB;
- CEB
Distribuição;
- Energisa
Tocantins

Procedimentos para
cadastramento/acesso aos
sistemas dessas
organizações para consulta
aos seus bancos de dados,
notadamente às
informações relativas aos
usuários do serviço (dados
pessoais e endereço)

SECOR

Agência Tocantinense de
Saneamento - ATS
A propósito do pedido de
cooperação técnica formulado pelo
TRT10, a Agência Tocantinense de
Saneamento - ATS informou que a
estrutura de dados da referida
agência é fornecida por empresa
terceirizada - EOS, detentora da
patente, não sendo possível
fornecer ao TRT10 acesso ao banco
de dados daquela agência.
Companhia de Saneamento
Ambiental do Distrito Federal CAESB
Em tratativas - Aguarda-se nova
manifestação da CAESB, que em
último contato informou que se
encontra sob análise do Comitê de
Segurança da Informação daquela
instituição o pedido de realização
de Acordo de Cooperação Técnica,
sendo necessário aguardar futuras
orientações.
CEB Distribuição

SGJUD

Em tratativas - Obs.: Pendente de
elaboração de Plano de Trabalho
por parte do TRT10.
Energisa Tocantins -Distrituidora
de Energia S.A
A realização do ajuste não poderá
ser efetivada, haja vista informação
da empresa em referência de ter
encontrado impedimentos
regulatórios e legais que a
impossibilitam de atender ao
pedido, mormente em face dos
comandos contidos na Resolução
ANEEL 414/2010, no artigo 5º,
inciso X, da Constituição Federal de
1988, na LGPD - Lei Geral de
Proteção de Dados, bem como nos
princípios norteadores do direito da
personalidade e privacidade do
consumidor e usuário de serviços
públicos.
3

Convênio com a
Junta Comercial
do Distrito
Federal

Providências para
formalização de acesso ao
banco de dados de
empresas associadas à Junta
Comercial do Distrito
Federal, por este Regional.

Em tratativas.

SGJUD

Inicialmente a Junta Comercial
informou a impossibilidade
temporária de atender à solicitação
do TRT10, em razão de
impossibilidades técnicas migração do sistema para outra
plataforma.
Em 19/10/2020 foi reiterado o
pedido àquele órgão

4

Desenvolviment
o do Painel
Centralização
das Execuções

Atualização do painel com
dados do PJeCalc e inclusão
das varas do Tocantins

Transparência e celeridade na
apresentação dos dados

DIESP

5

Penhora no
rosto dos autos
- Solicitação
eletrônica

Parceria entre o TJDFT, o
TRTF1ª Região e o TRT10 com vista a agilizar as
comunicações entre as
serventias dos órgãos,
máxime para a realização de
penhora/arresto no rosto
dos autos.

Em tratativas

SGJUD

6

Projeto 100%
Digital

Converter para o sistema
PJe 100% dos processos
físicos nas fases de
conhecimento, liquidação e
execução, observadas as
etapas previstas.

Celeridade

CGR1G

Eficiência

Observação: o custo
efetivamente executado foi
o de manutenção do
contrato com o CETEFE
7

8

Projeto
Centralização
das Execuções

Desenvolviment
o do Painel
Projeto 100%
digital

Conferir maior efetividade à
execução trabalhista,
racionalizar os trabalhos e
os meios humanos e
materiais disponíveis e
padronizar e aprimorar os
procedimentos, com vistas à
efetividade da execução.
Criação de painel com
informações para o Projeto
100% digital

Efetividade das Aprimoramento do
Expropriações modelo de expropriações
por meio de leiloeiros
públicos e incentivo às
alienações por iniciativa
particular.

Celeridade

CGR1G

Eficiência
Controle
Incremento de conciliações

Auxílio no acompanhamento do
andamento do Projeto

Foram 39 processos leiloados no
ano de 2020, com arrecadação de

DIESP

FTBSB

R$ 19.577.606,48 (dezenove
milhões quinhentos e setenta e sete
mil seiscentos e seis reais e
quarenta e oito centavos).

Tabela 3.9 – Iniciativas Estratégicas - Objetivo Estratégico 2

Objetivo Estratégico 3
EQUALIZAR A FORÇA DE TRABALHO ENTRE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS,
PROPORCIONALMENTE À DEMANDA DE PROCESSOS.
DESCRIÇÃO: Levantar informações, efetuar estudos, desenvolver análises e promover discussões participativas 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.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
A alavancagem deste objetivo depende de reestruturações, que demandam entendimentos e estudos. Considerase o objetivo parcialmente atingido, em função da reestruturação ocorrida em 2017.
Tabela 3.10: Iniciativas Estratégicas - Objetivo Estratégico 3

Objetivo Estratégico 4
CONSOLIDAR A RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NA 10ª REGIÃO.
DESCRIÇÃO: Criar e manter mecanismos para medir e minimizar o impacto socioambiental das
atividades inerentes ao funcionamento do Tribunal, identificando 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 institucional e aos valores do TRT 10.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
#

Denominação

1

Eliminação de
autos findos
(Reciclagem)

2

Realização de
campanhas
educativas
para redução
do consumo e
do gasto com
água, energia,
papel,
materiais de
expediente e
de informática.

Descrição

Resultados/impactos em 2020

Os Processos findos em
condições de eliminação (cerca
de 23 toneladas) foram
triturados e doados a uma
cooperativa de catadores de
papel conveniada com o TRT 10.

Projeto depende essencialmente do
trabalho presencial para ser
realizado, assim considerando a sua
suspensão desde março/2020, o
projeto não foi realizado em 2020,
mas será retomado em 2021,
seguindo as orientações e
recomendações das fases de retorno
ao trabalho presencial, aprovadas
pelo Tribunal Pleno deste Tribunal.

Publicação de informações e
dados sobre o consumo e o
gasto, divulgação de vídeos
institucionais, fixação de
cartazes de sensibilização,
visando melhorar os percentuais
de redução do consumo e do
gasto com água, energia, papel,
materiais de expediente e de
informática.

Os dados de consumo e gasto foram
muito reduzidos no período da
pandemia. No entanto, as
campanhas educativas ocorreram
durante todo o ano, nos diversos
eixos da sustentabilidade. por meio
da intranet e demais mídias sociais
do TRT10 (em parceria com o
NUCOM). Ainda, foram realizadas
palestras de sensibilização e
capacitação abordando,
principalmente, as vertentes sociais
e ambientais da sustentabilidade.

Observação: Para esta ação,
foi efetivamente executado o
valor de R$ 5.331,32.

Setor

NUDOC
STARQ

SCRES

3

Plano de
Gerenciament
o de Resíduos
Sólidos do DF

Ferramenta que permite avaliar
e monitorar os diversos resíduos
gerados pela Instituição,
orientando desde a real
necessidade de aquisição até a
sua disposição final adequada

No ano de 2020, devido a ocorrência
do isolamento social que levou a
necessidade do teletrabalho, os
quantitativos de resíduos gerados
foram drasticamente diminuídos.
Sendo assim, restou prejudicada a
mensuração dos resultados

SCRES

4

Destinação
apropriada da
borra de café

Encaminhamento da borra de
café gerada nas dependências
do TRT10, no Distrito Federal,
para compostagem, por meio de
parceria com o TST

No ano de 2020, devido a ocorrência
do isolamento social que levou a
necessidade do teletrabalho, os
quantitativos de borra de café
gerados foram drasticamente
diminuídos. Sendo assim, restou
prejudicada a mensuração dos
resultados

SCRES

5

Campanha
Descarte
Consciente

Aperfeiçoar a coleta seletiva
solidária, por meio de
campanhas de orientação,
informativos, visitas às áreas e
realização de atividades lúdicas.

No ano de 2020, devido a
ocorrência do isolamento social
que levou a necessidade do
teletrabalho, a coleta seletiva foi
prejudicada presencialmente.
Sendo assim, restou prejudicada a
mensuração dos resultados

SCRES

6

Desenvolvimen
to do Painel
Material de
Consumo

Criação de painel contendo as
informações de gastos com
material de consumo por
unidade e data

Transparência e celeridade na
apresentação dos dados

DIESP

Tabela 3.11 – Iniciativas Estratégicas - Objetivo Estratégico 4

Objetivo Estratégico 5
MELHORAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
DESCRIÇÃO: Criar, estreitar e manter canais permanentes e efetivos de comunicação com o público
interno e com a sociedade, a fim de favorecer os processos de trabalho, de fortalecer a imagem
institucional, de fomentar a divulgação e o acesso às informações relevantes e de ampliar a
participação nas ações institucionais.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
#

Denominação

Descrição

Resultados/impactos em 2020

Setor

1

Utilização de
formulário
para pesquisa
de satisfação
com
atendimento
da Ouvidoria

Disponibilização na página da
Ouvidoria no site do Tribunal, e
envio do formulário aos
usuários da Ouvidoria

Iniciada providência para
implementação da pesquisa no Site

OUVJU

2

Proposta de
questionário
sobre o SEI

Aplicação de questionário
voltado para todo o público
interno do TRT10 para avaliar o
uso do sistema

Substituído, temporariamente, pela
pesquisa sobre boas práticas no SEI
(proc. 0010283-42.2020.5.10.8000).
Após a instalação da versão 4.0 do
sistema, a aplicação do questionário
será reavaliada.

NUDOC

Tabela 3.12 – Iniciativas Estratégicas - Objetivo Estratégico 5

Objetivo Estratégico 6
MELHORAR A QUALIDADE E SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES
DESCRIÇÃO: 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.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
#

Denominação

Descrição

Status em 2020

Setor

1

Construção da
nova sede da
Vara do
Trabalho do
Gama/DF

Viabilizar nova sede para a
unidade judiciária em imóvel
próprio do TRT 10.

A construção da edificação está
sobrestada, pois desde 2018 a Vara
do Trabalho do Gama/DF está em
funcionamento no imóvel cedido
pelo TRE ao TRT 10.

NUPRO
CDINF
SEADM

2

Construção de
depósito em
Sobradinho /
DF.

Abrigar
materiais/almoxarifado e bens
móveis do TRT 10.

projeto postergado para data
oportuna

NUPRO
CDINF
SEADM

3

Construção da
nova sede da
Vara do
Trabalho de
Guaraí/TO.

Viabilizar nova sede para a
unidade judiciária em imóvel
próprio do TRT 10.

projeto postergado para data
oportuna

NUPRO
CDINF
SEADM

4

Reforma do
Complexo do
Prédio de
Apoio (916
norte)
destinado a
Escola Judicial.

Reforma do Centro de
Treinamento da Escola Judicial.

projeto postergado para data
oportuna

NUPRO
CDINF
SEADM

5

Elaboração do
Edital de
Chamamento
Público para
locação de
imóvel da Sede
do Tribunal.

Elaboração do Edital de
Chamamento Público para
locação de imóvel, na
modalidade built to suit
(locação sob medida,
construção ou adaptação, sem
reversão), com o objetivo de
abrigar a nova sede deste
Regional

Em execução

SEADM

6

Elaboração de
normativo
interno.

Elaboração de Minuta do
"Plano de proteção a
magistrados em situação de
risco".

Para análise da Comissão de
Segurança

SCSEG

7

Plano de
Capacitação.

Ação de treinamento dos
agentes, ano 2020.

Concluído na modalidade Ead.

SCSEG

8

Aquisição de
novos
equipamentos
Scanner de
bagagem

Os equipamentos integram o
sistema de controle de acesso
nas entradas das edificações
do Tribunal

Materiais incorporados ao
patrimônio do Tribunal

SCSEG

Em andamento

SCSEG

NUAQS

(raio X)
Observação: o custo financeiro
foi de R$ 290.000,00.
9

Sistema de
CFTV

Atualização / modernização e
ampliação dos Sistemas de
CFTV

(previsão de conclusão para o 1º
semestre de 2021)
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Objetivo Estratégico 7

FORTALECER OS PROCESSOS DE GOVERNANÇA
DESCRIÇÃO: Formular, implantar e monitorar estratégias flexíveis e aderentes às especificidades do
TRT 10, produzidas de forma colaborativa pelo Tribunal e pela sociedade. Buscar a eficiência
operacional, a transparência institucional, o fortalecimento da autonomia administrativa e financeira
do Órgão, assim como a adoção das melhores práticas de comunicação da estratégia, de gestão
documental, da informação, de processos de trabalho e de projetos.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
- Este objetivo está sendo alavancado por Projetos Estratégicos listados mais
acima.
Tabela 3.14: Iniciativas Estratégicas - Objetivo Estratégico 7

Objetivo Estratégico 8
MELHORAR A QUALIDADE DO GASTO PÚBLICO
DESCRIÇÃO: Identificar e utilizar mecanismos para alinhar as necessidades orçamentárias, de custeio, de
investimentos e de pessoal ao aprimoramento da prestação jurisdicional, atendendo aos princípios
constitucionais da administração pública. Desenvolver uma cultura de otimização de recursos públicos e
de redução do desperdício.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
#

Denominação

Descrição

Resultados/impactos em 2020

Setor

1

Migração do
Sistema de
Material e
Patrimônio da
24ª Região

Migração do Sistema de
Material e Patrimônio da 24ª
Região

Sistema implantado e operante desde
janeiro/2020

NULOG

2

Otimização na
logística de
material de
consumo
destinado às
unidades
sediadas no
Tocantins

Criação de espaço apropriado
nas unidades do TRT TO para
armazenagem dos materiais
de consumo, por um período
mínimo de 12 meses,
economizando com
transporte e logística.

Ação em andamento. ainda não gerou
impactos ou resultados

NULOG

3

Desfazimento de
bens inservíveis
no âmbito das
unidades
sediadas no
Tocantins

Criar mecanismos que
possibilitem o desfazimento
de bens inservíveis no âmbito
das unidades sediadas no
Estado de Tocantins, evitando
o deslocamento desses bens
para Brasília. Benefícios
esperados: redução de
despesas com combustível,
manutenção de veículos e
diárias com motoristas;
redução de estoque no
depósito principal;
contribuição e cooperação
com outros órgãos da
administração pública; e
descentralização do
gerenciamento de material
pelas unidades envolvidas

Alteração da Norma Interna (Portaria PREDIGER Nº 05/21019), prevendo tal hipótese.

NULOG

4

Elaboração do
Manual de
Rotinas e Boas
Práticas do
Núcleo de
Contratos

Foram elaborados e
executados planos de ação,
materializados pela
disponibilização, por escrito,
aos servidores da Unidade, de
um Manual constando as
atividades, quando e como
fazer, por meio escrito e com
figuras ilustrativas.

O objeto desta ação promoveu o auxílio
de novo servidor às rotinas precípuas
desta unidade, acelerando seu processo
de adaptação.

NUCOT

5

Adequação da
frota de veículos
oficiais

Efetuar estudos sobre
soluções inovadoras para as
funções de transporte interno
do TRT 10.

Não houve / Adequação do novo modal
de transporte de servidores e magistrados
sem prejuízo da prestação de serviços

SCTRA

6

Encontro dos
Comitês
Orçamentários

Realização de Encontros
Orçamentários de avaliação
da execução orçamentária e
prestação de contas do
exercício anterior;
deliberações sobre as
demandas orçamentárias,
créditos adicionais,
cronograma de aquisições e
encerramento do exercício
vigente; e análise das
priorizações de demandas
visando adequação aos limites
do PLOA e discussão quanto à
proposta orçamentária do
exercício seguinte

7

Capacitação de
fiscais dos
contratos e
gestores em
planejamento,
orçamento e

Capacitação em 3 módulos:
Módulo I – Entendendo
Orçamento (Enfoque:
Gestores e Fiscais)

SEORF
Melhoria no planejamento e alterações
necessárias, especialmente em face a
pandemia da Covid 19, e maior
transparência na aplicação dos recursos
públicos

Nivelamento de fundamentos no tema e
sugestões de melhorias nos processos de
trabalho

SEORF

execução
orçamentária

Módulo II – Execução
Orçamentária (Enfoque:
Fiscais)
Módulo III –
Acompanhamento e Controle
da Execução Orçamentária
(Enfoque: Fiscais)
Observação: Para esta ação,
foi efetivamente executado o
valor de R$ 3.317,31
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Objetivo Estratégico 9
PROMOVER A MELHORIA DA GESTÃO DE PESSOAS, DA SAÚDE E DA
QUALIDADE DE VIDA
DESCRIÇÃO: Identificar necessidades e efetuar diagnósticos, desenvolver de forma compartilhada e
participativa e adotar políticas, métodos e práticas na gestão de comportamentos internos,
objetivando 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.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
#

Denominação

Descrição

Resultados/impactos em 2020

Setor

1

Implantação
do Sistema
Integrado de
Gestão de
Pessoas da
Justiça do
Trabalho

Implantar o SIGEP-JT (e
seus satélites) em
substituição aos sistemas
relativos à Gestão de
Pessoas, hoje em uso neste
Regional, em atendimento
à Resolução CSJT n°
217/2018.

Aperfeiçoamentos para implantação em
janeiro de 2021

CRSIGEP

2

Preparação
para envio de

Implantar ferramenta
informatizada para
extração e transmissão de

O prazo de envio de dados do eSocial foi
adiado para julho de 2021; entretanto

CRSIGEP

dados ao
eSocial

dados ao eSocial. Os
resultados esperados
tratam de maior agilidade e
precisão nas tarefas
relativas às obrigações
fiscais, previdenciárias e
trabalhistas.

3

Oficinas de
preparação
para a
Aposentadori
a

Sensibilização do públicoalvo acerca do tema
preparação para a
aposentadoria.

Oficinas não realizadas em função da
pandemia de Covid - 19, com previsão
de retomada para 2021.

STQVT

4

Programa
Continuado
de Educação
para a
Aposentadori
a

Realização de atividades e
eventos específicos de
preparação para a
aposentadoria

Programa não realizado em função da
pandemia de Covid - 19, com previsão
de retomada para 2021

STQVT

5

Palestras de
Preparação
para a
Aposentadori
a

Propor reflexão sobre os
preditores de uma
aposentadoria bem
sucedida e um
envelhecimento saudável.

Palestras não realizadas em função da
pandemia de 2019, com previsão de
retomada para 2021

STQVT

6

Recomendaçã
o de
Implementaç
ão das
medidas de
controle de
riscos
ambientais

Vencer obstáculos
financeiros, estruturais e
burocráticos para
implementar as melhorias
sugeridas pela empresa.

Em virtude da pandemia essa proposta
foi modificada, em caráter
emergencial, no sentido de contratar
serviços de especialistas nas áreas de
infectologia, medicina do trabalho e
engenharia de segurança do trabalho,
a fim de subsidiar este Tribunal na
tomada de decisões no que se refere
ao retorno das atividades presenciais,
no momento viável, em face do
cenário vivenciado diante da
possibilidade de contágio pelo novo
Coronavírus - Covid19.

STQVT

Observação: Para esta
ação, foi empenhado o
valor de R$124.200,00.

foi criado um grupo de trabalho para
proposição de ações e preparação

7

Desenvolvime
nto e
aprimoramen
to do Sistema
de
faturamento
médico
eletrônico e
autorizador
digital

do Sistema de faturamento
médico eletrônico e
autorizador digital Sistema
informatizado que auxiliará
na gestão mais eficiente e
ágil do TRT Saúde 10,
garantindo a manutenção
da execução financeira
adequada.

gestão de pessoas, da saúde e da
qualidade de vida. a) 80% da
ferramenta em funcionamento,
necessitando de alguns ajustes como
glosa on line; b) Criação do aplicativo
TRT10 Saúde

8

Programa de
Exames
Periódicos
extensivo a
magistrados e

O Programa de Exames
Periódicos atua na
prevenção e no
acompanhamento da saúde

Suspenso em 2020 em razão da
pandemia de COVID-19, mas os
procedimentos estão em andamento
para retomada em 2021

CDBEN

CDBEN e
NUATS

servidores
ativos.

física e mental dos
servidores.

Observação: Para esta
ação, foi efetivamente
executado o valor de R$
75.000,00

9

Elaboração de
perfil
profissiográfic
o de
servidores

Elaborar perfil
profissiográfico do servidor,
em processo de
movimentação interna, a
fim de compatibilizar,
sempre que possível, as
competências e interesses
pessoais às demandas da
organização.

Realização de 6 processos de
Movimentação Interna, observando os
novos critérios, nos quais o NUAPE
avaliou o perfil profissiográfico dos
servidores em remoção e considerou
tais características para indicação de
lotação

STACO

10

Acompanham
ento
individualizad
o de
servidores

Atuar nas situações que
requeiram atendimento e
acompanhamento pessoal
e profissional, solução de
situações de adaptação
funcional e conflitos
identificados nos ambientes
de trabalho e solução de
situações que envolvam
problemas de saúde de
servidores.

Em 2020, considerando as bruscas
mudanças ocasionadas pela pandemia
da COVD-19, houve significativa redução
no número de atendimentos realizados
pelo Setor de Acompanhamento
Funcional – STACO, que atendeu um
total de 17 servidores

STACO

11

Pesquisa de
Qualidade de
Vida no
Teletrabalho
e Saúde
Mental

Aplicação de Pesquisa de
Qualidade de Vida em
Teletrabalho e Indicadores
de Saúde Mental em razão
do contexto de teletrabalho
compulsório decorrente da
pandemia de COVID-19

Apuração dos índices de qualidade de
vida em teletrabalho, apresentação dos
resultados da pesquisa em live, uso dos
resultados como subsidio para ações de
capacitação e matérias na intranet

SEGEP

12

Mapeamento
do Corpo
Funcional
para
Classificação
Quanto ao
Grupo de
Risco da
COVID - 19

Aplicação de Pesquisa para
identificação de servidores
pertencentes ao Grupo de
Risco para COVID-19 ou que
convivem com pessoas do
grupo de risco

Banco de Classificação de grupo de risco
elaborado para definição de
cronograma de retorno de atividades
presenciais

NUATS

13

Fluxos de
Movimentaçã
o Interna

Aperfeiçoar os trâmites de
movimentação e processos
de alocação de servidores,

a) Critérios para movimentação interna
definidos; b) banco de reposição de
força de trabalho elaborado

NUAPE

buscando conciliar
interesses da
Administração e perfil do
servidor
14

Elaboração
do Plano de
Contribuição
em Gestão de
Pessoas

Sistematizar diretrizes
estratégicas para a Gestão
de Pessoas no âmbito do
TRT10

Diretrizes elaboradas e apresentadas ao
Comitê Gestor Local de Gestão de
Pessoas

SEGEP
NUAPE
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Objetivo Estratégico 10
ESTIMULAR A INTEGRAÇÃO E A VISÃO SISTÊMICA
DESCRIÇÃO: Implementar ações voltadas à conscientização acerca da importância do entendimento e
da observação das interligações entre as atividades das unidades do Tribunal, das conexões
intrínsecas e dos impactos decorrentes de práticas e procedimentos adotados. Implementar ações
direcionadas ao desenvolvimento da cultura de visão sistêmica e compartilhada, promovendo a
integração entre componentes das diversas unidades da instituição, a fim de favorecer a motivação e
o comprometimento das pessoas com os objetivos do Tribunal.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
A alavancagem deste objetivo depende de reestruturações, que demandam entendimentos e estudos.
Considera-se o objetivo parcialmente atingido, em função da reestruturação ocorrida em 2017.
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Objetivo Estratégico 11
APRIMORAR A INFRAESTRUTURA E A GOVERNANÇA DE TIC
DESCRIÇÃO: 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.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
#

Denominação

Descrição

Resultados/impactos em 2020

Setor

1

Projeto de
implantação do
Plano de
Continuidade
Operacional

Implantar o Plano para
garantir a disponibilidade
dos sistemas e serviços do
Tribunal em caso de falhas
graves no ambiente de
Tecnologia da Informação e
Comunicações do Tribunal.

Projeto sobrestado em 2020 em função
de outras demandas

CDTEC

2

Atualização de Rede
JT

Atualizar a rede de
comunicação entre as
localidades do Tribunal de
modo a garantir uma
velocidade mínima de
comunicação de 8Mbps.

Contrato renovado com a empresa
Claro S/A por 30 meses em novembro
de 2020.

CDTEC

Neste exercício, foi elaborado o projeto
inicial para a migração do controlador
de domínio e realizada a capacitação de
dois servidores para administração do
Windows Server.

CDTEC

Observação: Valor mensal
empenhado: R$ 13.060,61
Valor executado em 2020:
R$ 156.727,32
Valor para 30 meses: R$
391.818,30

3

Atualização do
Controlador de
Domínio

Modernizar o sistema
controlador de domínio do
Tribunal para absorção de
novas tecnologias e
melhoria dos serviços de
autenticação.

Observação: Valor
executado: R$
271.750,40

4

Atualização da
Solução de Gabinete
Virtual

Atualizar a solução de
gabinete virtual visando o
aumento da demanda em
função da regulamentação
do teletrabalho e da
absorção de novas
tecnologias, em especial, o
uso de dispositivos móveis

Projeto dependente da Atualização do
Controlador de Domínio para
conclusão.

CDTEC

A empresa Servix fez a instalação física
dos access points em todas as
localidades do TRT no DF e em TO,
concluindo o projeto lógico e fazendo a
instalação de 140 equipamentos ainda
em 2019. Em função da pandemia, os
serviços de rede sem fio foram pouco
utilizados neste exercício.

CDTEC

Observação: Valor
executado: R$
486.565,00

5

Atualização da
solução de rede sem
fio

Atualizar a solução de rede
sem fio de todas as
localidades do Tribunal

Observação: Valor
executado: R$
712.368,00

6

Projeto aquisição de
equipamentos de
digitalização de
documentos
(scanners)

Aprimorar o parque
tecnológico do TRT 10,
garantindo que os
respectivos bens sejam
utilizados para atender o
exercício direto das
atividades jurisdicionais
deste Tribunal.

CDSUP
●

●

Observação: Valor
executado: R$
269.730,00.

Aprimorou o parque
tecnológico do TRT 10,
garantindo que os respectivos
bens sejam utilizados para
atender o exercício direto das
atividades jurisdicionais deste
Tribunal;
Proporcionou maior agilidade à
prestação dos serviços
demandados para as unidades
judiciárias e administrativas.

Concluído em 2020.
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