
Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região 

Proposta – Meta 9 - ano 2020 

 

ODS 8 – Emprego Decente e Crescimento Econômico 

 

Assunto Escolhido: 2569 – Acidente de Trabalho 

 

Ficha Técnica 

1. Acervo das Ações Judiciais referentes à Acidente de Trabalho 

Objetivo Promover o crescimento econômico sustentado e trabalho decente para 
todos. 
 

Indicador Índice de julgamento do acervo de Ações Judiciais na fase 
conhecimento referentes à Acidente de Trabalho. 
 

Meta Reduzir em 3% o acervo de Ações Judiciais na fase de conhecimento 
referentes à Acidente de Trabalho, em relação ao ano anterior. 
 

Conceitos e 
Definições 

É definido como a redução do acervo de ações judiciais interpostas 
referentes à ocorrência de Acidente de Trabalho. Considera-se para 
este indicador os processos que se encontram pendentes de solução 
que possuam a temática “Acidente de Trabalho” (Assuntos de códigos 
2569, 8809 e 10571 das Tabelas Processuais Unificadas – TPU). São 
considerados apenas os processos pendentes de solução ao final do 
ano em questão.  
 

Fórmula de Cálculo Pcump = Ppend_ant * k / (Ppend_ant + ∑Pdist + ∑Pent – ∑Psai – 
∑Pjulgados) * 100 
 
Pcump : Percentual de cumprimento da meta; 
 
Ppend : Quantitativo de processos pendentes de julgamento referentes 
à acidente de trabalho em 31 de dezembro do ano base (ano fim da 
série histórica); 
 
K = 0,97; 
 
Pdist : Quantitativo de processos referentes à acidente de trabalho 
distribuídos no mês de referência; 
 
Pent : Quantitativo de processos referentes à acidente de trabalho que  
entraram  na meta por saírem de situação de suspensão, 
sobrestamento, arquivamento provisório ou por passarem a se 
enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência; 
 
Psai: Quantitativo de processos referentes à acidente de trabalho que  
saíram  da meta por entrarem na situação de suspensão, 
sobrestamento, arquivamento provisório ou por passarem a se 
enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência; 



 
Pjulgados : Quantitativo de processos referentes à acidente de trabalho 
julgados no mês de referência. 
 
A meta estará cumprida se, ao final do ano, o perce ntual de 
cumprimento for maior ou igual a 100%.   
 

Unidade de Medida Percentual 
 

Público Alvo Reclamantes de Ações Trabalhistas referentes à incidência de acidente 
de trabalho. 
 

Periodicidade Anual 
 

Apuração 
(mensuração) 

Mensal 

Ano base (fim da 
série histórica) 

2019 

Banco de Dados Base de dados do PJe 
 

Fonte Sistema eGestão 
 

Desagregação Unidades Judiciárias 
 

 

Plano de Ação – Meta 9 

AÇÃO 01  

Ação Monitorar o cumprimento da meta 

Objetivo Disponibilizar consulta específica para acompanhamento e monitoramento 
do cumprimento da meta. Disponível à todas unidades judiciárias. 

Unidade Gabinete de Estatística e Pesquisas 

Cronograma Até 30/06/2020 

Responsável Chefe do Gabinete de Estatística e Pesquisas 

Metodologia 1. Desenvolver, em parceria com a TI, consulta específica no sistema 
eGestão e disponibilizar para as unidades judiciárias; 

2. Monitoramento dos índices de cumprimento pela Corregedoria e 
discussão nas Reuniões de Análise da Estratégia. 

 

AÇÃO 02 

Ação Semana da Perícia 

Objetivo Impulsionar o julgamento de processos por meio de evento institucional 
direcionado à realização de perícias relacionadas aos processos referentes à 
acidente de trabalho. 

Unidade Secretaria Judiciária 

Cronograma Até 30/09/2020 

Responsável Secretário da Secretaria Judiciária 

Metodologia Identificar processos pendentes por falta de perícia; 
Mobilizar peritos credenciados; 
Organizar agenda (uma semana) para a realização das perícias; 



Definir prazo limite para apresentação do laudo pericial. 

AÇÃO 03 

Ação Priorizar o julgamento dos processos referentes à Acidente de Trabalho 

Objetivo Sensibilizar os gestores das unidades judiciárias sobre a necessidade de 
cumprimento da meta 

Unidade Assessoria de Governança e Gestão 

Cronograma Até 30/07/2020 

Responsável Assessor de Governança e Gestão 

Metodologia Desenvolver informativos sobre o tema e distribuir aos gestores das 
unidades judiciárias 

 

AÇÃO 04 

Ação Contribuir com a redução da incidência de Acidentes de Trabalho 

Objetivo Realização de eventos para sensibilizar os gestores/empregadores sobre a 
importância da redução do número de acidentes de trabalho 

Unidade Gestores Regionais do Trabalho Seguro em Mato Grosso do Sul 

Cronograma Realizar pelo menos 3 eventos até 30/11/2020 

Responsável Gestores Regionais do Trabalho Seguro em Mato Grosso do Sul 

Metodologia Realização de palestras e visitas técnicas 

 

 


