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META – 1

Avaliar o nível de satisfação da imagem do Poder
Judiciário perante a sociedade e aos jurisdicionados.

Descrição da Meta

Mede a satisfação da imagem do Poder Judiciário, devendo ser
realizadas duas pesquisas, uma a cada semestre.
Unidade Responsável
Unidade de Comunicação Social.
Variáveis
Conforme questionário futuramente elaborado e da metodologia de
apuração do resultado.
Fórmula da Meta
Identificar o percentual de satisfação, de acordo com a metodologia de
apuração do resultado da pesquisa.
Informação Complementar Dependerá da definição das variáveis.
sobre as Variáveis
Iniciativa
Pesquisa de satisfação - Acompanhar o nível de satisfação da sociedade
e dos jurisdicionados da Justiça do Trabalho da 16ª Região.
ANO

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Resultado
Meta

Avaliar a
satisfação
da imagem

META - 2

Aumentar, anualmente, o índice de atendimento aos itens
definidos na Resolução nº215/2015, do CNJ.

Descrição da Meta

Medir as informações prestadas no sítio eletrônico do tribunal, a fim
de assegurar o acesso à informação a todo cidadão, avaliando-se o nível
de satisfação da imagem do Poder Judiciário perante a sociedade e
jurisdicionados.
Unidade Responsável
Todas as unidades do Regional.
Variáveis
Conforme os itens a serem avaliados.
Fórmula da Meta
Média ponderada dos itens avaliados pelo CNJ, conforme requisitos e
pesos em vigor detalhados na normativa mais recente.
Informação Complementar ------sobre as Variáveis
Iniciativa
TRT-16- Transparência - Melhorar a transparência do sítio do TRT16ª
Região, com a observância das exigências dos órgãos de controle.
ANO
Resultado

2021
91,30%*

2022

2023

2024

2025

2026
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Meta

100%

100%

100%

100%

100%

100%

*em 2020, o TRT16 atingiu o percentual de 71,21%

META - 3

Aumentar o índice de acesso ao cidadão, com medidas
apropriadas para eliminar e prevenir quaisquer barreiras
urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas
comunicações e na informação.

Descrição da Meta

Mede a quantidade ações (de natureza não-judicial voltadas para o
público externo) promovidas pelo TRT16ª com vistas à promoção da
igualdade na comunicação e informação.
Comissão de Acessibilidade e Inclusão.
Conforme as ações realizadas no período.
Número de ações em 2021 Número de ações em 2020.

Unidade Responsável
Variáveis
Fórmula da Meta

Informação Complementar ----sobre as variáveis
Iniciativa
Notícia com acessibilidade - Buscar assegurar o acesso às informações
disponibilizadas no site do TRT através de imagens com a descrição
detalhada das imagens (legendas).
ANO

2021

Resultado
Meta

Aumentar o
número de
ações em
relação a
2020

2022

2023

2024

2025

2026
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META - 4

Meta Nacional 9 - CNJ: Integrar a Agenda 2030 ao Poder
Judiciário - Realizar ações de prevenção ou
desjudicialização de litígios voltadas aos objetivos de
desenvolvimento sustentável (ODS), da Agenda 2030.

Descrição da Meta

O Tribunal deverá escolher um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável – ODS. Após a escolha do ODS, verificar quais são os três
assuntos mais demandados no tribunal e escolher entre um deles. Em
seguida, o tribunal deverá elaborar um plano de ação voltado à
prevenção ou desjudicialização do grupo de demandas escolhido e
realizá-lo.
Unidade Responsável
Todas as unidades do Regional.
Variáveis
Conforme glossário de metas do CNJ.
Fórmula da Meta
Conforme glossário de metas do CNJ.
Informação Complementar Conforme glossário de metas do CNJ.
sobre as variáveis
Iniciativa
Plano de Ação- agenda 2030 - Estabelecer e executar o Plano de Ação
referente à Meta Nacional 9 - Integrar a Agenda 2030 ao Poder
Judiciário.
ANO

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Resultado
Meta

Conforme
glossário de
metas do
CNJ

META - 5

Aumentar o IDS do tribunal, anualmente, com base nos
indicadores mínimos para avaliação do desempenho
ambiental e econômico do PLS-PJ.

Descrição da Meta

Mede a quantidade de ações visando reduzir a quantidade consumida
de papel; copos descartáveis; água envasada; impressão; telefonia;
energia elétrica; água e esgoto e outros itens relacionados à
sustentabilidade.
Unidade Socioambiental.
CE - Consumo de energia elétrica (kWh)
CA - Consumo de água (m3)
NUV - Número usuários por veículo
CCD - Consumo de copos descartáveis
CP - Consumo de papel

Unidade Responsável
Variáveis
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DPR - Destinação de papel para reciclagem em relação ao total de papel
consumido
CAE - Consumo de água envasada descartável PAQV - Participação
relativa em ações de qualidade de vida
FTT - Força de trabalho total (Magistrados, servidores e auxiliares).
Fórmula da Meta
IDS- 2021 IDS- 2020. (Adoção do indicador do CNJ).
Informação Complementar ------sobre as variáveis
Iniciativa
Plano de Logística Sustentável - Elaborar e implementar instrumento
vinculado ao Plano Estratégico e aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da ONU para sistematizar as práticas
de sustentabilidade, com objetivos, responsabilidades, indicadores,
metas, ações, prazos de execução e mecanismos de monitoramento e
avaliação de resultados.
ANO

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Resultado
Meta

IDS2021 IDS2020

META - 6
Descrição da Meta

Meta Nacional 1 - CNJ: Julgar mais processos que os
distribuídos.

Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os
distribuídos no ano corrente, excluídos os suspensos e sobrestados no
ano corrente.
Unidade Responsável
Unidades Judiciais de 1º e 2º graus/Corregedoria e Presidência.
Variáveis
Conforme glossário de metas do CNJ.
Fórmula da Meta
Conforme glossário de metas do CNJ.
Informação Complementar -------sobre as variáveis
Iniciativas
Juízo 100% Digital - Implementar o “Juízo 100% Digital” para a prática
de atos processuais exclusivamente por meio eletrônico e remoto, nos
termos da Resolução CNJ nº 345/2020. Aperfeiçoar o uso e as
funcionalidades das ferramentas de Business Intelligence,
contemplando a visão integral das metas e dos processos a elas
vinculados.
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Ferramentas de BI - Aperfeiçoar o uso e as funcionalidades das
ferramentas de Business Intelligence, contemplando a visão integral
das metas e dos processos a elas vinculados.
ANO

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Resultado
Meta

Conforme
glossário de
metas do
CNJ.

META - 7

Meta Nacional 2 - CNJ: Julgar processos mais antigos

Descrição da Meta

Identificar e julgar até 31/12/2021 pelo menos, 93% dos processos
distribuídos até 31/12/2019, nos 1º e 2º graus.
Unidade Responsável
Unidades Judiciais de 1º e 2º graus/Corregedoria e Presidência.
Variáveis
Conforme glossário de metas do CNJ.
Fórmula da Meta
Conforme glossário de metas do CNJ.
Informação Complementar ------sobre as variáveis
Iniciativas
Juízo 100% Digital - Implementar o “Juízo 100% Digital” para a prática
de atos processuais exclusivamente por meio eletrônico e remoto, nos
termos da Resolução CNJ nº 345/2020. Aperfeiçoar o uso e as
funcionalidades das ferramentas de Business Intelligence,
contemplando a visão integral das metas e dos processos a elas
vinculados.
Ferramentas de BI - Aperfeiçoar o uso e as funcionalidades das
ferramentas de Business Intelligence, contemplando a visão integral
das metas e dos processos a elas vinculados.
ANO

2021

Resultado
Meta

Conforme
glossário de
metas do
CNJ.

2022

2023

2024

2025

2026
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META - 8

Meta Nacional 5
congestionamento

-

CNJ:

Reduzir

a

taxa

de

Descrição da Meta

Reduzir em 2 pontos percentuais a taxa de congestionamento líquida,
exceto execuções fiscais, em relação a 2019. Cláusula de barreira na
fase de conhecimento: 40% e Cláusula de barreira na fase de execução:
65%.
Unidade Responsável
Unidades Judiciais de 1º e 2º graus/Corregedoria e Presidência.
Variáveis
Conforme glossário de metas do CNJ.
Fórmula da Meta
Conforme glossário de metas do CNJ.
Informação Complementar ------sobre as variáveis
Iniciativas
Juízo 100% Digital - Implementar o “Juízo 100% Digital” para a prática
de atos processuais exclusivamente por meio eletrônico e remoto, nos
termos da Resolução CNJ nº 345/2020. Aperfeiçoar o uso e as
funcionalidades das ferramentas de Business Intelligence,
contemplando a visão integral das metas e dos processos a elas
vinculados.
Ferramentas de BI - Aperfeiçoar o uso e as funcionalidades das
ferramentas de Business Intelligence, contemplando a visão integral
das metas e dos processos a elas vinculados.
ANO

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Resultado
Meta

Conforme
glossário de
metas do
CNJ.

META - 9

Reduzir o prazo do despacho do Recurso de Revista para,
no máximo, 87 dias

Descrição da Meta

Reduzir para, no máximo, 87 dias o prazo para proferimento do
despacho acerca do Recurso de Revista.
Presidência, Secretaria de Coordenação Judiciária, Coordenadoria de
Recursos, Jurisprudência e Acórdãos e Setor de Recurso de Revista.
---------

Unidade Responsável
Variáveis
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Fórmula da Meta

Data do despacho do Recurso de Revista ≤ 87 dias da interposição do
Recurso de Revista.
Informação Complementar --------sobre as variáveis
Mutirão RR - Mobilização coletiva de servidores de Unidades distintas
Iniciativa
visando à confecção de minutas de despacho
ANO

2021

2022

2023

2024

2025.

2026

Resultado
Meta

Até 87 dias

Manter o índice de pagamento de precatórios acima de
30%, até 2026

META - 10

Descrição da Meta

Manter, anualmente, acima de 30%, o índice de pagamento de
precatórios, até 2026.
Unidade Responsável
Coordenadoria de Precatórios.
Variáveis
----------Fórmula da Meta
Precatórios Pagos30% do estoque do Setor de Precatórios.
Informação Complementar ----------sobre as variáveis
Iniciativa
Informatização - Melhorias nos sistemas de TIC visando à total
automatização do Setor de Precatórios.
ANO

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Resultado
Meta

30%

30%

30%

30%

30%

30%

META - 11

Atender acima de 70% às demandas e recomendações
requeridas, decorrentes de auditoria

Descrição da Meta

Melhorar o índice de demandas requeridas visando à transparência dos
atos de gestão administrativos praticados.
Unidade do Controle Interno
DC - Deliberações Cumpridas: número total de deliberações e/ou
recomendações decorrentes de auditoria cujo cumprimento e/ou cuja

Unidade Responsável
Variáveis
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implementação foram constatados no âmbito de uma ação de
monitoramento conduzida pela unidade de auditoria.
DM - Deliberações Monitoradas: número total de deliberações e/ou
recomendações decorrentes de auditoria cujo cumprimento e/ou cuja
implementação foram aferidos no âmbito de uma ação de
monitoramento conduzida pela unidade de auditoria.
Fórmula da Meta
ICDA = (DC/DM) x 100
Informação Complementar -------sobre as Variáveis
Iniciativa
Gerenciamento de Auditoria - Implantar ferramenta de gestão para dar
tratamento adequado às recomendações e deliberações decorrentes de
auditoria.
ANO

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Resultado
 70%

Meta

META – 12

Meta Nacional 3 - CNJ: Estimular a Conciliação,
conforme glossário de metas do CNJ

Descrição da Meta

Aumentar o índice de conciliação em relação à média do biênio
2018/2019, em 1 ponto percentual. Cláusula de barreira: 40%.
Unidade Responsável
Varas do Trabalho, CEJUSC de 1º grau, CEJUSC de 2º grau e
Corregedoria.
Variáveis
Conforme glossário de metas do CNJ.
Fórmula da Meta
Conforme glossário de metas do CNJ.
Informação Complementar --------sobre as Variáveis
Iniciativa
Capacita Conciliação - Promover a capacitação dos juízes e servidores
para atuarem como conciliadores e mediadores, ampliando a oferta
para servidores da área administrativa e trabalhadores voluntários,
bem como ao registro correto das movimentações processuais.
ANO

2021

Resultado
Meta

Conforme
glossário de
metas do CNJ.

2022

2023

2024

2025

2026
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META – 13

Apurar o tempo médio entre o trânsito em julgado do
precedente e o trânsito em julgado do processo em que a
tese deveria ser aplicada

Descrição da Meta

Apurar o tempo médio entre o trânsito em julgado do precedente e o
trânsito em julgado do processo em que a tese deveria ser aplicada.
Unidade Responsável
Secretaria de Coordenação Judiciária e Coordenadoria de Recursos,
Jurisprudência e Acórdãos.
Variáveis
DtJulgSobr – Data da publicação da decisão do processo sobrestado;
DtAcordaoPrec – Data da publicação do acórdão de mérito do
precedente; e
SentSobr – Total de processos julgados que estavam sobrestados por
determinado precedente já julgado.
Fórmula da Meta
Somatorio(1,n) [( DtJulgSobrn - DtAcordaoPrecn) ]/ SentSobr n =
SentSobr.
Informação Complementar ---------sobre as Variáveis
Iniciativa
Otimização de Rotinas e Procedimentos - Aprimorar as ferramentas de
trabalho das Unidades Responsáveis, visando à efetividade do
tratamento das demandas repetitivas ou aprimorar as ferramentas de
busca de precedentes, dos gabinetes e do Tribunal.

ANO

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Resultado
Meta

Apurar tempo
médio,
conforme
descrição

META – 14

Atingir, no mínimo, 90% do índice de desempenho dos
órgãos no prêmio CNJ de qualidade nos eixos
“Governança” e “Dados e Tecnologia”

Descrição da Meta

Realizar programas, projetos e ações visando ao alcance de, no mínimo,
90% do percentual máximo nos eixos “Governança” e “Dados e
Tecnologia”.
Presidência / Gestão Estratégica e CTIC.
-------Índice de desempenho dos órgãos no prêmio CNJ de qualidade nos eixos
“Governança” e “Dados e Tecnologia”  90%.

Unidade Responsável
Variáveis
Fórmula da Meta
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Informação Complementar -------sobre as Variáveis
Iniciativa
Monitoramento- Prêmio CNJ de Qualidade - Adoção de rotinas em
busca do rigoroso acompanhamento dos itens avaliados pelo Prêmio
CNJ de Qualidade.
ANO

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Resultado
Meta

≥90%

META – 15

Apurar o índice de execução das dotações para despesas
discricionárias

Descrição da Meta

Indica o grau de aproveitamento das dotações aprovadas no
orçamento e em créditos adicionais e destinadas às despesas
discricionárias.
Unidade de Orçamento e Finanças.
Despesas Discricionárias Empenhadas = Valor das despesas
discricionárias empenhadas no exercício: despesas orçamentárias
discricionárias (não obrigatórias) empenhadas pela unidade
orçamentária beneficiária, excetuadas aquelas relativas a restos a
pagar.
Dotação Inicial Para Despesas Discricionárias = Valor da Dotação
Orçamentária Inicial das Despesas Discricionárias autorizada pela Lei
Orçamentária Anual (LOA) do exercício.

Unidade Responsável
Variáveis

Observações:
1) Devem ser desconsideradas do cálculo das variáveis as despesas
obrigatórias, financeiras;
2) Devem ser incluídos no cálculo deste indicador os recursos
provenientes de todas as fontes, inclusive aquelas advindas de
convênios (Fonte 81);
3) Foram consideradas as despesas primárias discricionárias e as
despesas discricionárias decorrentes de emenda individual e de
bancada.
Dotação Inicial Para Despesas Discricionárias = Dotação Inicial,
excetuadas as obrigatórias e as financeiras. (522110201 + 522190101 +
522190109).
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Despesas Discricionárias Empenhadas = Despesas empenhadas,
excetuadas as obrigatórias e as financeiras. (622920101 + 622920102 +
622920103 + 622920104).
Observações:
1) A participação percentual pretendida é a razão entre as DESPESAS
DISCRICIONÁRIAS EMPENHADAS e a DOTAÇÃO INICIAL PARA
DESPESAS DISCRICIONÁRIAS em cada bimestre de apuração da
meta.
Fórmula da Meta
IEDDD = (DDE / DIDD) x 100
Informação Complementar --------sobre as Variáveis
Iniciativa
Gerenciamento do Orçamento - Planejar e acompanhar
sistematicamente a execução do orçamento e das contratações.
ANO

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Resultado
Meta

Apurar o
IEDD

META – 16
Descrição da Meta

Meta Nacional 10 - CNJ: Promover a saúde de
magistrados e servidores

Realizar exames periódicos de saúde em 15% dos magistrados e 15%
dos servidores e promover pelo menos uma ação com vistas a reduzir
a incidência de casos de uma das cinco doenças mais frequentes
constatadas nos exames periódicos de saúde ou de uma das cinco
maiores causas de absenteísmos do ano anterior. No entanto, no TRT16 a meta em tela será elevada para seguintes percentuais: 30% dos
servidores e 30% dos magistrados.
Unidade Responsável
Unidade Seção de Saúde
Variáveis
Conforme glossário de metas do CNJ.
Fórmula da Meta
Conforme glossário de metas do CNJ, ressalvando o aumento do
percentual para 30%, conforme descrição.
Informação Complementar -----------sobre as Variáveis
Iniciativas
Exames Periódicos de Saúde - Incrementar a metodologia de realização
dos Exames Periódicos para aumentar a participação de magistrados e
servidores.
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Promoção da Saúde Ocupacional - Realizar ações educacionais, de
sensibilização, comunicação e engajamento (dicas de saúde e
qualidade de vida; fórum de saúde e qualidade de vida;
desenvolvimento emocional; síndrome metabólica) visando à redução
da incidência de casos de 1 das 5 doenças mais frequentes nos Exames
Periódicos ou das causas de absenteísmo.
ANO

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Resultado
Meta

30%
servidores
30%
magistrados

META – 17

Promover a capacitação de magistrados

Descrição da Meta

Indica o percentual de magistrados capacitados (participantes que
concluíram curso de capacitação).
Unidade Responsável
Escola Judicial.
Variáveis
---------Fórmula da Meta
(Número de magistrados capacitados/Total de magistrados)x100.
Informação Complementar --------sobre as Variáveis
Iniciativa
Capacitação - Ações visando à capacitação de magistrados.
ANO

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Resultado
Meta

Percentual
de
magistrados
capacitados

META – 18

Promover a capacitação de servidores

Descrição da Meta

Indica o percentual de servidores capacitados (participantes que
concluíram curso de capacitação).
Escola Judicial.

Unidade Responsável
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Variáveis
Fórmula da Meta
Informação Complementar
sobre as Variáveis
Iniciativa
ANO

2021

--------(Número de servidores capacitados/Total de servidores)x100.
--------Capacitação - Ações visando à capacitação de servidores.
2022

2023

2024

2025

2026

Resultado
Meta

Percentual
de
servidores
capacitados

META – 19

Meta Nacional 11 - CNJ: Aumentar a tramitação dos
processos de forma eletrônica

Descrição da Meta

Alcançar 100% de processos judiciais eletrônicos em relação ao acervo
total.
Unidade Responsável
CTIC.
Variáveis
Conforme glossários de metas do CNJ.
Fórmula da Meta
Conforme glossários de metas do CNJ.
Informação Complementar -----------sobre as Variáveis
Iniciativa
Segurança da Informação e Proteção de Dados - Aperfeiçoar a
segurança cibernética e proteção de dados, garantindo
confidencialidade, integridade e disponibilidade dos serviços de TIC.
ANO

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Resultado
Meta

Meta já
alcançada

META – 20

Avaliar o índice de satisfação com os sistemas de TIC

Descrição da Meta

Medir o grau de satisfação do atendimento às necessidades dos
usuários finais, ou seja, a qualidade percebida por esses usuários
quanto à satisfação de suas demandas de sistemas de informação
jurídicas e administrativas.
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Unidade Responsável
Variáveis

Unidade CTIC.
S1 - Média da Avaliação de Satisfação com o Sistema 1
S2 - Média da Avaliação de Satisfação com o Sistema 2
Sn - Média da Avaliação de Satisfação com o Sistema n.
Fórmula da Meta
ISSNA = ((S1 + S2 +...+ Sn)/n)*10.
Informação Complementar As avaliações serão realizadas por meio de questionários específicos de
sobre as Variáveis
cada sistema.
A nota a ser considerada será a média das respostas, com notas de 1 a
10, a ser disponibilizada semestralmente por duas semanas
consecutivas para todos usuários na página inicial de cada um dos
sistemas definidos.
Iniciativa
Plano Diretor de TIC - Elaborar ou Otimizar Plano Diretor de Tecnologia
da Informação e Comunicação do TRT da 16ª Região.
ANO

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Resultado
Meta

Avaliar grau
de
satisfação

META – 21

Descrição da Meta

Alcançar, no mínimo, a classificação “aprimorado” no
Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de
Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder
Judiciário – iGovTIC-JUD.

Alcançar, no mínimo, a classificação “aprimorado” no Índice de
Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Poder Judiciário – iGovTIC-JUD.
Unidade Responsável
Unidade CTIC.
Variáveis
------Fórmula da Meta
Pelo CNJ, com base no indicador iGov-TIC-JUD constante no Relatório
de Governança publicado pelo Comitê Nacional de Gestão de
Tecnologia da Informação e Comunicação do CNJ.
Informação Complementar ------sobre as Variáveis
Iniciativa
Segurança da Informação e Proteção de Dados - Aperfeiçoar a
segurança cibernética e proteção de dados, garantindo
confidencialidade, integridade e disponibilidade dos serviços de TIC

GLOSSÁRIO DE INDICADORES DE DESEMPENHO
TRT16ª REGIÃO – 2021-2026
ANO

2021

Resultado
Meta

Entre 70% a
89%,
Conforme
glossários
de metas
do CNJ.

2022

2023

2024

2025

2026

