
 

IN TCU n. 84/2020 - Art. 8º, I, “e”: os programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade responsável, principais metas 
eresultados e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto, com indicação dos valores alcançados no período e acumulado no 
exercício. 
 
 

MATRIZ DE RESPONSABILIDAE 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS - 2022 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

INDICADORES METAS INICIATIVAS RESPONSÁVEL 
RESULTADO 
EM 16/12/2022 

1- Fortalecer a 
comunicação e as 
parcerias institucionais 

Ranking da Transparência CNJ 
Meta 13 – TRT19: Atingir o percentual de 
90% no Ranking da Transparência do CNJ 
em 2022 

Aplicar a Metodologia PDCA ao Projeto TRT 100% 
Transparente (PROAD 1823/2021) 

Diretoria Geral Realizado 

Índice de cumprimento de 
deliberações 
 

Meta 9 - CNJ: Realizar ações que visem à 
difusão da cultura da inovação em suas 
diversas dimensões e nas interações com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
Agenda 2030 da ONU, no âmbito do Poder 
Judiciário. 

Cumprir, até 31/12/2022, as seguintes determinações: 
1- Instituição do laboratório de inovação; 
2- Elaboração de, pelo menos um plano de ação inovadora; 
3- Remessa do Plano de Ação Inovadora ao CNJ; 
4- Atingir o percentual de 100% na execução da ação (ações) 
proposta; 
5- Realizar pelo menos uma ação voltada aos ODS da 
Agenda 2030. 

LIODS Realizado 
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2- Promover o trabalho 
decente e a 
sustentabilidade 

Quantidade de ações promovidas 
visando o combate ao trabalho 
infantil 
 

Meta 11 - CNJ: Promover pelo menos uma 
ação visando o combate ao trabalho infantil. 

Cumprir, até 31/12/2022, as seguintes determinações: 
 
1 - Definição de plano de ação visando o combate ao trabalho 
infantil 
2 - Execução do Plano (etapas previstas até 31/12/2022) 
3- Monitoramento e registro (documentação) da execução do 
plano de ação 
4 - Divulgação dos resultados da execução da ação no sítio 
eletrônico do TRT19. 

Coordenador do 
Programa de Combate 
ao Trabalho Infantil e de 
Estímulo à 
Aprendizagem 

Realizado 



ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DO CNJ - IDS 
 

Meta 14 – TRT19: Atingir o percentual de 
70% no IDS do CNJ em 2022. 

- Monitoramento da execução das ações previstas nos planos 
de ação do PLS 
- Criação do selo "Compromisso Sustentável 19” 

Área de apoio a Gestão 
Socioambiental e 
Comissão Gestora do 
PLS 

Realizado 

- Revisão do Premio mérito de produtividade 
SGE 

 
Realizado 

- Encaminhamento de relatórios mensais com os resultados 
parciais às unidades judiciais - SGE 

SGE 
 

Realizado 

- Seminário "Vencendo os desafios institucionais – 2022: 
cumprimento das metas judiciais". 

SGE e Escola Judicial 
 
 

Em construção 

- Campanha de comunicação institucional para a promoção 
do Prêmio Mérito e Produtividade 

SGE e CCom 
 
 
 

Em construção 

Índice de processos julgados 
 
 
 

Meta 1- CNJ. Julgar quantidade maior de 
processos de conhecimento do que os 

distribuídos no ano corrente, excluídos os 
suspensos e sobrestados no ano corrente. 

Obs. Ainda que não se obtenha 100% de 
cumprimento, dá-se por cumprida a meta se a 

Taxa de Congestionamento na Fase de 
Conhecimento do Justiça em Números, em 

2022, for menor que 35%. 

- Projeto "Correição e Resultados" SGE e SCR Realizado 

- Revisão do Premio mérito de produtividade 
SGE 

 
Realizado 

- Encaminhamento de relatórios mensais com os resultados 
parciais às unidades judiciais - SGE 

SGE Realizado 

- Seminário "Vencendo os desafios institucionais – 2022: 
cumprimento das metas judiciais". 

SGE e Escola Judicial 
 

Em construção 

- Campanha de comunicação institucional para a promoção 
do Prêmio Mérito e Produtividade 

SGE e CCom 
 

Em construção 

Índice de processos Antigos 

Meta 2- CNJ. Identificar e julgar até 
31/12/2022, pelo menos, 93% dos processos 

distribuídos até 31/12/2020, nos 1º e 2º 
graus. 

- Projeto "Correição e Resultados" SGE e SCR Realizado 

- Dar cumprimento à nova disposição regimental (Art. 25, IV 
do Regimento Interno) que determina ao Gabinete da Vice 

Presidência decidir acerca da admissibilidade dos Recursos 
de Revista, com a devida fundamentação. 

Gabinete da Vice 
Presidência 

 
Realizado 
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3- Garantir a duração 
razoável do processo 

Tempo médio de Análise de 
Admissibilidade dos Recursos de 

Revista 

Meta 4 – TRT19: Reduzir o tempo médio dos 
processos pendentes de análise de recurso 
de revista para período ou igual ou menor a 

trinta dias até 31/12/2022. 

- Encaminhamento de relatórios mensais com os resultados 
parciais às unidades judiciais - SGE 

SGE Realizado 



- Revisão do Premio mérito de produtividade 
SGE 

 
Realizado 

- Encaminhamento de relatórios mensais com os resultados 
parciais às unidades judiciais 

SGE Realizado 

- Seminário "Vencendo os desafios institucionais – 2022: 
cumprimento das metas judiciais". 

SGE e Escola Judicial Em construção 

- Campanha de comunicação institucional para a promoção 
do Prêmio Mérito e Produtividade 

 
SGE e CCom Em construção 

Taxa de congestionamento (fase 
de conhecimento) 

Meta 5.1 - TRT19: Atingir o percentual fixado 
na cláusula de barreira para a Taxa de 

Congestionamento no Conhecimento (40%). 

- Projeto "Correição e Resultados" SGE e SCR Realizado 

- Revisão do Premio mérito de produtividade revisão 
SGE 

 
Realizado 

- Encaminhamento de relatórios mensais com os resultados 
parciais - SGE 

SGE 
 
 

Realizado 

- Seminário "Vencendo os desafios institucionais – 2022: 
cumprimento das metas judiciais". 

SGE e Escola Judicial 
 

Em construção 

- Campanha de comunicação institucional para a promoção 
do Prêmio Mérito e Produtividade 

SGE e CCom Em construção 

Tempo médio de baixa dos 
processo na fase de execução 

(fase de execução) 
 
 

Meta 5.2 - TRT19: Atingir o percentual fixado 
na cláusula de barreira para a Taxa de 
Congestionamento na Execução (65%). 

- Projeto "Correição e Resultados" SGE e SCR Realizado 

- Revisão do Premio mérito de produtividade 
SGE 

 
Realizado 

- Encaminhamento de relatórios mensais com os resultados 
parciais - SGE 

SGE 
 

SGE 
Realizado 

- Seminário "Vencendo os desafios institucionais – 2022: 
cumprimento das metas judiciais". 

SGE e Escola Judicial Em construção 

- Campanha de comunicação institucional para a promoção 
do Prêmio Mérito e Produtividade 

SGE e CCom Em construção 

Tempo médio de baixa dos 
processos na fase de 

conhecimento 
 
 
 
 

Meta 6 – TRT19: Reduzir o tempo médio dos 
processos pendentes de baixa na fase de 
conhecimento para atingir o tempo médio 
premiado com o total de pontos no prêmio 
CNJ de Qualidade 2021. (menor ou igual a 

294 dias) 
 

- Projeto "Correição e Resultados" SGE e SCR Realizado 



- Revisão do Premio mérito de produtividade SGE Realizado 

- Encaminhamento de relatórios mensais com os resultados 
parciais - SGE 

SGE 
 
 

Realizado 

- Seminário "Vencendo os desafios institucionais – 2022: 
cumprimento das metas judiciais". 

SGE e Escola Judicial Em construção 

- Campanha de comunicação institucional para a promoção 
do Prêmio Mérito e Produtividade 

SGE e CCom Em construção 

Tempo médio de baixa dos 
processos na fase de execução 

Meta 7 – TRT19: Reduzir o tempo médio dos 
processos pendentes de baixa na fase de 
execução para atingir o tempo médio da 

Justiça do Trabalho de acordo com o Justiça 
em Números 2021 (menor ou igual a 1.855 

dias) 

- Projeto "Correição e Resultados" SGE e SCR Realizado 

- Revisão do Premio mérito de produtividade 
SGE 

 
Realizado 

- Encaminhamento de relatórios mensais com os resultados 
parciais às unidades judiciais 

SGE Realizado 

- Seminário "Vencendo os desafios institucionais – 2022: 
cumprimento das metas judiciais". 

SGE e Escola Judicial Em construção 

Tempo médio de duração do 
processo no segundo grau 

Meta 8 - TRT19: Alcançar o primeiro quartil 
dos TRT’s no tempo médio de duração do 

processo no 2º grau, de acordo com o Justiça 
em Números 2021 (menor ou igual a 92 dias) 

- Campanha de comunicação institucional para a promoção 
do Prêmio Mérito e Produtividade 

SGE e CCom Em construção 

4- Promover a integridade 
e a transparência em 

relação aos atos de gestão 
praticados 

Índice de atendimento às 
deliberações e às recomendações 

decorrentes de auditoria 

Meta 15 - TRT19: Atingir o percentual de 
100% no atendimento às deliberações e às 

recomendações decorrentes de auditoria em 
2022. 

- Elaborar e dar cumprimento a Plano de Execução das 
determinações da auditoria de contas. 

DG Realizado em parte 

- Revisão do Premio mérito de produtividade 
SGE 

 
Realizado 

- Encaminhamento de relatórios mensais com os resultados 
parciais às unidades judiciais 

SGE Realizado 

- Seminário "Vencendo os desafios institucionais - 2022" (foco 
no cumprimento das metas judiciais) 

SGE e Escola Judicial Em construção 

5- Assegurar o tratamento 
adequado aos conflitos 

trabalhistas 
Índice de Conciliações -IC 

Meta 3- CNJ. Tribunais Regionais e Juízes 
do Trabalho: Aumentar o índice de 

conciliação em relação à média do biênio 
2019/2020, em 1 ponto percentual. Cláusula 

de barreira: 40%. 

- Campanha de comunicação institucional para a promoção 
do Prêmio Mérito e Produtividade 

SGE e CCom Em construção 

6- Garantir a efetividade do 
tratamento de demandas 

repetitivas 

Índice de cumprimento de 
deliberações (agenda) 

 
 

Meta 16 - TRT19: Cumprir 100% da agenda 
de ações preparatórias para a gestão do 

tratamento das demandas repetitivas. 

- Elaborar diagnóstico dos indicadores TMTJ (Tempo médio 
entre o trânsito em julgado do processo do precedente e o 
trânsito em julgado do processo em que a tese deveria ser 

aplicada) e TMASM (tempo médio entre a afetação e a 

SJ Realizado 



sentença de mérito) no TRT19 
- Elaborar diagnóstico com os demais regionais 

7- Fortalecer a governança 
e a gestão estratégica 

Pontuação obtida nos eixos 
“Governança” e “Dados e 

Tecnologia” no prêmio CNJ de 
Qualidade 2022. 

Meta 17 - TRT19: Atingir percentual de 90% 
na pontuação dos eixos “Governança” e 
“Dados e Tecnologia” no prêmio CNJ de 

Qualidade 2022. 
 

- Elaborar diagnóstico para identificar os quesitos que não 
obtiveram pontuação ou pontuação máxima nos eixos 

“Governança” e “Dados e Tecnologia” no prêmio CNJ de 
Qualidade 2022. 

- Elaborar Plano de Ação para que seja possível obter 90% 
da pontuação exigida nos eixos indicados. 

- Executar o PLANO DE AÇÃO, até o final do exercício 2022. 

DG e SETIC Realizado em parte 

- Elaborar projeto de Emenda ao Regulamento Geral de 
Secretaria para que o inciso X doa Art. 25 passe a vigorar 

com a seguinte redação: "Elaborar e acompanhar a 
execução do Plano Anual de Aquisições e Contratações, 

atuando, inclusive, junto às unidades administrativas 
com o escopo de garantir o seu efetivo cumprimento". 

SGE, DG e Presidência Realizado em parte 

8- Aperfeiçoar a gestão 
orçamentária e financeira 

Percentual de emprenho de 
orçamento 

Meta 18 - TRT19: Empenhar, até 31/12/2022, 
pelo menos 96,74% do orçamento anual 

disponível, excluídas as despesas 
obrigatórias. 

 - Proceder à descrição dos processos de: 1- Elaboração do 
PAC e; 2- Acompanhamento da execução do PAC. 

- Executar, de acordo com a disposição regulamentar e com 
as ferramentas previstas na Descrição do Processo, o 

acompanhamento da execução do PAC. 

DG Realizado 

- Elaboração de RECOMENDAÇÃO definindo os critérios 
para o aceite de Planos de Ação (plano e execução) par fins 

de cumprimento da meta em epígrafe. 
- Registro das Ações no SIGEST 

SGE 
 
 

Realizado 

9- Incrementar modelo de 
gestão de pessoas 

Índice de promoção da 
saúde de magistrados e 

servidores - IPSMS 

Meta 12 - CSJT: Realizar exames periódicos 
de saúde em 15% dos magistrados e 

servidores e promover pelo menos 3 ações 
com vistas a reduzir a incidência de casos de 

uma das cinco doenças mais freqüentes 
constatadas nos exames periódicos de saúde 

ou de uma das cinco maiores causas de 
absenteísmos do ano anterior. 

- Elaborar e executar Plano de Ação com o escopo de realizar 
exames periódicos em Magistrados e Servidores até o dia 

07/11/2022; 
- Elaborar e executar Plano de Ação para que sejam 

promovidas  3 ações com vistas a reduzir a incidência de 
casos de uma 

das cinco doenças mais freqüentes constatadas nos exames 
periódicos de saúde ou 

de uma das cinco maiores causas de absenteísmos do ano 
anterior. 

SESAU/SEGESP Realizado 

Implantar, até 31/12/2022, os 
seguintes programas: Juízo 100% 
Digital; Balcão Virtual; e Codex. 

Meta 10 - CNJ: Implementar, durante o ano 
de 2022, as ações do Programa Justiça 4.0 

nas unidades jurisdicionais do tribunal. 

Implantar, até 31/12/2022 em todas as unidades judiciárias 
do TRT 19: 

1- Juízo 100% digital; 
2- Balcão virtual; 
3- Sistema Códex 

SETIC Realizado 
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10- Aprimorara a 
governança de TIC e a 

proteção de dados 

Nível de avaliação IGOVTIC-JUD. 
Meta 19 - TRT19: Atingir o nível Aprimorado, 

até 2022, na avaliação do 
iGovTIC-JUD. 

- Realizar diagnóstico dos quesitos não pontuados em sede 
de iGovTIC-JUD; 

- Elaborar projeto para atingir 65% de pontuação na avaliação 
do iGovTIC-JUD. 

SETIC Realizado 

 


