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Meta 10 de 2013 – Justiça do Trabalho
Realizar a adequação ergonômica em 20% das unidades judiciárias de 1º e 2º
Grau.
Esclarecimento da Meta
A adequação ergonômica dos postos de trabalho proporcionará a adaptação do local
de trabalho de acordo com as necessidades específicas das pessoas, viabilizando a
execução do serviço durante todo o expediente de forma confortável e segura,
reduzindo o risco de ações prejudiciais à saúde de magistrados e servidores.
Para determinar as condições ergonômicas adequadas leva-se em consideração o
espaço e mobiliário disponibilizado, a postura necessária, a iluminação, a ventilação,
o barulho e a temperatura do ambiente. A partir desta análise, o profissional de
ergonomia pode traçar um perfil e criar sugestões para a adequação ergonômica do
ambiente de trabalho. A avaliação deste profissional especializado é que
determinará as medidas necessárias de ergonomia, o que poderá prevenir sérios
problemas posturais.
Entende-se como unidades judiciárias as áreas com atividades finalísticas, ligadas a
atividade jurisdicional de 1º e 2º graus.
Tais como:
•

Varas do trabalho

•

Central de mandados

•

Gabinetes de desembargadores

•

Protocolo

•

Assessoria Judicial (recurso de revista)

•

Distribuição

•

Central de leilões

•

Secretaria de Turma

•

Pleno

•

Seções

•

Corregedoria
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•

Secretaria Judiciária

QUESTIONÁRIO
Ident.

Perguntas a serem respondidas

P10.1

Número total de unidades judiciárias

P10.2

Quantidade de unidades judiciárias com adequação ergonômica.

•
•

Informações referentes ao 1º e 2º graus de jurisdição.
O questionário será respondido pelo Tribunal.

Critério de Preenchimento
O questionário deverá ser respondido trimestralmente.
• P10.1 = Número total de unidades judiciárias existentes no mês de referência (Obs:
O sistema considera o último lançamento)
• P10.2 = Quantidade de unidades judiciárias com adequação ergonômica no mês de
referência. (Obs: O sistema considera o último lançamento)

Critério de Cumprimento
O grau de cumprimento será dado pela fórmula

(P10.2 / P10.1) X 500

A meta 10 estará cumprida se o grau de cumprimento for igual ou superior a 100%.
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