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TRT‐16ª REGIÃO

META 1 do CNJ e META 6 do CSJT de 2020 – Julgar mais processos que os
distribuídos – IPJ
PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional
INDICADOR: Índice de Processos Julgados (IPJ)
META: Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano
corrente.
2020: A Meta do TRT da 16ª Região teve como resultado o percentual de cumprimento de
120,33%, meta cumprida.

META 2 do CNJ de 2020 e META 7 do CSJT– Julgar processos mais antigos
– IPA
PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional
INDICADOR: Índice de Processos Antigos (IPA)
META: Identificar e julgar, até 31/12/2020, pelo menos 92% dos processos distribuídos até
31/12/2018 nos 1º e 2º graus.
2020: A Meta do TRT da 16ª Região teve como resultado o percentual de cumprimento de
104,76%, meta cumprida.

META 3 do CNJ de 2020 e META 9 do CSJT– Estimular a Conciliação –
ICONC
PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO: Estimular a conciliação e as soluções alternativas de conflito
INDICADOR: Índice de Conciliação – Fase de Conhecimento
META: Manter o índice de conciliação na fase de conhecimento, em relação ao percentual do
biênio 2017/2018.
2020: A Meta do TRT da 16ª Região teve como resultado o percentual de cumprimento de
100,12%, meta cumprida.

Confira a autenticidade deste documento em http://www.trt16.jus.br/validardocumento
Identificador de autenticação: 1002244.2020.000.54099
Seq. null -

p. 1 de 6

META 5 do CNJ de 2020 e META 11 do CSJT– Impulsionar processos à
Execução – IE
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PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO: Impulsionar as execuções trabalhistas e fiscais
INDICADOR: Índice de Execução (IE)
META: Baixar quantidade maior de processos de execução do que o total de casos novos de
execução no ano corrente.
2020: A Meta do TRT da 16ª Região teve como resultado o percentual de cumprimento de
64,96%, meta não cumprida.

META 6 do CNJ de 2020 e META 8 do CSJT – Priorizar o julgamento das
ações coletivas – IACJ1 e IACJ2
PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional
INDICADOR: Índice de Ações Coletivas Julgadas (IACJ)
META: Identificar e julgar, até 31/12/2020, 95% das ações coletivas distribuídas até
31/12/2017 no 1º grau e até 31/12/2018 no 2º grau.
2020: A Meta do TRT da 16ª Região teve como resultado o percentual de cumprimento de
103,00% para o 1º Grau e 100,00% para o 2º Grau, meta cumprida.

META 7 do CNJ de 2020 e META 10 do CSJT– Priorizar o julgamento dos
Processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos ‐IRA
PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO ‐ Gerir as demandas repetitivas e os grandes litigantes
INDICADOR: Índice de Redução do Acervo dos Maiores Litigantes (IRA)
META: identificar e reduzir em 2% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano
anterior.
2020: A Meta do TRT da 16ª Região teve como resultado o percentual de cumprimento de
176,00%, meta cumprida.
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META 9 do CNJ de 2020 – Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário –
ODS
PERSPECTIVA RECURSO
OBJETIVO: Desenvolver as ações de prevenção voltadas aos ODS
INDICADOR: Número de ações executadas no plano de ação ‐ODS
META: Realizar ações de prevenção ou desjudicialização de litígios voltadas aos objetivos de
desenvolvimento sustentável (ODS), da Agenda 2030.
2020: A Meta do TRT da 16ª Região teve como resultado o percentual de cumprimento de
100,00%, meta cumprida.

META 10 do CNJ de 2020 – Saúde de magistrados e servidores – PCM SO
PERSPECTIVA RECURSO
OBJETIVO: Promover a melhoria da gestão de pessoas e da qualidade de vida.
INDICADOR: Índice de exames periódicos de saúde realizados em magistrados e servidores
META: Realizar exames periódicos de saúde em 20% dos magistrados e 25% 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.
2020: A Meta do TRT da 16ª Região teve como resultado o percentual de cumprimento de
100,00%, meta cumprida.

META 11 do CNJ de 2020 – Promover os direitos da criança e do
Adolescente – PCM SO
PERSPECTIVA SOCIEDADE
OBJETIVO: Desenvolver ações visando o combate ao trabalho infantil
INDICADOR: Número de ações executadas no plano de ação ao combate infantil
Descrição: Promover pelo menos uma ação visando o combate ao trabalho infantil.
Cumprimento da Meta: A meta estará cumprida se, ao final do ano, todas as perguntas forem
respondidas afirmativamente.
Meta: Promover os direitos da criança e do Adolescente – PCM SO
2020: A Meta do TRT da 16ª Região teve como resultado o percentual de cumprimento de
100,00%, meta cumprida.
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META 1 do CSJT de 2020 – iGovPessoas
PERSPECTIVA RECURSO
OBJETIVO ‐ Promover a melhoria da gestão de pessoas e da qualidade de vida.
INDICADOR ‐ iGovPessoas
META: atingir o nível de capacidade “aprimorado”, em 2020, na avaliação do iGovPessoas.
2020: A Meta do TRT da 16ª Região teve como resultado não mensurado. Os dados não
foram computados uma vez que não foi realizado o Levantamento Integrado de Governança
Organizacional Pública pelo Tribunal de Contas da União – TCU

META 2 do CSJT de 2020 – IEOD
PERSPECTIVA RECURSO
OBJETIVO ‐ Aperfeiçoar a gestão de custos
INDICADOR – IEOD ‐ Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado (IEOD)
META: aumentar, em 2020, o Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado em relação à
média de 2011, 2012 e 2013 em: ‐ 12 pontos percentuais, para aqueles TRTs que obtiverem
média de até 60%; ‐ 10 pontos percentuais, para aqueles TRTs que obtiverem média de 60,01%
até 65%; ‐ 5 pontos percentuais, para aqueles TRTs que obtiverem média superior a 65%.
2020: A Meta do TRT da 16ª Região teve como resultado o percentual de 110,60%, meta
cumprida.

META 3 do CSJT de 2020 – iGovTI
PERSPECTIVA RECURSO
OBJETIVO ‐ Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC
INDICADOR – iGovTI
META: atingir o nível de capacidade “aprimorado”, em 2020, na avaliação do iGovTI.
2020: A Meta do TRT da 16ª Região teve como resultado não mensurado. Os dados não foram
computados uma vez que não foi realizado o Levantamento Integrado de Governança
Organizacional Pública pelo Tribunal de Contas da União – TCU
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META 4 do CSJT de 2020 – TMDP2
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PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO ‐ Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional
INDICADOR – Tempo Médio de Duração do Processo – 2ª Instância (TMDP2)
META: reduzir, em 2020, o prazo médio, em relação ao ano base 2018, em: 2%, para aqueles
TRTs que contabilizaram o prazo médio de até 100 dias; ‐ 4%, para aqueles TRTs que
contabilizaram o prazo médio de 101 a 150 dias; ‐ 9%, para aqueles TRTs que contabilizaram o
prazo médio acima de 150 dias. Obs.: adoção de cláusula de barreira a ser calculada para 2020.
2020: A Meta do TRT da 16ª Região teve como resultado o percentual de 12%, meta não
cumprida.

META 5 do CSJT de 2020 – TMDP1c
PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS
OBJETIVO ‐ Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional
INDICADOR – Tempo Médio de Duração do Processo – 1ª Instância – Fase de Conhecimento
(TMDP1c)
META: reduzir, em 2020, o prazo médio, em relação ao ano base 2018, em: ‐ 2%, para aqueles
TRTs que contabilizaram o prazo médio de até 200 dias; ‐ 4%, para aqueles TRTs que
contabilizaram o prazo médio acima de 200 dias. Obs.: adoção de cláusula de barreira a ser
calculada para 2020.
2020: A Meta do TRT da 16ª Região teve como resultado o percentual de 110%, meta
cumprida.

META 12 do CSJT de 2020 – iGov
PERSPECTIVA RECURSO
OBJETIVO ‐ Fortalecer os processos de governança e o combate à corrupção
INDICADOR – iGov
META: atingir o nível de capacidade “aprimorado”, em 2020, na avaliação iGov.
2020: A Meta do TRT da 16ª Região teve como resultado não mensurado. Os dados não foram
computados uma vez que não foi realizado o Levantamento Integrado de Governança
Organizacional Pública pelo Tribunal de Contas da União – TCU
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META 13 do CSJT de 2020 – IAM
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PERSPECTIVA SOCIEDADE
OBJETIVO: Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e garantir os direitos da
cidadania
INDICADOR: Índice de Alcance das Metas (IAM)
META: atingir e manter pontuação entre 62 e 78, em 2020.
2020: A Meta do TRT da 16ª Região teve como resultado o percentual de 92,73%, meta não
cumprida.

(assinatura digital)

MARCOS PIRES COSTA
Coordenador da Gestão Estratégica
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