










































Estatuto da Pessoa com Deficiência 
 
 

 
 

LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015. 
 
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência). 
 
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 
 

LIVRO I 
PARTE GERAL 

TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1o  É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 
com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício 
dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão 
social e cidadania.  
Parágrafo único.  Esta Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto 
Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no § 3o 
do art. 5o da Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano 
jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto no 6.949, de 25 de 
agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno.  
 
Art. 2o  Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 
pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 
demais pessoas.   
§ 1o  A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe 
multiprofissional e interdisciplinar e considerará:      (Vigência) 
I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;  
II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;  
III - a limitação no desempenho de atividades; e  
IV - a restrição de participação.  
§ 2o  O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência.  
 
Art. 3o  Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:  
I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 
autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação 
e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e 
instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana 
como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;  
II - desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados 
por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os 
recursos de tecnologia assistiva;  
III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, 
metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, 
relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, 
visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social;  
IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a 
participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à 



acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à 
informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em:  
a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao 
público ou de uso coletivo;  
b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados;  
c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes;  
d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 
comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de 
informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação;  
e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação 
social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais 
pessoas;  
f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às 
tecnologias;  
V - comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, 
inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, o Braille, o sistema de 
sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim 
como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados 
e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as 
tecnologias da informação e das comunicações;  
VI - adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que 
não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de 
assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e 
oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais;  
VII - elemento de urbanização: quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os 
referentes a pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia 
elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de 
água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico;   
VIII - mobiliário urbano: conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, 
superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua 
modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como 
semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo às 
telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer 
outros de natureza análoga;  
IX - pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de 
movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da 
flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, 
pessoa com criança de colo e obeso;  
X - residências inclusivas: unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de 
Assistência Social (Suas) localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas 
adequadas, que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades 
da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, 
que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados 
ou rompidos;  
XI - moradia para a vida independente da pessoa com deficiência: moradia com estruturas 
adequadas capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados que respeitem 
e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência;   
XII - atendente pessoal: pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, 
assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas 
atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões 
legalmente estabelecidas;  
XIII - profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e 
locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se 
fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e 
privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente 
estabelecidas;  
XIV - acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não 
desempenhar as funções de atendente pessoal.  
 

CAPÍTULO II 



DA IGUALDADE E DA NÃO DISCRIMINAÇÃO 
 
Art. 4o  Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.  
§ 1o  Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou 
exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular 
o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com 
deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias 
assistivas.  
§ 2o  A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação 
afirmativa.  
 
Art. 5o  A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante.  
Parágrafo único.  Para os fins da proteção mencionada no caput deste artigo, são considerados 
especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso, com deficiência.  
 
Art. 6o  A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para:  
I - casar-se e constituir união estável;  
II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;  
III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas 
sobre reprodução e planejamento familiar;  
IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória;  
V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e  
VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas. 
 
Art. 7o  É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de 
violação aos direitos da pessoa com deficiência.  
Parágrafo único.  Se, no exercício de suas funções, os juízes e os tribunais tiverem 
conhecimento de fatos que caracterizem as violações previstas nesta Lei, devem remeter peças 
ao Ministério Público para as providências cabíveis.  
 
Art. 8o  É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à 
maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à 
previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao 
desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e 
tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre 
outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-
estar pessoal, social e econômico.  
 

Seção Única 
Do Atendimento Prioritário 

 
Art. 9o  A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com 
a finalidade de: 
I - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;  
II - atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público;  
III - disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento 
em igualdade de condições com as demais pessoas;  
IV - disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo 
de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque;  
V - acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis;  
VI - recebimento de restituição de imposto de renda;  
VII - tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou 
interessada, em todos os atos e diligências.  



§ 1o  Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com 
deficiência ou ao seu atendente pessoal, exceto quanto ao disposto nos incisos VI e VII deste 
artigo.  
§ 2o  Nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade conferida por esta Lei é 
condicionada aos protocolos de atendimento médico.  
 

TÍTULO II 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

CAPÍTULO I 
DO DIREITO À VIDA 

 
Art. 10.  Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de 
toda a vida.   
Parágrafo único.  Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a 
pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas 
para sua proteção e segurança.  
 
Art. 11.  A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter a intervenção clínica 
ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada. 
Parágrafo único.  O consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá 
ser suprido, na forma da lei.  
 
Art. 12.  O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável 
para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica.  
§ 1o  Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, deve ser assegurada sua 
participação, no maior grau possível, para a obtenção de consentimento.  
§ 2o  A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou de 
curatela deve ser realizada, em caráter excepcional, apenas quando houver indícios de benefício 
direto para sua saúde ou para a saúde de outras pessoas com deficiência e desde que não haja 
outra opção de pesquisa de eficácia comparável com participantes não tutelados ou curatelados.  
 
Art. 13.  A pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre 
e esclarecido em casos de risco de morte e de emergência em saúde, resguardado seu superior 
interesse e adotadas as salvaguardas legais cabíveis.   
 

CAPÍTULO II 
DO DIREITO À HABILITAÇÃO E À REABILITAÇÃO 

 
Art. 14.  O processo de habilitação e de reabilitação é um direito da pessoa com deficiência.  
Parágrafo único.  O processo de habilitação e de reabilitação tem por objetivo o 
desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, 
sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a conquista 
da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade de condições 
e oportunidades com as demais pessoas.  
 
Art. 15.  O processo mencionado no art. 14 desta Lei baseia-se em avaliação multidisciplinar 
das necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa, observadas as seguintes 
diretrizes:  
I - diagnóstico e intervenção precoces;  
II - adoção de medidas para compensar perda ou limitação funcional, buscando o 
desenvolvimento de aptidões;  
III - atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a plena 
participação social da pessoa com deficiência;  
IV - oferta de rede de serviços articulados, com atuação intersetorial, nos diferentes níveis de 
complexidade, para atender às necessidades específicas da pessoa com deficiência;   
V - prestação de serviços próximo ao domicílio da pessoa com deficiência, inclusive na zona 
rural, respeitadas a organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS) nos territórios locais e 
as normas do Sistema Único de Saúde (SUS).  
 



Art. 16.  Nos programas e serviços de habilitação e de reabilitação para a pessoa com 
deficiência, são garantidos:  
I - organização, serviços, métodos, técnicas e recursos para atender às características de cada 
pessoa com deficiência;  
II - acessibilidade em todos os ambientes e serviços;  
III - tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, materiais e equipamentos adequados e apoio 
técnico profissional, de acordo com as especificidades de cada pessoa com deficiência;  
IV - capacitação continuada de todos os profissionais que participem dos programas e serviços.  
 
Art. 17.  Os serviços do SUS e do Suas deverão promover ações articuladas para garantir à 
pessoa com deficiência e sua família a aquisição de informações, orientações e formas de 
acesso às políticas públicas disponíveis, com a finalidade de propiciar sua plena participação 
social.  
Parágrafo único.  Os serviços de que trata o caput deste artigo podem fornecer informações e 
orientações nas áreas de saúde, de educação, de cultura, de esporte, de lazer, de transporte, de 
previdência social, de assistência social, de habitação, de trabalho, de empreendedorismo, de 
acesso ao crédito, de promoção, proteção e defesa de direitos e nas demais áreas que 
possibilitem à pessoa com deficiência exercer sua cidadania.  
 

CAPÍTULO III 
DO DIREITO À SAÚDE 

 
Art. 18.  É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis 
de complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso universal e igualitário.  
§ 1o  É assegurada a participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas de 
saúde a ela destinadas.  
§ 2o  É assegurado atendimento segundo normas éticas e técnicas, que regulamentarão a 
atuação dos profissionais de saúde e contemplarão aspectos relacionados aos direitos e às 
especificidades da pessoa com deficiência, incluindo temas como sua dignidade e autonomia.  
§ 3o  Aos profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência, especialmente em 
serviços de habilitação e de reabilitação, deve ser garantida capacitação inicial e continuada.  
§ 4o  As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem 
assegurar:  
I - diagnóstico e intervenção precoces, realizados por equipe multidisciplinar;   
II - serviços de habilitação e de reabilitação sempre que necessários, para qualquer tipo de 
deficiência, inclusive para a manutenção da melhor condição de saúde e qualidade de vida;  
III - atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação;  
IV - campanhas de vacinação;  
V - atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais;  
VI - respeito à especificidade, à identidade de gênero e à orientação sexual da pessoa com 
deficiência;  
VII - atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida;  
VIII - informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e a seus familiares sobre sua 
condição de saúde;  
IX - serviços projetados para prevenir a ocorrência e o desenvolvimento de deficiências e agravos 
adicionais;  
X - promoção de estratégias de capacitação permanente das equipes que atuam no SUS, em 
todos os níveis de atenção, no atendimento à pessoa com deficiência, bem como orientação a 
seus atendentes pessoais;  
XI - oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos e 
fórmulas nutricionais, conforme as normas vigentes do Ministério da Saúde. 
§ 5o  As diretrizes deste artigo aplicam-se também às instituições privadas que participem de 
forma complementar do SUS ou que recebam recursos públicos para sua manutenção.  
 
Art. 19.  Compete ao SUS desenvolver ações destinadas à prevenção de deficiências por 
causas evitáveis, inclusive por meio de:  
I - acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, com garantia de parto humanizado e 
seguro;  



II - promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, 
prevenção e cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição da mulher e da 
criança;  
III - aprimoramento e expansão dos programas de imunização e de triagem neonatal;  
IV - identificação e controle da gestante de alto risco.  
 
Art. 20.  As operadoras de planos e seguros privados de saúde são obrigadas a garantir à 
pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes.  
 
 
 
Art. 21. Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no local 
de residência, será prestado atendimento fora de domicílio, para fins de diagnóstico e de 
tratamento, garantidos o transporte e a acomodação da pessoa com deficiência e de seu 
acompanhante.   
 
Art. 22.  À pessoa com deficiência internada ou em observação é assegurado o direito a 
acompanhante ou a atendente pessoal, devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar 
condições adequadas para sua permanência em tempo integral.  
§ 1o  Na impossibilidade de permanência do acompanhante ou do atendente pessoal junto à 
pessoa com deficiência, cabe ao profissional de saúde responsável pelo tratamento justificá-la 
por escrito.  
§ 2o  Na ocorrência da impossibilidade prevista no § 1o deste artigo, o órgão ou a instituição de 
saúde deve adotar as providências cabíveis para suprir a ausência do acompanhante ou do 
atendente pessoal.  
 
Art. 23.  São vedadas todas as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência, 
inclusive por meio de cobrança de valores diferenciados por planos e seguros privados de saúde, 
em razão de sua condição.  
 
Art. 24.  É assegurado à pessoa com deficiência o acesso aos serviços de saúde, tanto públicos 
como privados, e às informações prestadas e recebidas, por meio de recursos de tecnologia 
assistiva e de todas as formas de comunicação previstas no inciso V do art. 3o desta Lei.  
 
Art. 25.  Os espaços dos serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, devem assegurar 
o acesso da pessoa com deficiência, em conformidade com a legislação em vigor, mediante a 
remoção de barreiras, por meio de projetos arquitetônico, de ambientação de interior e de 
comunicação que atendam às especificidades das pessoas com deficiência física, sensorial, 
intelectual e mental.  
 
Art. 26.  Os casos de suspeita ou de confirmação de violência praticada contra a pessoa com 
deficiência serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados 
à autoridade policial e ao Ministério Público, além dos Conselhos dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência.  
Parágrafo único.  Para os efeitos desta Lei, considera-se violência contra a pessoa com 
deficiência qualquer ação ou omissão, praticada em local público ou privado, que lhe cause morte 
ou dano ou sofrimento físico ou psicológico.  
 

CAPÍTULO IV 
DO DIREITO À EDUCAÇÃO 

 
Art. 27.  A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema 
educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a 
alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, 
intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de 
aprendizagem.  
Parágrafo único.  É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade 
assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma 
de violência, negligência e discriminação.  
 



Art. 28.  Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, 
acompanhar e avaliar:  
I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao 
longo de toda a vida; 
II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, 
permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de 
acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena; 
III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim 
como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos 
estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de 
igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;  
IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da 
língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas;  
V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o 
desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a 
permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino;  
VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de 
materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva;   
VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional 
especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e 
usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva;  
VIII - participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de 
atuação da comunidade escolar;  
IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, 
culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as 
habilidades e os interesses do estudante com deficiência;  
X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada 
de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado;  
XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, 
de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio;  
XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, 
de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e 
participação;  
XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de 
oportunidades e condições com as demais pessoas;   
XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional 
técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos 
de conhecimento;  
XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e a atividades 
recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar;  
XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes 
da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as 
modalidades, etapas e níveis de ensino;  
XVII - oferta de profissionais de apoio escolar;  
XVIII - articulação intersetorial na implementação de políticas públicas.  
§ 1o Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, aplica-se 
obrigatoriamente o disposto nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII 
e XVIII do caput deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer 
natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas 
determinações.  
§ 2o  Na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras a que se refere o inciso XI do 
caput deste artigo, deve-se observar o seguinte:  
I - os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação básica devem, no mínimo, possuir 
ensino médio completo e certificado de proficiência na Libras; (Vigência) 
II - os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas salas 
de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior, com 
habilitação, prioritariamente, em Tradução e Interpretação em Libras. (Vigência) 
 
Art. 29.  (VETADO).  
 



Art. 30.  Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas 
instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, 
devem ser adotadas as seguintes medidas:  
I - atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das Instituições de 
Ensino Superior (IES) e nos serviços;  
II - disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para que o 
candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva 
necessários para sua participação;  
III - disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades 
específicas do candidato com deficiência;  
IV - disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, 
previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência;  
V - dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na 
realização de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia 
solicitação e comprovação da necessidade;  
VI - adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que 
considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio da modalidade 
escrita da língua portuguesa;  
VII - tradução completa do edital e de suas retificações em Libras.  
 

CAPÍTULO V 
DO DIREITO À MORADIA 

 
Art. 31.  A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou 
substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida 
independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva.  
§ 1o  O poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a criação e a 
manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência.  
§ 2o  A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no âmbito do Suas 
à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de 
autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.  
 
Art. 32.  Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa 
com deficiência ou o seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia 
própria, observado o seguinte:  
I - reserva de, no mínimo, 3% (três por cento) das unidades habitacionais para pessoa com 
deficiência;  
II - (VETADO);  
III - em caso de edificação multifamiliar, garantia de acessibilidade nas áreas de uso comum e 
nas unidades habitacionais no piso térreo e de acessibilidade ou de adaptação razoável nos 
demais pisos; 
IV - disponibilização de equipamentos urbanos comunitários acessíveis;  
V - elaboração de especificações técnicas no projeto que permitam a instalação de elevadores.  
§ 1o  O direito à prioridade, previsto no caput deste artigo, será reconhecido à pessoa com 
deficiência beneficiária apenas uma vez.  
§ 2o  Nos programas habitacionais públicos, os critérios de financiamento devem ser compatíveis 
com os rendimentos da pessoa com deficiência ou de sua família.  
§ 3o  Caso não haja pessoa com deficiência interessada nas unidades habitacionais reservadas 
por força do disposto no inciso I do caput deste artigo, as unidades não utilizadas serão 
disponibilizadas às demais pessoas.  
 
Art. 33.  Ao poder público compete:  
I - adotar as providências necessárias para o cumprimento do disposto nos arts. 31 e 32 desta 
Lei; e  
II - divulgar, para os agentes interessados e beneficiários, a política habitacional prevista nas 
legislações federal, estaduais, distrital e municipais, com ênfase nos dispositivos sobre 
acessibilidade.  
 

CAPÍTULO VI 
DO DIREITO AO TRABALHO 



Seção I 
Disposições Gerais 

 
Art. 34.  A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em 
ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.  
§ 1o  As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a 
garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos.  
§ 2o  A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho 
de igual valor.  
§ 3o  É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em 
razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, 
exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação 
profissional, bem como exigência de aptidão plena.  
§ 4o  A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a cursos, treinamentos, 
educação continuada, planos de carreira, promoções, bonificações e incentivos profissionais 
oferecidos pelo empregador, em igualdade de oportunidades com os demais empregados.  
§ 5o  É garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cursos de formação e de 
capacitação.  
 
Art. 35.  É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego promover e garantir 
condições de acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho.  
Parágrafo único.  Os programas de estímulo ao empreendedorismo e ao trabalho autônomo, 
incluídos o cooperativismo e o associativismo, devem prever a participação da pessoa com 
deficiência e a disponibilização de linhas de crédito, quando necessárias.  
 

Seção II 
Da Habilitação Profissional e Reabilitação Profissional 

 
Art. 36.  O poder público deve implementar serviços e programas completos de habilitação 
profissional e de reabilitação profissional para que a pessoa com deficiência possa ingressar, 
continuar ou retornar ao campo do trabalho, respeitados sua livre escolha, sua vocação e seu 
interesse.  
§ 1o  Equipe multidisciplinar indicará, com base em critérios previstos no § 1o do art. 2o desta Lei, 
programa de habilitação ou de reabilitação que possibilite à pessoa com deficiência restaurar 
sua capacidade e habilidade profissional ou adquirir novas capacidades e habilidades de 
trabalho.  
§ 2o  A habilitação profissional corresponde ao processo destinado a propiciar à pessoa com 
deficiência aquisição de conhecimentos, habilidades e aptidões para exercício de profissão ou 
de ocupação, permitindo nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso no 
campo de trabalho.  
§ 3o  Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação 
profissional devem ser dotados de recursos necessários para atender a toda pessoa com 
deficiência, independentemente de sua característica específica, a fim de que ela possa ser 
capacitada para trabalho que lhe seja adequado e ter perspectivas de obtê-lo, de conservá-lo e 
de nele progredir.  
§ 4o  Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação 
profissional deverão ser oferecidos em ambientes acessíveis e inclusivos.  
§ 5o  A habilitação profissional e a reabilitação profissional devem ocorrer articuladas com as 
redes públicas e privadas, especialmente de saúde, de ensino e de assistência social, em todos 
os níveis e modalidades, em entidades de formação profissional ou diretamente com o 
empregador.  
§ 6o  A habilitação profissional pode ocorrer em empresas por meio de prévia formalização do 
contrato de emprego da pessoa com deficiência, que será considerada para o cumprimento da 
reserva de vagas prevista em lei, desde que por tempo determinado e concomitante com a 
inclusão profissional na empresa, observado o disposto em regulamento.  
§ 7o  A habilitação profissional e a reabilitação profissional atenderão à pessoa com deficiência.  
 

Seção III 
Da Inclusão da Pessoa com Deficiência no Trabalho 



 
Art. 37.  Constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a colocação 
competitiva, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, nos termos da legislação 
trabalhista e previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade, o 
fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável no ambiente de 
trabalho.  
Parágrafo único.  A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de 
trabalho com apoio, observadas as seguintes diretrizes:  
I - prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade de inserção no 
campo de trabalho;  
II - provisão de suportes individualizados que atendam a necessidades específicas da pessoa 
com deficiência, inclusive a disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, de agente 
facilitador e de apoio no ambiente de trabalho;  
III - respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com deficiência apoiada;  
IV - oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores, com vistas à definição de 
estratégias de inclusão e de superação de barreiras, inclusive atitudinais;  
V - realização de avaliações periódicas;  
VI - articulação intersetorial das políticas públicas;  
VII - possibilidade de participação de organizações da sociedade civil.  
 
Art. 38.  A entidade contratada para a realização de processo seletivo público ou privado para 
cargo, função ou emprego está obrigada à observância do disposto nesta Lei e em outras normas 
de acessibilidade vigentes.  
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PODER JUDlClÁRlO

RESOLUÇÃO TRE N.o 367/2016

Dispõe sobre o Plano Estratégico do Tribunal

Regional Eleitoral de São Paulo para o período

de 2016 a 2021 e dá outras providências.

o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, no uso de suas

atribuições regimentais, e

CONSIDERANDO o disposto no artigo 37 da Constituição

Federal;

,
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.O 198 do

Conselho Nacional de Justiça, de 10 de julho de 2014;

CONSIDERANDO a contribuição obtida por meio da

integração entre as unidades que compõem este Tribunal e da participação dos

servidores na construção do planejamento estratégico para o próximo sexênio,

RESOLVE:

~
Aprovar o Plano Estratégico da Justiça Eleitoral de São \Art. 1°

Paulo para o período de 2016-2021, na forma do Anexo I desta

sintetizado nos seguintes componentes: __ ~~_.--..-~-



PODER JUDICIÁRIO

I. Missão;
11. Visão;

III. Valores;

IV. Macrodesafios;

V. Indicadores; e
VI. Iniciativas estratégicas.

Parágrafo único. Os macrodesafios correspondem aos objetivos

estratégicos do Tribunal e estão alinhados à Estratégia Nacional do Poder Judiciário.

Art. 2° O Plano Estratégico poderá ser revisado, sempre que

necessário, a fim de contemplar as evoluções naturais ocorridas durante o ciclo,

antecipar estratégias e alinhar o direcionamento da Instituição às diretrizes

nacionais.

Art. 3° Fica instituído o Comitê Gestor da Estratégia - CoGEst,

composto pelos titulares das seguintes unidades:

I. Diretoria-Geral;

lI. Assessoria da Corregedoria Regional Eleitoral;

m. Assessoria Jurídica;

IV. Assessoria de Planejamento Estratégico e de Eleições;

V. Coordenadoria de Comunicação Social;

VI. Secretaria de Administração de Material;

VII. Secretaria de Controle Interno;

VIII. Secretaria de Gestão de Pessoas;

IX. Secretaria de Gestão de Serviços;

X. Secretaria Judiciária;
XI. Secretaria de Orç ~s;

2
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XII. Secretaria de Tecnologia da Informação.

§ 1° São atribuições do Comitê Gestor da Estratégia - CoGEst:

I. realizar, pelo menos quadrimestralmente, Reuniões de Análise da Estratégia

(RAE) para:

a) acompanhar e avaliar resultados do Plano Estratégico;

b) sugerir alterações de diretrizes e estratégias para alcançar o estabelecido

nos macrodesafios.

11. requisitar informações aos responsáveis pelos projetos estratégicos.

§ 2° A presidência do Comitê Gestor da Estratégia- CoGEst será

exercida pelo titular da Diretoria-Geral, o qual terá as seguintes atribuições:

I. presidir as reuniões do comitê;

11. convocar reuniões ordinárias e extraordinárias;

IIl. aprovar e autorizar a divulgação do Relatório de Desempenho da Estratégia -

RDE, cuja elaborçção será de responsabilidade da Assessoria de

Planejamento Estratégico e de Eleições.

Tribunal.

Art. 4° A Assessoria de Planejamento Estratégico e de Eleições, por

intermédio do Escritório de Projetos e Processos Organizacionais, conduzirá os

trabalhos de elaboração, revisão implementação e monitoramento do Plan

Estratégico.

Art. 5° Os casos omissos serão resolvidos pela Presidê ia
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Art. 6° Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,

com efeitos a partir de 10 de janeiro de 2016.

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo,

vinte e cinco de fevereiro de 2016.

___.__-~) Presidente

~ , ...--_.

/
/
(

adin
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Uilhe~ 5Jorge
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Quadro de SiglaS uTilizadaS 

Unidades do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo

DG Diretoria-Geral
ASSPE Assessoria de Planejamento Estratégico e de Eleições
CCS Coordenadoria de Comunicação Social
CRE Corregedoria Regional Eleitoral
OUV Ouvidoria Regional Eleitoral de São Paulo
SAM Secretaria de Administração de Material
SCI Secretaria de Controle Interno
SGS Secretaria de Gestão de Serviços
SGP Secretaria de Gestão de Pessoas
SJ Secretaria Judiciária
SOF Secretaria de Orçamento e Finanças
STI Secretaria de Tecnologia da Informação

Outras

PETIC Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação

TIC Tecnologia da Informação e Comunicação

TI Tecnologia da Informação

Órgãos Externos

CNJ   Conselho nacional de Justiça
TSE   Tribunal Superior Eleitoral
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ConTexTo e breve reSumo da meTodologia

O primeiro ciclo de Planejamento Estratégico do TRE-SP, inicialmente previsto para vigorar 
até 2014, foi definido pela Resolução TRE-SP 213/2009 e revisto pela Res. TRE-SP 273/2013. 
Entretanto, para que a elaboração do novo Plano Estratégico não coincidisse com o período de 
realização das Eleições de 2014, o referido ciclo foi prorrogado até 2015, por meio da Res. TRE-SP 
334/2015.

Ao longo de 2015, foram realizadas uma série de encontros, reuniões e ações de capacitação a fim 
de propiciar a construção de um Plano Estratégico que representasse os reais desejos de avanço 
em temas estratégicos do TRE-SP frente ao cenário delineado, cuja construção se deu de forma 
colaborativa por gestores e demais servidores da Secretaria e dos Cartórios Eleitorais.

Buscando o alinhamento aos demais órgãos reguladores do Judiciário, a construção da Estratégia 
do TRE-SP levou em consideração, também:

a)      O Plano Estratégico do Judiciário, definido pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da 
Resolução CNJ 198/2014;

b)      A Estratégia do Tribunal Superior Eleitoral, definida pela Resolução TSE nº 23.439/2015.

Este Plano Estratégico resume as perspectivas, iniciativas e indicadores a serem monitorados no 
prazo de vigência deste novo ciclo do Planejamento Estratégico do TRE-SP.

Em conjunto com o presente Plano, outros dois documentos comporão o núcleo da Gestão da 
Estratégia do TRE-SP: o Caderno de Planejamento que norteará as futuras revisões e elaborações 
de Planos Estratégicos e o Caderno de Indicadores do Planejamento Estratégico que subsidiará as 
medições dos indicadores estratégicos e a elaboração dos Relatórios de Desempenho da Estratégia.

Para a elaboração do presente Plano, utilizou-se a metodologia BSC – Balanced Scorecard – que 
aloca os diversos objetivos estratégicos (aqui chamados de macrodesafios) em perspectivas de análise. 

No nosso caso, as perspectivas são: 

1.       Recursos;
2.       Processos Internos e
3.       Sociedade.
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maPa eSTraTégiCo

miSSão: “Garantir a legitimidade do processo eleitoral”

viSão: “Consolidar a credibilidade da Justiça Eleitoral, especialmente quanto à efetividade, 
transparência e segurança”

valoreS: “Ética, Transparência, Comprometimento, Acessibilidade, Modernidade e   
       Responsabilidade Social”
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Garantir os direitos de 
cidadania

Combater a corrupção 
e a improbidade 
administrativa

Fortalecer a 
segurança do 

processo eleitoral

Melhorar a gestão de 
pessoas

Aperfeiçoar a gestão 
de custos

Instituir a governança 
judiciária

Melhorar a 
infraestrutura e 

governança de TIC

Promover a celeridade 
e produtividade na 

prestação jurisdicional
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PerSPeCTivaS

BSC - BALANCED SCORECARD
(sob a ótica do setor público)

A perspectiva Sociedade/Cliente também pode ser entendida como cliente-cidadão ou cidadão-
cliente, visto que, no contexto público, o cidadão é o centro: como financiador, como usuário e 
como titular da coisa pública.

PerSPeCTiva da SoCiedade

COMO BUSCAMOS SER VISTOS PELA  SOCIEDADE?
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maCrodeSafio: Garantir os direitos da cidadania

Descrição: Refere-se ao desafio de garantir no plano concreto os direitos da cidadania (CF, art. 1º, 
inc. II), em sua múltipla manifestação social: cidadão-administrado (usuário dos serviços públicos), 
cidadão-eleitor, cidadão trabalhador-produtor, cidadão-consumidor e cidadão-contribuinte, buscando-
se atenuar as desigualdades sociais e garantir os direitos de minorias, observando-se, para tanto, práticas 
socioambientais sustentáveis e uso de tecnologia limpa.

1. Indicador de Resultado

2. Indicadores de Esforço

indiCador reSPonSável

1. Índice de garantia dos direitos de cidadania ASSPE

IndIcador responsável

1.1 Índice de matérias institucionais positivas DG-CCS

1.2 Índice de acesso à Justiça ASSPE

1.3 Índice de seções não acessíveis ASSPE

1.4 Grau de satisfação dos clientes ASSPE, CRE, SJ

1.5 Índice de respostas a contatos dirigidos à Ouvidoria Ouvidoria

1.6 Tempo médio de resposta a contatos dirigidos à Ouvidoria Ouvidoria

1.7 Índice de instalações físicas adequadas a pessoas com deficiência SGS
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3. Iniciativas Estratégicas

iniCiaTiva área reSPonSável

Elaboração do Plano de Mídia do Recadastramento Biométrico
CCS

Elaboração do Plano de Mídia sobre Acessibilidade

Penas alternativas ASSPE

Elaboração de novo sistema para coleta das pesquisas de satisfação dos cartórios 
– 1º Grau CRE

Justiça Itinerante ASSPE/CRE

Ônibus da Justiça Eleitoral SGS/SAM/ASSPE

Aumento dos postos da Justiça Eleitoral no Poupatempo SOF

Implementação do Plano de Logística Sustentável Comissão Gestora do PLS
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BSC - BALANCED SCORECARD
(sob a ótica do setor público)

Processos Internos são conjuntos de atividades realizadas em uma organização que buscam 
transformar insumos em saídas, ou resultados. São as rotinas de trabalho realizadas em uma 
Instituição. No caso da Justiça Eleitoral, podemos citar como exemplo de processo interno o 
alistamento eleitoral ou a emissão de uma certidão de quitação eleitoral. Claramente, otimizar os 
processos de trabalho pode ser um ótimo instrumento para que a organização caminhe rumo à 
concretização de sua visão de futuro. 

Daí a importância de se colocar os processos internos como uma das perspectivas do BSC.

PerSPeCTiva doS ProCeSSoS inTernoS

EM QUE DEVEMOS SER MELHORES?
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maCrodeSafio: Combater a corrupção e a improbidade administrativa

Descrição: Conjunto de atos que visem à proteção da coisa pública, à lisura nos processos eleitorais, 
à preservação da probidade administrativa e à persecução dos crimes contra a Administração Pública e 
eleitorais, entre outros. Para tanto, deve-se priorizar a tramitação dos processos judiciais que tratem do 
desvio de recursos públicos e de improbidade e de crimes eleitorais, além de medidas administrativas 
relacionadas à melhoria do controle e fiscalização do gasto público no âmbito do Poder Judiciário.

1. Indicador de Resultado

2. Indicadores de Esforço

indiCador reSPonSável

2. Índice de combate à corrupção e à improbidade administrativa ASSPE

indiCador reSPonSável

2.1 Índice de agilidade no julgamento das ações relativas à lei da ficha limpa SJ

2.2 Percentual de auditoria nos processos de prestação de contas anuais dos 
partidos políticos SCI
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maCrodeSafio: Promover a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

Descrição: Tem por finalidade materializar, na prática judiciária, o comando constitucional da razoável 
duração do processo. Trata-se de garantir a prestação jurisdicional efetiva e ágil, com segurança jurídica 
e procedimental na tramitação dos processos judiciais, bem como elevar a produtividade dos servidores 
e magistrados.

1. Indicador de Resultado

2. Indicadores de Esforço

indiCador reSPonSável

3. Índice de celeridade e produtividade na prestação jurisdicional ASSPE

indiCador reSPonSável

3.1 Taxa de congestionamento CRE/SJ

3.2 Índice de agilidade no julgamento CRE/SJ

3.3 Índice de agilidade na publicação de acórdãos SJ

3. Iniciativas Estratégicas

iniCiaTiva área reSPonSável

Implantação no SADP da Tabela Processual Unificada (TSE/CNJ) CRE/SJ

Criação de um grupo multidisciplinar para atuação em cartórios com 
dificuldades CRE

Criação de Cartório Modelo para que novos servidores estagiem antes 
de serem definitivamente lotados CRE
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maCrodeSafio: Fortalecer a segurança do processo eleitoral

Descrição: Está relacionado a objetivos e iniciativas que visem garantir à sociedade o aprimoramento 
contínuo da segurança dos pleitos eleitorais, com utilização de tecnologias e com a melhoria de processos 
de trabalho.

1. Indicador de Resultado

2. Iniciativas Estratégicas

indiCador reSPonSável

4. Percentual de eleitores com cadastro biométrico STI

indiCador reSPonSável

4.1 Gestão de Riscos da Eleição ASSPE
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BSC - BALANCED SCORECARD
(sob a ótica do setor público)

A perspectiva Recursos, equivalente à perspectiva financeira/orçamentária, é deslocada para a base 
do BSC, visto que no meio público ela é condição indispensável, e não resultado final. Mas ao 
mesmo tempo em que é deslocada, ela condicionará a atuação pública, pois não se pode realizar 
despesa não aprovada no orçamento anual. Recursos orçamentários adequados contribuem para 
o alcance dos objetivos de todas as demais perspectivas. Assim, essa perspectiva se torna um meio 
de obtenção dos recursos necessários ao cumprimento da função social de competência do ente 
público.

PerSPeCTiva reCurSoS
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maCrodeSafio: Melhorar a gestão de pessoas

Descrição: Refere-se a políticas, métodos e práticas adotados na gestão de comportamentos internos, 
objetivando potencializar o capital humano nos órgãos do Poder Judiciário.
Considera programas e ações relacionados à avaliação e ao desenvolvimento de competências gerenciais 
e técnicas dos servidores e magistrados; à valorização dos colaboradores; à humanização nas relações 
de trabalho; ao estabelecimento de sistemas de recompensas, à modernização das carreiras e à adequada 
distribuição da força de trabalho.

1. Indicador de Resultado

2. Indicadores de Esforço

indiCador reSPonSável

5. Índice de governança em gestão de pessoas SGP

indiCador reSPonSável

5.1 Grau de satisfação com o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT) SGP

5.2 Índice de execução de ações para melhoria do clima organizacional SGP

5.3 Índice de adequação das ações de capacitação realizadas em relação às competências 
mapeadas SGP
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maCrodeSafio: Aperfeiçoar a gestão de custos

Descrição: Refere-se à utilização de mecanismos para alinhar as necessidades orçamentárias de 
custeio, investimentos e pessoal ao aprimoramento da prestação jurisdicional, atendendo aos princípios 
constitucionais da Administração Pública. Envolve estabelecer uma cultura de redução do desperdício de 
recursos públicos, de forma a assegurar o direcionamento dos gastos para atendimento das necessidades 
prioritárias e essenciais dos órgãos da Justiça.

1. Indicador de Resultado

2. Indicadores de Esforço

indiCador reSPonSável

6. Índice de gestão de custos ASSPE

indiCador reSPonSável

6.1 Aderência da execução ao planejamento orçamentário SOF

6.2 Perdas orçamentárias SOF

6.3 Economicidade SAM

6.4 Índice de adequação ao planejamento das aquisições SAM

6.5 Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços SAM

3. Iniciativa Estratégica

iniCiaTiva área reSPonSável

Adquirir prédio que comporte de modo centralizado e adequado todos 
os servidores das sedes I, II, III e anexos. Presidência
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maCrodeSafio: Instituir a governança judiciária

Descrição: Formulação, implantação e monitoramento de estratégias flexíveis e aderentes às 
especificidades regionais e próprias de cada segmento de Justiça, produzidas de forma colaborativa 
pelos órgãos da Justiça e pela sociedade. Visa à eficiência operacional, à transparência institucional, ao 
fortalecimento da autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário e à adoção das melhores 
práticas de comunicação da Estratégia, de gestão documental, da informação, de processos de trabalho 
e de projetos.

1. Indicador de Resultado
1. Indicador de Resultado indiCador reSPonSável

7. Índice de governança pública ASSPE



19

Plano Estratégico 2016-2021

maCrodeSafio: Melhorar a governança e infraestrutura de TIC

Descrição: Uso racional dos instrumentos de Tecnologia da Informação e Comunicação, alinhado às 
políticas de TIC definidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Visa garantir confiabilidade, integralidade 
e disponibilidade das informações, dos serviços e sistemas essenciais da Justiça, por meio do incremento 
e modernização dos mecanismos tecnológicos, controles efetivos dos processos de segurança e de riscos, 
assim como a otimização de recursos humanos, orçamentários e tecnológicos.

1. Indicador de Resultado

1. Indicadores de Esforço

indiCador reSPonSável

8. Melhorar a governança e infraestrutura de TIC STI

indiCador reSPonSável

8.1 Índice de disponibilidade de serviços essenciais de TI STI

8.2 Índice de aderência às metas do PETIC STI
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fiChaS doS indiCadoreS

indiCador de reSulTado

1. Índice de garantia dos direitos da cidadania

indiCador de reSulTado 1: ÍndiCe de garanTia doS direiToS da Cidadania

maCrodeSafio: garanTir oS direiToS da Cidadania

Macrodesafio: Garantir os direitos da cidadania

O que mede A média aritmética dos percentuais de atingimento das metas dos indicadores de 
esforço atrelados ao macrodesafio.

Para que medir Utilizar os resultados da avaliação para subsidiar a Administração nas tomadas de 
decisão para impulsionar seus processos de governança.

Quem mede ASSPE

Quando medir   Anualmente

Fórmula
, onde:

Evolução Desejada
-  é o percentual de atingimento da meta do i-ésimo indicador de esforço 
atrelado ao macrodesafio e
- n é a quantidade de indicadores de esforço atrelados ao macrodesafio.

Meta do TRE-SP
2016 2017 2018 2019 2020

100% 100% 100% 100% 100%
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indiCador de eSforço

1.1 Índice de matérias institucionais positivas

indiCador de eSforço 1.1: ÍndiCe de maTériaS inSTiTuCionaiS PoSiTivaS

Macrodesafio: Garantir os direitos da cidadania

O que mede A publicação de matérias positivas na mídia, sobre a Instituição.

Para que medir Para gerir e aferir as notícias veiculadas na mídia sobre o TRE-SP.

Quem mede CCS

Quando medir   Anualmente

Fórmula
, onde:

Evolução Desejada
- TMIP é o total de matérias institucionais positivas veiculadas na mídia sobre o 
TRE-SP  e
- TMI é o total de matérias institucionais veiculadas na mídia sobre o TRE.

Meta do TRE-SP
2016 2017 2018 2019 2020

98% 98% 98% 98% 98%



22

Plano Estratégico 2016-2021

indiCador de eSforço

1.2 Índice de acesso à Justiça

indiCador de eSforço 1.2: ÍndiCe de aCeSSo à JuSTiça

Macrodesafio: Garantir os direitos da cidadania

O que mede O percentual de municípios atendidos pela Justiça Eleitoral (seja por meio de 
estrutura física, Justiça itinerante ou peticionamento eletrônico).

Para que medir Avaliar o percentual de municípios atendidos pela Justiça Eleitoral.

Quem mede ASSPE

Quando medir   Anualmente

Fórmula
, onde:

Evolução Desejada
- QMA é o quantitativo de municípios atendidos e

- TM é o total de municípios do Estado.

Linha de Base
2012 2013 2014

51,01% 50,54% 52,87%

Meta do TRE-SP
2016 2017 2018 2019 2020

42% 44% 46% 48% 50%



23

Plano Estratégico 2016-2021

indiCador de eSforço

1.3: Índice de seções não acessíveis

indiCador de eSforço 1.3: ÍndiCe de SeçõeS não aCeSSÍveiS

Macrodesafio: Garantir os direitos da cidadania

O que mede O percentual de seções eleitorais não acessíveis no Estado de São Paulo em cada 
uma das eleições regulares.

Para que medir Garantir e estimular a plena participação das pessoas com deficiência aos serviços 
e às informações prestados pela Justiça Eleitoral.

Quem mede ASSPE

Quando medir   Bienalmente, em anos eleitorais

Fórmula
, onde:

Evolução Desejada
- SNA é o total de seções eleitorais consideradas não acessíveis utilizadas na 
eleição do ano em análise e
- SE representa a quantidade de seções eleitorais utilizadas na eleição do ano em 
análise.

Meta do TRE-SP
2016 2017 2018 2019 2020
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indiCador de eSforço

1.4.1: Grau de satisfação dos clientes - 1º Grau

indiCador de eSforço 1.4.1: grau de SaTiSfação doS ClienTeS

Macrodesafio: Garantir os direitos da cidadania

O que mede
A satisfação dos clientes quanto ao atendimento prestado pela Justiça 
Eleitoral nos pontos de atendimento ao público (Cartórios Eleitorais e postos 
descentralizados de atendimento).

Para que medir Avaliar a satisfação dos clientes da Justiça Eleitoral quanto ao atendimento 
recebido.

Quem mede CRE

Quando medir Trimestralmente

Fórmula
, onde:

Evolução Desejada - VBO é o total de votos nas categorias “bom” e “ótimo” e
- TV é o total de votantes na pesquisa.

Linha de Base
1º Grau

2013 2014

Atendimento Tempo de 
Espera Atendimento Tempo de 

Espera

97,3% 99,40% 98,82% 99,52%

Meta do TRE-SP
Tempo de Espera

2016 2017 2018 2019 2020

97% 98% 99% 99% 99%

Meta do TRE-SP 
Atendimento

2016 2017 2018 2019 2020

99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 99,5%
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indiCador de eSforço

1.4.2: Grau de satisfação dos clientes: 2º Grau

indiCador de eSforço 1.4.2: grau de SaTiSfação doS ClienTeS: 2º grau

Macrodesafio: Garantir os direitos da cidadania

O que mede A satisfação dos clientes quanto ao atendimento prestado pela Justiça Eleitoral 
nos pontos de atendimento ao público na Secretaria Judiciária.

Para que medir Avaliar a satisfação dos clientes da Justiça Eleitoral quanto ao atendimento 
recebido.

Quem mede SJ

Quando medir    Trimestralmente

Fórmula , onde:

Evolução Desejada 
- VBO é o total de votos nas categorias “bom” e “ótimo” e
- TV é o total de votantes na pesquisa.

Linha de Base 
2013 2014

95,98% 94,64%

Meta do TRE-SP
2016 2017 2018 2019 2020

90% 90% 90% 90% 90%
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indiCador de eSforço

1.4.3: Grau de satisfação dos clientes: NIC

indiCador de eSforço 1.4.3: grau de SaTiSfação doS ClienTeS: niC

Macrodesafio: Garantir os direitos da cidadania

O que mede A satisfação dos clientes quanto ao atendimento prestado pelo Núcleo de 
Atendimento ao Cidadão.

Para que medir Avaliar a satisfação dos clientes da Justiça Eleitoral quanto ao atendimento 
recebido.

Quem mede NIC

Quando medir   Trimestralmente

Fórmula

Evolução Desejada
- VBO é o total de votos nas categorias “bom” e “ótimo” e
- TV é o total de votantes na pesquisa.

Meta do TRE-SP
2016 2017 2018 2019 2020

, onde
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indiCador de eSforço

1.5: Índice de respostas a contatos dirigidos à Ouvidoria

indiCador de eSforço 1.5: ÍndiCe de reSPoSTaS a ConTaToS dirigidoS à ouvidoria

Macrodesafio: Garantir os direitos da cidadania

O que mede O percentual de contatos dirigidos à Ouvidoria que receberam resposta.

Para que medir Avaliar o grau de prontidão da Ouvidoria.

Quem mede OUV

Quando medir   Trimestralmente

Fórmula
  onde:

Evolução Desejada
 - TCCR é o total de contatos que receberam resposta no período base; 
 - TCR representa o total de contatos recebidos no período base e
 - TRP é o quantitativo de respostas pendentes.

Linha de base
2012 2013 2014

92,10% 93,09% 99,79%

Meta do TRE-SP
2016 2017 2018 2019 2020

90% 92,5% 95% 95% 92,5%
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indiCador de eSforço

1.6: Tempo médio de resposta a contatos dirigidos à Ouvidoria

indiCador de eSforço 1.6: TemPo médio de reSPoSTa a ConTaToS dirigidoS à ouvidoria

Macrodesafio: Garantir os direitos da cidadania

O que mede O tempo médio, em dias úteis, entre o recebimento de cada solicitação dirigida à 
Ouvidoria e o envio de sua resposta.

Para que medir Avaliar o grau de eficiência da Ouvidoria.

Quem mede OUV

Quando medir   Trimestralmente

Fórmula
, onde

Evolução Desejada
- é o somatório das quantidades de dias úteis decorridos entre o 
recebimento da demanda e o envio da resposta a cada conta e

-  NCRP - Número de contatos respondidos no período analisado.

Linha de base
2012 2013 2014

6,964 4,691 4,890

Meta do TRE-SP
2016 2017 2018 2019 2020

7 6,5 6 5,5 5
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indiCador de eSforço

1.7: Índice de instalações físicas adequadas a pessoas com deficiência

indiCador de eSforço 1.7: ÍndiCe de inSTalaçõeS fÍSiCaS adeQuadaS a PeSSoaS Com defiCiênCia

Macrodesafio: Garantir os direitos da cidadania

O que mede Mede a quantidade de imóveis da Justiça Eleitoral adaptados para pessoas com 
deficiência.

Para que medir Garantir e estimular a plena participação das pessoas com deficiência aos serviços 
e às informações prestados pela Justiça Eleitoral.

Quem mede SGS

Quando medir   Anualmente

Fórmula
.100 , onde: 

Evolução Desejada
- QPA é a quantidade de prédios que garantam o acesso para a prestação de 
serviços a pessoas com deficiência e 

- QPO representa o quantitativo de prédios ocupados pela Justiça Eleitoral.

Linha de Base
2012 2013 2014

83,3% 77,4% 78,60%

Meta do TRE-SP
2016 2017 2018 2019 2020

79% 79,5% 80% 80,5% 81%
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indiCador de reSulTado

2: Índice de combate à corrupção e à improbidade administrativa

indiCador de reSulTado 2: ÍndiCe de CombaTe à CorruPção e à imProbidade adminiSTraTiva

maCrodeSafio: CombaTer a CorruPção e a imProbidade adminiSTraTiva

Macrodesafio: Combater a corrupção e a improbidade administrativa

O que mede A média aritmética dos percentuais de atingimento das metas dos indicadores de 
esforço atrelados ao macrodesafio.

Para que medir Utilizar os resultados da avaliação para subsidiar a Administração nas tomadas de 
decisão para impulsionar seus processos de governança.

Quem mede ASSPE

Quando medir   Anualmente

Fórmula
, onde:

Evolução Desejada
-  é o percentual de atingimento da meta do i-ésimo indicador de esforço 
atrelado ao macrodesafio e
- n é a quantidade de indicadores de esforço atrelados ao macrodesafio.

Meta do TRE-SP
2016 2017 2018 2019 2020

100% 100% 100% 100%
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indiCador de eSforço

2.1: Índice de agilidade no julgamento das ações relativas à lei da ficha limpa

indiCador de eSforço 2.1: ÍndiCe de agilidade no JulgamenTo daS açõeS relaTivaS à lei da 
fiCha limPa

Macrodesafio: Combater a corrupção e a improbidade administrativa

O que mede
O percentual de processos relativos à Lei da Ficha Limpa finalizados em menos 
de 1 (um) ano, em relação ao total de processos do mesmo tipo finalizados no 
período.

Para que medir Verificar o cumprimento do prazo legal de 12 (doze) meses para processos 
relativos à Lei da Ficha Limpa.

Quem mede SJ

Quando medir   Anualmente

Fórmula
, onde:

Evolução Desejada
- PJP é o total de processos relativos à Lei da Ficha Limpa finalizados com prazo 
de tramitação inferior a 1 (um) ano e
- PJ representa o total de processos relativos à Lei da Ficha Limpa finalizados.

Meta do TRE-SP
2016 2017 2018 2019 2020
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indiCador de eSforço

2.2: Percentual de auditoria nos recursos financeiros dos partidos políticos

indiCador de eSforço 2.2: PerCenTual de audiToria noS reCurSoS finanCeiroS doS ParTidoS 
PolÍTiCoS

Macrodesafio: Combater a corrupção e a improbidade administrativa

O que mede A relação entre os recursos arrecadados e os dispêndios efetuados pelos partidos 
políticos auditados, entre os casos novos e os pendentes de análise.

Para que medir Verificar a capacidade da Justiça Eleitoral em auditar a arrecadação dos partidos 
políticos.

Quem mede SCI

Quando medir   Anualmente

Fórmula
, onde:

Evolução Desejada

- RA - Total de recursos arrecadados pelos partidos políticos, em estoque, 
correspondente ao total auditado;
 - * CN - Total de recursos arrecadados em casos novos e
 - * CP - Total de recursos arrecadados em casos pendentes.

Meta do TRE-SP
2016 2017 2018 2019 2020

* Referentes a processos de  Prestação de Contas de Partidos
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indiCador de reSulTado

3: Índice de promoção da celeridade e da produtividade na prestação jurisdicional

indiCador de eSforço 3: ÍndiCe de Promoção da Celeridade e da ProduTividade na PreSTação 
JuriSdiCional

maCrodeSafio: Promover a Celeridade e a ProduTividade na PreSTação JuriSdiCional

Macrodesafio: Promover a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

O que mede A média aritmética dos percentuais de atingimento das metas dos indicadores de 
esforço atrelados ao macrodesafio.

Para que medir Utilizar os resultados da avaliação para subsidiar a Administração nas tomadas de 
decisão para impulsionar seus processos de governança.

Quem mede ASSPE

Quando medir   Anualmente

Fórmula
, onde:

Evolução Desejada
-  é o percentual de atingimento da meta do i-ésimo indicador de esforço 
atrelado ao macrodesafio e
- n é a quantidade de indicadores de esforço atrelados ao macrodesafio.

Meta do TRE-SP
2016 2017 2018 2019 2020

100% 100% 100% 100% 100%



34

Plano Estratégico 2016-2021

indiCador de eSforço

3.1.1: Taxa de Congestionamento - 1º Grau

indiCador de eSforço 3.1.1: Taxa de CongeSTionamenTo - 1º grau

Macrodesafio: Promover a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

O que mede A relação entre os processos judiciais baixados, os casos novos e os pendentes de 
julgamento.

Para que medir Verificar a capacidade da Justiça Eleitoral em atender à demanda de processos 
judiciais.

Quem mede CRE

Quando medir   Semestralmente

Fórmula

  
, onde:

Evolução Desejada
- Tbaix - Total de processos baixados;
- CN - Total de casos novos e
- CP - Total de casos pendentes de julgamento.

Linha de Base
2011 2012 2013 2014

21,74% 60,53% 9,05% 53,73%

Meta do TRE-SP
2016 2017 2018 2019 2020

60,5% 15% 54% 20% 60,5%
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indiCador de eSforço

3.1.2 Taxa de Congestionamento – 2º Grau

indiCador de eSforço 3.1.2: Taxa de CongeSTionamenTo – 2º grau

Macrodesafio: Promover a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

O que mede A relação entre os processos judiciais baixados, os casos novos e os pendentes de 
julgamento.

Para que medir Verificar a capacidade da Justiça Eleitoral em atender à demanda de processos 
judiciais.

Quem mede SJ

Quando medir   Semestralmente

Fórmula
                      
                                 , onde:

Evolução Desejada
- Tbaix - Total de processos baixados;
- CN - Total de casos novos e
- CP - Total de casos pendentes de julgamento

Linha de Base
2010 2011 2012 2013 2014

32,13% 50,74% 19,51% 39,61% 41,61%

Meta do TRE-SP
2016 2017 2018 2019 2020

30% 40% 40% 40% 30%
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indiCador de eSforço

3.2: Índice de agilidade no julgamento - 1º Grau

indiCador de eSforço 3.2.1: ÍndiCe de agilidade no JulgamenTo - 1º grau

Macrodesafio: Promover a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

O que mede O percentual de processos judiciais finalizados dentro de um ano, por instância. 
Em relação ao total de processos finalizados no período.

Para que medir Garantir a efetividade das decisões da Justiça Eleitoral, evitando que a demora do 
julgamento reduza os efeitos da decisão ou provoque a perda do objeto.

Quem mede   CRE

Quando medir   Mensalmente

Fórmula
, onde:

Evolução Desejada
- TPJP é o total de processos judiciais finalizados com prazo de tramitação inferior 
a um ano e
- TPJF representa o total de processos judiciais finalizados.

Linha de Base
2011 2012 2013 2014

70,80% 99,69% 95,16% 70,18%

Meta do TRE-SP
2016 2017 2018 2019 2020

98% 75% 75% 75% 98%
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indiCador de eSforço

3.2.2: Índice de agilidade no julgamento – 2º Grau

indiCador de eSforço 3.2.2: ÍndiCe de agilidade no JulgamenTo – 2º grau

Macrodesafio: Promover a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

O que mede O percentual de processos judiciais finalizados dentro de um ano, por instância, 
em relação ao total de processos finalizados no período.

Para que medir Garantir a efetividade das decisões da Justiça Eleitoral, evitando que a demora do 
julgamento reduza os efeitos da decisão ou provoque a perda do objeto.

Quem mede SJ

Quando medir   Mensalmente

Fórmula
, onde:

Evolução Desejada
- TPJP é o total de processos judiciais finalizados com prazo de tramitação inferior 
a um ano e
- TPJF representa o total de processos judiciais finalizados.

Linha de Base
2010 2011 2012 2013 2014

74,23% 88,96% 91,10% 86,91% 91,01%

Meta do TRE-SP
2016 2017 2018 2019 2020

90% 85% 90% 85% 90%
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indiCador de eSforço

3.3: Índice de agilidade na publicação de acórdãos

indiCador de eSforço 3.3: ÍndiCe de agilidade na PubliCação de aCórdãoS

Macrodesafio: Promover a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

O que mede A aderência do TRE-SP aos padrões estipulados pelo Poder Judiciário com 
relação ao tempo de demora na publicação de acórdãos.

Para que medir Para verificar o desempenho com vistas a garantir a redução do número de 
processos antigos e assegurar a razoável duração do processo.

Quem mede SJ

Quando medir   Mensalmente

Fórmula
, onde:

Evolução desejada
- TAPDPP é o total de acórdãos publicados dentro do prazo padrão de 10 dias e
- TAPP é o total de acórdãos proferidos no período.

Linha de Base
2010 2011 2012 2013 2014

70,18% 99,21% 93,44% 99,31% 99,84%

Meta do TRE-SP
2016 2017 2018 2019 2020

90% 90% 90% 90% 90%
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indiCador de reSulTado

4: Percentual de eleitores com cadastro biométrico

indiCador de reSulTado 4: PerCenTual de eleiToreS Com CadaSTro bioméTriCo

maCrodeSafio: forTaleCer a Segurança do ProCeSSo eleiToral

Macrodesafio: Fortalecer a segurança do processo eleitoral

O que mede A relação entre eleitores com cadastro biométrico e o eleitorado total.

Para que medir Melhorar a qualidade dos procedimentos de cadastro e reconhecimento do eleitor 
de modo a evitar fraudes de identificação.

Quem mede STI

Quando medir   Anualmente

Fórmula
  onde:

Evolução Desejada
 - TECB é o total acumulado de eleitores com cadastramento biométrico e
- TE representa o total de eleitores.

Linha de Base
2010 2011 2012 2013 2014

0,048% 1,023% 1,711% 5,125% 7,927%

Meta do TRE-SP
2016 2017 2018 2019 2020

42,74 % 47,94% 52,88 % 58,08% 63,02 %
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indiCador de reSulTado

5: Índice de governança em gestão de pessoas

indiCador de reSulTado 5: ÍndiCe de governança em geSTão de PeSSoaS

maCrodeSafio: melhorar a geSTão de PeSSoaS

Macrodesafio: Melhorar a gestão de pessoas

O que mede
O grau de atendimento aos itens constantes do questionário aplicado pelo TCU 
em relação à governança de pessoal – IGOVPessoas, relacionados à SGP, cujo 
nível de adoção da prática seja pelo menos parcial.

Para que medir Conhecer e avaliar o estágio de maturidade da governança em gestão de pessoas 
no TRE-SP.

Quem mede SGP

Quando medir Anualmente

Fórmula , onde:

Evolução Desejada

- IPA é o Total de itens do IGOVPessoas, relacionados à SGP, atendidos no ano 
(total e parcialmente) e
 - IP representa o total de itens do IGOVPessoas, relacionados à SGP, programados 
para o ano.

Meta do TRE-SP
2016 2017 2018 2019 2020

80% 80% 80% 80% 80%
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indiCador de eSforço

5.1: Grau de satisfação com o Programa Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT)

indiCador de eSforço 5.1: grau de SaTiSfação Com o Programa Qualidade de vida no 
Trabalho (PQvT)

Macrodesafio: Melhorar a gestão de pessoas

O que mede O grau de satisfação dos participantes do programa.

Para que medir Balizar o planejamento das ações do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho 
(PQVT), tendo como referência a Resolução CNJ nº 201/2015.

Quem mede SGP

Quando medir Anualmente

Fórmula
, onde:

Evolução Desejada
- NRS é o número de respostas satisfatórias e
- NRA é o número de respostas apresentadas.

Meta do TRE-SP
2016 2017 2018 2019 2020

60% 65% 70% 75% 80%
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indiCador de eSforço

5.2: Índice de execução de ações para melhorias do clima organizacional

indiCador de eSforço 5.2: ÍndiCe de exeCução de açõeS Para melhoriaS do Clima 
organizaCional

Macrodesafio: Melhorar a gestão de pessoas

O que mede O grau de investimento da organização na melhoria do clima organizacional.

Para que medir Verificar se há efetiva gestão do clima organizacional.

Quem mede SGP

Quando medir Anualmente

Fórmula , onde:

Evolução Desejada - AR representa o número de ações realizadas no ano para melhoria do clima 
organizacional (total e parcialmente) e
- AP é o número de ações planejadas para o ano.

Meta do TRE-SP
2016 2017 2018 2019 2020

70% 70% 70% 80% 80%
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indiCador de eSforço

5.3: Índice de adequação das ações de capacitação realizadas em relação às competências mapeadas

indiCador de eSforço 5.3: ÍndiCe de adeQuação daS açõeS de CaPaCiTação realizadaS em 
relação àS ComPeTênCiaS maPeadaS

Macrodesafio: Melhorar a gestão de pessoas

O que mede
O número de ações de capacitação realizadas que estão alinhadas às necessidades 
de desenvolvimento de competências identificadas no processo de mapeamento 
de perfis profissionais.

Para que medir Avaliar o grau de alinhamento das ações de capacitação realizadas com o 
desenvolvimento de competências mapeadas.

Quem mede SGP

Quando medir Anualmente

Fórmula , onde:

Evolução Desejada
- ARM é o total de ações de capacitação realizadas que estavam Mapeadas e
- AR é o Total de ações de capacitação realizadas oferecidas pelo TRE-SP.

Meta do TRE-SP
2016 2017 2018 2019 2020

60% 65% 70% 75% 80%
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indiCador de reSulTado

6. Índice de gestão de custos

indiCador de reSulTado 6: indiCador de reSulTado

maCrodeSafio: aPerfeiçoar a geSTão de CuSToS

Macrodesafio: Aperfeiçoar a gestão de custos

O que mede A média aritmética dos percentuais de atingimento das metas dos indicadores de 
esforço atrelados ao macrodesafio.

Para que medir Utilizar os resultados da avaliação para subsidiar a Administração nas tomadas de 
decisão para impulsionar seus processos de governança.

Quem mede ASSPE

Quando medir   Anualmente

Fórmula
, onde:

Evolução Desejada
-  é o percentual de atingimento da meta do i-ésimo indicador de esforço 
atrelado ao macrodesafio e
- n é a quantidade de indicadores de esforço atrelados ao macrodesafio.

Meta do TRE-SP
2016 2017 2018 2019 2020

100% 100% 100% 100% 100%
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indiCador de eSforço

6.1: Aderência da execução ao planejamento orçamentário

indiCador de eSforço 6.1: aderênCia da exeCução ao PlaneJamenTo orçamenTário

Macrodesafio: Aperfeiçoar a gestão de custos

O que mede O percentual de execução em acordo com o planejado no processo de elaboração 
do orçamento do TRE-SP.

Para que medir Avaliar o grau de aderência da execução orçamentária ao planejamento 
orçamentário do TRE-SP.

Quem mede SOF

Quando medir   Anualmente

Fórmula , onde:

Evolução Desejada
- TEPO é o total executado em acordo com a programação orçamentária e

- ROA representa o total de recursos orçamentários alocados no SIGEPRO.

Meta do TRE-SP
2016 2017 2018 2019 2020

76% 77% 78% 79% 80%
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indiCador de eSforço

6.2: Perdas Orçamentárias

indiCador de eSforço 6.2: PerdaS orçamenTáriaS

Macrodesafio: Aperfeiçoar a gestão de custos

O que mede Relação entre o valor não executado e o valor disponível, considerando o 
orçamento unificado (exercício corrente e restos a pagar não processados).

Para que medir
Verificar a capacidade do TRE-SP para executar os recursos programados 
e reduzir a perda orçamentária, otimizando, assim, a utilização dos recursos 
disponibilizados.

Quem mede SOF

Quando medir   Anualmente

Fórmula , onde:

Evolução Desejada

- OTNE representa o orçamento total não empenhado;
 
- RPNP é o total dos restos a pagar não processados não pagos;
 
- OTD representa o orçamento total disponibilizados e

 - RPNPI é o total dos restos a pagar não processados inscritos.

Meta do TRE-SP
2016 2017 2018 2019 2020

9% 8% 7% 6% 5%
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indiCador de eSforço

6.3: Economicidade

indiCador de eSforço 6.3: eConomiCidade

Macrodesafio: Aperfeiçoar a gestão de custos

O que mede
Mede a variação dos valores gastos em diversos itens de consumo dos tribunais 
eleitorais para identificar os pontos críticos dos gastos operacionais e buscar 
alternativas de racionalização.

Para que medir

Garantir a economicidade dos recursos por meio da racionalização dos processos 
de trabalho e da aquisição e utilização de todos os materiais, bens e serviços, 
bem como da melhor alocação dos recursos humanos necessários à prestação 
jurisdicional e às atividades administrativas.

Quem mede SAM

Quando medir   Anualmente

Fórmula
, onde:

Continuação na página seguinte
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indiCador de eSforço 6.3: eConomiCidade (continuação)

indiCador de eSforço

6.3: Economicidade

Evolução Desejada

 
- CIAP é o consumo do item no ano presente;
- CIAR é o consumo do item no ano de referência;
- FTAP é a força de trabalho no ano presente e
- FTAR representa a força de trabalho no ano de referência.
Para calcular o indicador para o Tribunal: Média dos resultados obtidos para cada 
um dos itens apurados.

Observações
1 - Serão avaliados os seguintes itens: água (em m3), energia elétrica (em KW), 
telefonia (em Reais), papel (em resmas) e combustível (em reais).
2 - O ano de referência será aquele no qual ocorreram eleições de mesmo nível 
imediatamente anterior ao presente. No caso de anos não eleitorais, o ano de 
referência será aquele imediatamente anterior no qual também não ocorreram 
eleições. 
3 - O cálculo será efetuado para cada um dos itens considerados pelo indicador 
(Água, Luz, Telefone, Papel e Combustível) e a meta será analisada pela média 
dos resultados obtidos.
4 - Os valores de telefonia do ano de referência devem ser atualizados pelo valor 
do IPCA acumulado até o ano presente.

Linha de Base
2013 2014

1,67% -14,95%

Meta do TRE-SP
2016 2017 2018 2019 2020

1% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
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indiCador de eSforço

6.4: Índice de adequação ao planejamento das aquisições

indiCador de eSforço 6.4: ÍndiCe de adeQuação ao PlaneJamenTo daS aQuiSiçõeS

Macrodesafio: Institur a governança judiciária

O que mede O percentual de aquisições executadas que estão discriminadas no plano de 
aquisição.

Para que medir Avaliar o planejamento das aquisições no TRE-SP.

Quem mede SAM

Quando medir   Anualmente

Fórmula
, onde

Evolução Desejada

- VAE representa o valor das aquisições (bens e serviços) executadas previstas no 
Plano de Aquisição e
- VO representa o valor orçamentário concedido ao TRE/SP, destinado a custear 
a execução do Plano de Aquisições.

Meta do TRE-SP
2016 2017 2018 2019 2020

96% 97% 98% 99% 100%
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indiCador de eSforço

6.5: Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços

indiCador de eSforço 6.5: ÍndiCe de agilidade na TramiTação doS ProCeSSoS de aQuiSição 
de benS e ServiçoS

Macrodesafio: Aperfeiçoar a gestão de custos

O que mede
O percentual de processos de aquisição de bens e serviços finalizados no tempo 
padrão, considerado o tempo decorrido entre a data da definição da modalidade 
licitatória e a data de homologação do certame.

Para que medir Garantir o tempo razoável de tramitação dos processos de aquisição de bens e 
serviços.

Quem mede SAM

Quando medir   Anualmente

Fórmula ,  onde:

Evolução Desejada

 - TPAFPP representa o total de processos de aquisição de bens e serviços 
finalizados no prazo padrão e
 - TPAFPB representa o total de processos de aquisição de bens e serviços 
finalizados no período base.

Obs. 01: Para prazo padrão, considerar:

120 dias úteis para concurso e concorrências dos tipos empreitada, integral, 
técnica ou técnica e preço;

105 dias úteis para demais concorrências e tomadas de preço dos tipos técnica e 
técnica e preço;

60 dias úteis para demais tomadas de preço; 

60 dias úteis para convite e pregão; 

15 dias úteis para dispensa, inclusive pelo valor, e inexigibilidade.
Obs. 02: No decorrer do procedimento licitatório, sempre que for impetrado 
pedido de esclarecimento, recurso, impugnação ou outro ato de natureza similar, 
acrescer à contagem dos prazos: 20 dias úteis para concorrência e concurso; 15 
dias úteis para tomada de preço; 10 dias úteis para carta convite e pregão; e 05 dias 
úteis para dispensa e inexigibilidade.

Linha de Base
2013 2014

47,41 % 50,43 %

Meta do TRE-SP
2016 2017 2018 2019 2020
57% 60% 58% 62% 59%
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indiCador de reSulTado

7: Índice de Governança Pública

indiCador de reSulTado 7: ÍndiCe de governança PúbliCa

maCrodeSafio: inSTiTur a governança JudiCiária

Macrodesafio: Institur a governança judiciária

O que mede O grau de atendimento aos itens constantes do Questionário de Governança 
Pública aplicado pelo TCU, cujo nível de adoção da prática seja pelo menos parcial.

Para que medir Utilizar os resultados da avaliação para subsidiar a Administração nas tomadas de 
decisão para impulsionar seus processos de governança.

Quem mede ASSPE

Quando medir   Anualmente

Fórmula
, onde:

Evolução Desejada
- IPA é o Total de itens do questionário atendidos (total e parcialmente) e
- IP representa o total de itens do questionário.

Meta do TRE-SP
2016 2017 2018 2019 2020
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indiCador de reSulTado

8: Melhorar a governança e infraestrutura de TIC

indiCador de reSulTado 8: melhorar a governança e infraeSTruTura de TiC 

maCrodeSafio: melhorar a infraeSTruTura e governança de TiC

Macrodesafio: Melhorar a infraestrutura e governança de TIC

O que mede A média aritmética dos percentuais de atingimento das metas dos indicadores de 
esforço atrelados ao macrodesafio.

Para que medir Utilizar os resultados da avaliação para subsidiar a Administração nas tomadas de 
decisão para impulsionar seus processos de governança de TIC.

Quem mede ASSPE

Quando medir   Anualmente

Fórmula
, onde:

Evolução Desejada
-  é o percentual de atingimento da meta do i-ésimo indicador de esforço 
atrelado ao macrodesafio e
- n é a quantidade de indicadores de esforço atrelados ao macrodesafio.

Meta do TRE-SP
2016 2017 2018 2019 2020

100% 100% 100% 100% 100%
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indiCador de reSulTado

8.1: Índice de disponibilidade de serviços essenciais de TI 

indiCador de reSulTado 8.1: ÍndiCe de diSPonibilidade de ServiçoS eSSenCiaiS de Ti 

Macrodesafio: Melhorar a infraestrutura e governança de Tecnologia da Informação e Comunicação

O que mede O percentual de tempo, em um período determinado, em que os serviços 
essenciais de TI estiveram disponíveis para utilização.

Para que medir Minimizar as interrupções e promover melhorias contínuas do desempenho e da 
capacidade de TI por meio de monitoramento e medição.

Quem mede STI

Quando medir   Trimestralmente

Fórmula
, onde:

Evolução Desejada
 - TTP - Tempo total do período em minutos;
 - TIS - Tempo de indisponibilidade do sistema e
 - TIP - Tempo de indisponibilidade programada em minutos.

Linha de Base
2011 2012 2013 2014

99,45% 99,42% 99,45% 99,37%

Meta do TRE-SP
2016 2017 2018 2019 2020

95% 96% 97% 98% 99%
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indiCador de reSulTado

8.2: Índice de aderência às metas do PETIC

indiCador de reSulTado 8.2: ÍndiCe de aderênCia àS meTaS do PeTiC

Objetivo Estratégico: Aperfeiçoamento da governança de Tecnologia da Informação

O que mede A quantidade de metas alcançadas em relação ao total de metas estabelecidas no 
planejamento estratégico de tecnologia da informação do PETIC.

Para que medir Avaliar a capacidade da Secretaria de Tecnologia da Informação em atender às 
metas estipuladas no PETIC.

Quem mede STI

Quando medir Anualmente

Onde medir PETIC

Fórmula
, onde

Evolução Desejada
- MA representa a quantidade de metas do PETIC alcançadas e
- TM é total de metas do PETIC.

Meta do TRE-SP
2016 2017 2018 2019 2020
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