
Manual de utilização do Sistema Hórus   

Telas do Sistema: 

Objetivo: Introduzir o usuário ao ambiente do Sistema Hórus. 

Informações disponibilizadas: 
• Significado da palavra “Hórus”;
• Versão do sistema;
• Data da última atualização com os dados do e-Gestão.

1) Data em que o cada projeto do Sistema Hórus foi atualizado com as informações do e-
Gestão.

2) Data de criação e identificação da versão atual do Sistema;
3) Botões de acesso às informações específicas;
4) Botão de acesso para o Manual do Hórus;
5) Botão de acesso para informações da revista TRT 13 em números.
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Painel Geral:

Objetivo: 
• Apresentar a situação atual de cada uma das metas nacionais do Poder Judiciário (1º e 2º 

graus);
• Apresentar a situação atual dos indicadores do Planejamento Estratégico institucional 

2015/2020 de conhecimento (1º e 2º graus) e de execução (1º grau).

Funcionalidades: disponibilizar, na área de filtro: “Vara do Trabalho”, a possibilidade de 
acompanhamento, por Vara do Trabalho, das metas e indicadores do Planejamento Estratégico. 

1) “?”: Link para o arquivo com a descrição da meta e critério de cumprimento;
2) Indicador da meta 1: julgar mais processos que os distribuídos. Julgar maior quantidade de

processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente;
3) Indicador da meta 2: julgar processos mais antigos. Identificar e julgar, até 31/12/2015, 

pelo menos: na justiça do trabalho, 90% dos processos distribuídos até 31/12/2013, no 1º e 
2º graus;

4) Indicador da meta 3: Aumentar os casos solucionados por conciliação – Aumentar o índice
de conciliação na fase de conhecimento, em relação à média do biênio 2013/2014, em 2 
pontos percentuais.

5) Indicador da meta 5:impulsionar processos à execução. Baixar, em 2015, maior quantidade
de processos de execução do que o total de casos novos de execução no ano corrente;

6) Indicador da meta 6: priorizar o julgamento das ações coletivas. Identificar e julgar, até 
31/12/2015, as ações coletivas distribuídas. Até 31/12/2015, no 1º grau e, até 31/12/2013, no
2º grau;

7) Indicador da meta 7: priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos 
recursos repetidos.

1

2 764 53



Link para o planejamento estratégico 2015-2020: direciona o usuário ao Portal da Gestão 
Estratégica para detalhamento dos indicadores e critérios de cumprimento das metas. 

Informações: 
• 1 - IGovRH: atingir a faixa “Aprimorado” na avaliação do IgovPessoas até 2020;
• 2 – IEOD: Índice de execução do orçamento disponibilizado;
• 3 - iGovTI: atingir faixa “Aprimorado” na avaliação do iGovTI até 2020;
• 4 – TMDP2c: Tempo médio de duração do processo – 2ª Instância ;
• 5 – TMDP1c: Tempo médio de duração do processo – 1ª Instância – Fase de conhecimento;
• 6 – IPJ: Índices de processos julgados – Julgar quantidade maior de processos de 

conhecimento do que os distribuídos no ano corrente.
• 7 – IPA: Índices de Processo Antigos – número de processos distribuídos até 31/12/2013 

identificados e julgados.
• 8 – IAC1g: Índices de Ações Coletivas Julgadas – número de ações coletivas distribuídas 

até 31/12/2012 no 1º grau.
• 8 – IAC2g: Índices de Ações Coletivas Julgadas – número de ações coletivas distribuídas 

até 31/12/2013 no 2º grau.
• 9 – Iconc: Índices de Conciliação – somatório do número de sentenças homologatórias de 

acordo, na 1ª Instância, na Fase de Conhecimento.
• 10 – ICP: Índices de Concentração de Processos dos Maiores Litigantes (ICP) – somatório 

do número de processos dos 10 maiores litigantes em tramitação nos TRTs e nas Varas do 
Trabalho nas fases de conhecimento e de execução no último mês do período de referência. 
Estão incluídos os processos arquivados provisoriamente na fase de execução.

• 11 – IE: Índice de Execução – baixar mais processos do que as execuções iniciadas no 
período.

• 12 – IGov: Percentual alcançado pelos componetes do modelo de avaliação do IGov. 
• 13 – IAM: Índice de Alcance das Metas (IAM) – atingir e mantes a pontuação entre 58 e 72 

até 2020. 



Metas: 

Objetivo: 
Viabilizar o acompanhamento do indicador de performance das metas.

Funcionalidades: 
1) Filtros Ativos: informa as opções de filtros selecionados pelo usuário;
2) Limpar Filtro: cancelar a seleção de filtros feitos pelo usuário;
3) Cidade: filtrar, por cidade, o acompanhamento da meta;
4) Vara do Trabalho: filtrar, por vara de trabalho, o acompanhamento da meta;
5) Quadro informativo: descrição da meta e critérios de cumprimento. 
6) período de análise das metas: filtro de período;
7) “?”: link para o pdf explicativo da meta;
8) Gráfico velocímetro: Indicador de performance da meta;
9) Casos Novos: visualizar, na aba “Processos”, as reclamações trabalhistas classificadas como

casos novos oriundos da(s) Varas(s) do Trabalho ou Cidades(s) selecionada(s), ou do 
tribunal caso nenhum filtro seja ativado;

10) Pendentes de Julgamento: visualizar, na aba “Processos”, as reclamações trabalhistas 
pendentes de julgamento oriundas da(s) Vara(s) do Trabalho ou Cidades(s) selecionada(s), 
ou do tribunal caso nenhum filtro seja ativado;

11) Julgados: visualizar, na aba “Processos”, as reclamações trabalhistas classificada julgadas 
oriundas da(s) Vara(s) ou Cidades(s) selecionada(s), ou do Tribunal caso nenhum filtro seja 
ativado;

12) Percentual de cumprimento da meta: apresenta o percentual de cumprimento da meta, por
Vara do Trabalho, bem como os casos a serem priorizados para o cumprimento da mesma.

13) Gráfico: exibir um comparativo dos indicadores da meta por Vara do Trabalho, Cidade e 
Mês;
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e-Gestão 1º grau: 

Objetivo: aba construída com base no Sistema e-Gestão, para viabilizar o acompanhamento dos 
processos, incidentes processuais, valores, recursos e prazos, no 1º grau, em cada fase que compõe 
o trâmite processual.

e-Gestão  2º grau: 

Objetivo: aba construída com base no Sistema e-Gestão, para viabilizar o acompanhamento dos 
processos, incidentes processuais, valores, recursos e prazos, no 2º grau, em cada fase que compõe 
o trâmite processual.

e-Gestão  RH:

Objetivo: Disponibilizar informações de pessoal, funções comissionadas e Cargos e comissão, 
por nome, unidade, carreira, período, escolaridade etc.

e-Gestão  Juízes:

Objetivo: Disponibilizar o acompanhamento de Audiências, Pendências, Incidentes, Decisões, 
Miscelâneas e Prazos Médias por Magistrado e Vara. 

 



Aposentadorias: 

Objetivo: disponibilizar a previsão de servidores aptos para aposentadorias por ano.

1) Filtrar os resultados das aposentadorias por carreira;
2) Filtrar os resultados das aposentadorias por lotação;
3) Filtrar os resultados das aposentadorias por ano, gênero e área;
4) Filtrar os resultados das aposentadorias por especialidade;
5) Limpar filtros selecionados;
6) Gráfico de linha com os resultados dos filtros;
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7) Tabela com os resultados.

Consumíveis: 
Objetivo: Apresentar a distribuição dos materiais de consumo por tipo de produto/material, área e 
setor. 

Funcionalidades: 

1) Visualizar filtros ativos; 
2) Filtrar os resultados por área;
3) Filtrar os resultados por setor;
4) Filtrar os resultados por material; 
5) Gráfico de barras com a Evolução das Quantidades de consumíveis no período;
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6) Filtrar os resultados por ano ou mês;
7) Alterar a visualização do gráfico por setor;
8) Exibir ranking de consumíveis;
9) Alterar a visualização do gráfico para a quantidade de consumíveis por área;
10) Tabela que exibe o resultado dos filtros selecionados.

Consumo: 

Funcionalidades:

Objetivo: acompanhar os gastos do Tribunal com energia elétrica, água, telefonia e combustível.
Funcionalidades: 

1) Visualizar os filtros ativos;
2) Filtrar os dados de consumo por cidade;
3) Visualizar a distribuição do consumo de energia elétrica, água, telefonia e combustível no 

gráfico de pizza;
4) Visualizar a distribuição do consumo de energia elétrica, água, telefonia e combustível no 

gráfico de barras;

1

7

6

5

43

2



5) Visualizar o ranking de consumo de água, energia e telefonia por cidade;
6) Percentual do gasto do mês atual em relação ao mês anterior;
7) Percentual do gasto do mês atual em relação ao mesmo período do ano anterior.

Orçamento: 
Objetivo: Acompanhar a execução orçamentária do tribunal.

Funcionalidades: 

1) Filtrar os dados por setor; 
2) Filtrar por tipo de despesa;
3) Filtrar o tipo de planejamento; 
4) Índice de execução orçamentária e data da última atualização;
5) Gráfico de barras com a evolução do empenho;
6) Gráfico de pizza com o saldo da Dotação, Liquidado e Saldo do SIAFI;
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7) Planilha de detalhamento da despesa. 

Permanente: 
Objetivo: Exibir a identificação de material permanente no setor.

Funcionalidades:

1) Visualização dos filtros ativos/selecionados;
2) Filtrar os resultados por área;
3) Filtrar os resultados por setor; 
4) Filtrar os resultados por tipo de material;
5) Gráfico de pizza da quantidade de material permanente por item;
6) Tabela de movimentação de material permanente;
7) Relação de material permanente dos setores.
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Precatórios: 
Objetivo: Exibir os valores de precatórios das esferas Federal, Estadual e Municipal.

Funcionalidades: 

1) Filtrar os resultados por Vara do Trabalho;
2) Filtrar os resultados por devedores;
3) Gráfico de pizza com os totais de precatórios por devedor;
4) Gráfico de barras com os totais de precatórios por Esferas;
5) Relação geral de precatórios.
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Protocolos: 

Funcionalidades:

1) Filtrar os resultados por Vara do Trabalho;
2) Quantidade de protocolos por Vara;
3) Filtrar os resultados por Requerente/Interessado;
4) Link para consultar Protocolo Administrativo por Número;
5) Filtrar os resultados por Setor; 
6) Tabela com os Protocolos Administrativos em Tramitação. 
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