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1. OBJETIVO
Este documento tem como objetivo auxiliar os usuários no manuseio da ferramenta
B.I, implantada recentemente neste Regional, com o intuito de auxiliar os gestores a
extrair e organizar as informações que se referem às metas do nosso planejamento
estratégico, a fim de facilitar a tomada de decisão.

2. INTRODUÇÃO
B.I (Business Intelligence, em inglês) - Inteligência de Negócios refere-se ao processo
de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações
que oferecem suporte à gestão de negócios. É um conjunto de técnicas e ferramentas
que auxiliam na transformação de dados brutos em informações significativas e úteis a
fim de analisar o negócio. O objetivo do BI é facilitar a tomada de decisão, com a
interpretação de um grande volume de dados e a identificação de oportunidades para
implementação de ações efetivas baseadas nos dados coletados através dos relatórios,
processos de análise online, mineração de dados, gerenciamento de desempenho,
dentre outros.

3. LOGIN
O acesso é feito no endereço http://bi.trt5.jus.br (através do ID do Usuário e Senha) e
possibilita a qualquer usuário o acompanhamento de sua unidade, através de listas,
gráficos e tabelas com informações atualizadas até o dia anterior, relativas às Metas,
bem como acesso ao Processômetro e ao Estoque Processual.
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4. PAINEL DE ACESSO
Ao abrir o B.I. encontramos na tela inicial o Quadro de Metas Nacionais e Específicas
do Poder Judiciário – 1º Grau, que apresenta um resumo da situação de todas as Varas
deste Regional em relação ao cumprimento das metas, através do IAM (Índice de
Alcance das Metas).

Neste painel estão condensadas todas as informações contidas nas abas seguintes, que
mensuram de forma detalhada cada Meta, Glossário, Processômetro e Estoque
Processual que compõem o Quadro de Metas. As cores representam a legenda de
interpretação das tabelas: a cor verde indica o cumprimento da meta, o amarelo, o
sinal de alerta mostrando que pequenas ações são necessárias para seu efetivo
cumprimento, e o vermelho, o descumprimento da meta indicando necessidade de
maiores esforços.
Através do quadro de metas é possível fazer a consulta de qualquer vara selecionando
a linha correspondente à vara desejada bem como a coluna referente à informação
escolhida.
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Para consultar de forma detalhada, abrindo cada aba, é necessário o preenchimento
das informações logo abaixo a exemplo de ano, vara, mês, se a pesquisa necessitar de
um recorte de um período específico.

Para selecionar a vara desejada, clicar na aba Órgão/Vara, desmarca o item Todos os
Valores e escolhe a vara desejada para consulta. Prestadas as informações necessárias
à pesquisa, selecionar Aplicar. Em todas as abas as informações são apresentadas em
tabelas e gráficos.
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5. CONHECENDO AS ABAS
5.1. Quadro - 1º Grau
De forma individualizada, esta Aba mostra a pontuação alcançada no ano para o IAM e
o percentual de cumprimento das Metas. Mais abaixo, estes mesmos dados são
visualizados mês a mês e ainda em gráfico.
O cálculo do IAM leva em consideração o percentual de cumprimento das Metas,
conforme pontuação abaixo:
 Valores entre 80% e 89,99% - 1 ponto;
 Valores entre 90% e 99,99% - 2 pontos;
 Valores iguais ou maiores que 100% - 3 pontos.
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5.2. Meta 1 - 1º Grau
Julgar mais processos que os distribuídos – Esta aba mostra a quantidade de processos
Recebidos, Cancelados, Julgados e o percentual de cumprimento da meta mês a mês, e
logo abaixo visualizamos um gráfico da evolução do índice de Alcance da Meta ao
longo do ano.
Até 2016, a Meta era Julgar mais processos que os distribuídos. Em 2017, passou a ser
julgar o equivalente a 90% da quantidade de processos de conhecimento distribuídos
no ano corrente, com redução proporcional, em cada tribunal, à redução do número
de juízes e de servidores cujos cargos não foram repostos.
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5.3. Meta 2 - 1º Grau
Julgar processos mais antigos. Esta aba quantifica os Processos que ainda encontramse pendentes de baixa, os que entraram e saíram da meta, os solucionados e os
solucionados no ano corrente e os solucionados no ano anterior.
Os processos pendentes de julgamento estão relacionados na Tabela de Índice de
Processos Antigos no 1º Grau – IPA1 por Órgão/Vara (Figura 1) ou no Processômetro
(Figura 2), por ano de distribuição.
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Figura 1

Figura 2

5.4. Meta 3 - 1º Grau
Aumentar os casos solucionados por conciliação, qual seja, aumentar o índice de
conciliação na fase de conhecimento, em relação à média do biênio 2013/2014, em
dois pontos percentuais. Sabendo-se que a Média no referido biênio foi de 37,90%,
significa dizer que a Meta a ser cumprida pelo TRT5 é de no mínimo 39,90%. Esta aba
informa o Índice de Conciliação em Conhecimento (IConC) quantificando os conciliados
e os solucionados com o cálculo do referido índice.
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5.5. Meta 5 - 1º Grau
Impulsionar processos à execução. Nesta aba temos o Índice de Execução (IE) com o
registro das execuções iniciadas e baixadas, com o controle da quantidade de
processos necessários para cumprimento da Meta.
Em 2016, a meta era baixar quantidade maior de processos de execução do que o total
de casos novos na execução do ano corrente. Para 2017, é baixar 90% do total de
casos novos de execução do ano corrente, com redução proporcional, em cada
tribunal, à redução do número de juízes e de servidores cujos cargos não foram
repostos.

5.6. Meta 6 - 1º Grau
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Priorizar o julgamento das ações coletivas. Esta aba verifica o Índice de Ações coletivas
Julgadas no 1º grau (IACJ1) facilitando a identificação dos processos pendentes de
julgamento.
Em 2016, era para identificar e julgar, até o final do ano, as ações coletivas distribuídas
até 31/12/2013 no 1º grau, e até 31/12/2014 no 2º grau, agora em 2017 deve-se
identificar e julgar, até o final do ano, 98% das ações coletivas distribuídas até
31/12/2014 no 1º grau, e até 31/12/2015 no 2º grau.

5.7. Meta 7 - 1º Grau
Priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos
ou seja, após identificar quais são os processos dos maiores litigantes e dos recursos
repetitivos, deve-se priorizá-los no julgamento, bem como reduzir em 2% o acervo dos
dez maiores litigantes do ano anterior. Esta aba verifica o Índice de Concentração de
Processos dos Maiores Litigantes em Cognição (ICP1) com o controle dos pendentes,
distribuídos, os que entraram e saíram da meta e os solucionados.
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5.8. TDMP - 1º Grau
Tempo médio de duração do processo - É uma Meta específica para Justiça do
Trabalho (Indicador 2.2 do PEI). Em 2016 era reduzir o tempo médio de duração do
processo, do ajuizamento até a prolação da sentença, em relação ao ano base 2014 em
2%. Em 2017, este tempo deve ser reduzido em 4% tendo o ano 2016 como base. O
TMDP1 em 2014 foi de 201,85 dias, tendo como Meta para 2016 de 197,81 dias. Já em
2016 o TMDP1 foi de 241,43 dias, tendo como Meta para 2017, 231,77 dias.

5.9. Glossário

Nesta aba encontram-se as informações referentes a cada meta (critério de
cumprimento, fórmula de cálculo e esclarecimentos), por exercício.




Metas Nacionais do Poder Judiciário – 2017 Justiça do Trabalho e TST
Aprovadas –Dez/2016
Metas Específicas da Justiça do Trabalho – 2017 Justiça do Trabalho e TST
Aprovadas – Dez/2016
Glossário Metas Nacionais do Poder Judiciário – 2016 Justiça do Trabalho e TST
versão 2 – Junho/2016
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5.10. Processômetro
Processos com pendência de Julgamento ajuizados no 1º Grau. Esta aba relaciona
todos os processos da 1ª Instância, que estão na fase de Conhecimento e nunca
tiveram qualquer julgamento.

Ao clicar para consultar de forma individualizada é fornecida uma tabela com todos os
processos pendentes de conhecimento separados por ano.
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Clicando diretamente sobre o processo, seremos direcionados para a página de
consulta de processos.

5.11. Processômetro por Vara
Nesta aba consta, de forma geral, todas as relações dos processos pendentes de
julgamento, de todas as Varas deste Tribunal, discriminados por ano.
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5.12. Estoque Processual - Pendentes de Baixa
Esta aba lista todos os processos que estão em andamento na Secretaria da Vara,
separando-os por fase (conhecimento, liquidação e execução) e por quantidade de
dias sem movimentação (mais de 90 ou menos de 90 dias). Processos com Recursos
e/ou Agravos Autuados NÃO constarão da relação.
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5.13. Estoque processual – Pendentes de Fase
Nesta aba estão todos os processos em andamento na Vara, incluindo aqueles que
tiveram Recursos e/ou Agravos autuados.

6. ANALISANDO DADOS
Em todas as abas contamos com a coluna que verifica o cumprimento da meta e
sinaliza através das cores verde (≥ 100%), amarela (≥ 80% e < 100%) ou vermelha (<
80%) aonde o gestor deve aplicar mais ou menos esforços.
Em cada aba das Metas, há uma Tabela onde é visualizada a quantidade de processos
relativos àquela Meta.
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Após a tabela vem um gráfico onde consta a evolução do cumprimento da Meta.

Logo abaixo, é também visualizada uma Tabela e um gráfico que informa o Índice de
Cumprimento relativo a cada Meta.

Nas Metas 2, 6 e 7 é possível verificar a Relação dos Processos pendentes, diretamente
na Tabela Quadro de Índice de Processos, ao clicarmos nos percentuais que se
encontram na coluna (% cumprimento).

Ex 1: Quadro de Índice de Processos na Meta 2
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Ex 2: Quadro de Índice de Ações Coletivas Julgadas no 1º Grau – IACJ1 na Meta 6

Ao clicar nos pendentes, para obter sua visualização da listagem é necessário
selecionar imprimir e marcar PDF imprimível.

Assim visualizará a relação dos processos que poderá ser exportada.
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E ao clicar no símbolo da coluna após a coluna de % cumprimento, terá um resumo da
tabela anterior onde se consegue visualizar com mais rapidez e clareza os processos
que estão pendentes de julgamento:

Os processos que estão destacados em Amarelo, são os processos que estão
pendentes de julgamento, observe que consta o número 1(um).

Ainda que a Meta esteja alcançada é possível monitorar os processos que entraram na
Meta:

Vale observar que mesmo a coluna de % cumprimento estando verde sinalizando o
cumprimento da meta é possível que haja processo necessitando de acompanhamento
e ao clicar nela a listagem também é fornecida.
Observar que quando o Total Geral é 0 (zero), significa que os processos já foram
julgados.
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Existem duas formas de imprimir as Relações dos Processos:

1ª forma: PDF Imprimível

2ª forma: Excel 2007+
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Na Aba de Estoque Processual – 1º Grau – Pendentes de Fase, deve-se lembrar que é
onde consta a Relação dos processos que estão em andamento na Secretaria da Vara,
e é através dela que a Vara vai demandar esforços para monitorar os processos.
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Como fazer este Monitoramento
Existem vários Tópicos (Tabela 1) a serem observados no momento de extrair as
Relações dos Processos: Ano do Processo, Arquivado Provisoriamente, Município,
Órgão/Vara e Sistema Processual. É imprescindível o preenchimento do Órgão/Vara e
Arquivado Provisoriamente (Tabela 2), neste último é possível fazer o filtro com
separação dos processos que estão com informação (Tramitação) de Arquivados
Provisoriamente. Após as devidas seleções, deve-se clicar em Aplicar. Os demais
Tópicos deverão ser utilizados quando da Consulta e Análise mais detalhada
relacionada aos processos.

Tabela 1

Tabela 2
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Ao selecionar a Vara que vai ser analisada, observar que na Tabela os processos estão
separados por Tipo de Fase, bem como, em cada Fase os processos estão divididos em
duas colunas que informam o tempo de movimentação dos processos, sendo
separados em processos sem movimentação há mais de 90 dias e processos sem
movimentação há menos de 90 dias.
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Ao escolher a Fase a ser analisada, deve-se clicar na coluna que indica a quantidade de
processos daquela fase, que estão há mais ou menos de 90 dias sem movimentação,
para que seja possível visualizá-los.

Relação dos Processos

Após a visualização da relação dos processos, pode-se extrair a referida lista em 2
formatos:
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1. No final da tela, clicar em Exportar e selecionar o ícone Imprimir – PDF
Imprimível.

2. Utilizando o ícone Exportar – Excel 2007+, pode-se fazer qualquer tipo de
movimentação na Tabela, posto que a mesma encontra-se em Excel.
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Tabela Exportada

Para analisar os processos com maior precisão, após a exportação da Tabela, pode-se
colocar um filtro que possibilita a seleção dos itens que julgar mais importantes na
análise dos processos.
a. Marcar a linha 6, para que fique em destaque. Marque o ícone Dados
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b. Após marque o ícone Dados – e, finalmente, Filtro - Autofiltro

Após aplicar o Autofiltro, em cada coluna, após o nome do item, surgirá um ícone, que
facilitará a “filtragem” dos dados referentes aos processos.

A Vara poderá utilizar esta ferramenta em qualquer uma das Colunas, vale ressaltar
que na Coluna F (Última Tarefa) estão listados os itens do E-Gestão, por isto,
recomenda-se dar preferência a esta Coluna quando em análise dos Dados dos
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processos. Identificado o item a ser analisado, desmarcar o ícone Todos, selecionar o
item de interesse e marcar OK.

As listas do processômetro possibilitam consultar o andamento do processo. Ao clicar
no número é feito o direcionamento ao link de consulta processual.
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