
Meta 9: 

Indicadores:

Código TPU Código do Assunto (SGTPU) Glossário - Norma SGTPU
Justiça em Números - 2019                                        

1º nível

Justiça em Números - 

2019                                        

2º nível

Justiça em Números - 

2019                                        

3º nível

Justiça em Números - 

2019                                        

4º nível

Direito do Trabalho 55365 - Adicional de horas extras
CF Art. 7º, XVI e CLT Art. 59, § 1º

864 - Direito do Trabalho 
1658 - Duração do 

trabalho
2086 - Horas extras

55365 - Adicional de horas 

extras

O que? Por que? Onde? Quem? Quando? Como? Quanto custa?

1. Levantar os processos dos 

maiores litigantes com 

requerimento de horas extras 

pendentes no Tribunal em 

31/12/19.

Identificar os litigantes que mais 

geram essa demanda no TRT2.

Coordenadoria de Estatística e 

Gestão de Indicadores
Gustavo Miranda da Silva De 18/05 a 29/05/2020

Extraíndo informações dos 

bancos de dados.
Não há custos diretos. Finalizado

2. Promover ações de sensibilização 

para negociação coletiva com os 

maiores litigantes. 

Reduzir a quantidade de processos 

pendentes com o assunto 'Adicional 

de horas extras'.

CEJUSCs Luiz Travain De 22/06 a 31/12/2020

Realizando reuniões entre 

os conciliadores e os 

representantes das 

empresas.

Não há custos diretos. Não iniciado

3. Promover campanhas de 

prevenção para diminuição de 

realização horas extras e 

conscientização dos impactos do 

trabalho extraordinário na saúde 

mental e física do trabalhador.

Reduzir a quantidade de casos 

novos com o assunto 'Adicional de 

horas extras'.

Secretaria de Comunicação Social Aline Castro De 22/06 a 31/12/2020

Realizando campanhas 

institucionais nos meios 

de comunicação ofíciais 

do tribunal.

Custos a serem estimados. Não iniciado

4. Incluir nas semanas de 

conciliação e de execução os 

processos dos maiores litigantes 

com requerimento de horas extras 

pendentes no Tribunal em 

31/12/19.

Reduzir a quantidade de processos 

pendentes com o assunto 'Adicional 

de horas extras'.

CEJUSCs e Varas do trabalho Luiz Travain e diretores das VTs

Nas datas das semana 

nacional de conciliação 

(CNJ) e na semana nacional 

da execução trabalhista 

(CSJT) ainda à definir.

Incluíndo os processos 

com o assunto 'Adicional 

de horas extras' nas 

pautas das semanas.

Não há custos diretos. Não iniciado

5.Realizar pautas temáticas para 

encerramento de instrução e/ou 

tentativas de conciliação de 

processos dos maiores litigantes 

com requerimento de horas extras 

pendentes no Tribunal em 

31/12/19.

Reduzir a quantidade de processos 

pendentes com o assunto 'Adicional 

de horas extras'.

CEJUSCs e Varas do trabalho Luiz Travain e diretores das VTs De 16/07 a 31/12/2020

Montando semanas de 

conciliação específicas 

para os processos com o 

assunto 'Adicional de 

horas extras'.

Não há custos diretos. Não iniciado

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
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Status

Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário

9.1 Número do ODS escolhido pelo tribunal.

9.2 Número na TPU de um dos três assuntos mais demandados no tribunal correlacionado ao ODS escolhido.

9.3 O tribunal elaborou plano de ação?

9.4 O tribunal enviou o plano de ação ao CNJ?

9.5 Percentual de execução ação planejada.


