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Mapa Est ra tég ico  c ic lo  2021-2026;

aná l ise  es ta t ís t i ca ;

resu l tados  da  es t ra tég ia  em 2021;

responsab i l idade sobre  ob je t i vos ,

metas  e  ind icadores ;  e

in ic ia t i vas  es t ra tég icas  e  co leg iado de

desempenho f ina l ís t i co .

PAUTA DE HOJE:





ANÁLISE ESTATÍSTICA*
(RESULTADOS ATÉ 31/12/2021)

* Informações apresentadas no "Power BI", serviço da Microsoft de análise
de negócios em Business Intelligence (BI).

 



ACOMPANHAMENTO DA ESTRATÉGIA

METAS* E INDICADORES NACIONAIS
(RESULTADOS ATÉ 31/12/2021)

* Para o primeiro ano do ciclo 2021-2026, adotaram-se apenas as 7 (sete) Metas Nacionais
aplicáveis ao Judiciário Trabalhista, aprovadas no XIV Encontro Nacional do Poder Judiciário.

 

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/01/Metas-Nacionais-aprovadas-no-XIV-ENPJ.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/01/Metas-Nacionais-aprovadas-no-XIV-ENPJ.pdf


OE3:
GARANTIR A DURAÇÃO

RAZOÁVEL DO PROCESSO
 



META 1



META 2



META 5

"Descrição: indica o percentual de processos que, no período de 12 meses, permaneceu em tramitação sem
solução definitiva. São desconsiderados os processos suspensos, sobrestados ou em arquivo provisório e as
execuções fiscais. Computar os processos de 2º grau, de 1º grau, das turmas recursais e dos juizados especiais
(quando aplicável), somando-se os casos de conhecimento e de execução judicial e extrajudicial não fiscal."



OE5:
ASSEGURAR O TRATAMENTO
ADEQUADO DOS CONFLITOS

TRABALHISTAS
 



META 3



OE2:
PROMOVER O TRABALHO

DECENTE E A
SUSTENTABILIDADE



META 9

O CSJT desenvo lveu p lano de  ação para  a  Meta  9  (em 2021)  para  todos  os  t r ibuna is ,  o  qua l  p revê  a

imp lan tação do  CODEX,  um programa de mineração de  dados com base em a lgor i tmos de  pesqu isa .  A

área de  T IC do  TRT/MG es tá  t raba lhando no  p i lo to  de  imp lan tação e  uso  do  CODEX.

O TRT/MG inc lu iu ,  a inda,  ações  ex t ras  ao  P lano de  Ação da  Meta  9 ,  como o  Pa ine l  de  Bus iness

In te l l igence (B I )  da  Meta  9  ( já  em a t iv idade)  e  a  aud iênc ia  púb l i ca  v i r tua l  rea l i zada,  em 27/8 /2021,  pe lo

Programa de Combate  ao  Traba lho  In fan t i l  e  Es t ímu lo  à  Aprend izagem:  "Aprend izagem Pro f iss iona l :

D i re i to  Fundamenta l  e  o  Pape l  dos  S ind ica tos" .  A  Meta  9  fo i  to ta lmente  cumpr ida .



OE9:
INCREMENTAR MODELO DE
GESTÃO DE PESSOAS EM

ÂMBITO REGIONAL



META 10



Em razão da  pandemia  e  das  d i f i cu ldades  para  a  rea l i zação dos  exames per iód icos ,

o  CNJ suspendeu a  ex igênc ia  para  f ins  de  cumpr imento  da  Meta  e  passou a

requerer  tão  somente  a  rea l i zação de  uma ação com v is tas  a  reduz i r  a  inc idênc ia

de doenças  f requentes .

A Secre tar ia  de  Saúde rea l i zou  d iversas  dessas  ações ,  como:  o  p rograma de

aco lh imento  ps ico lóg ico ;  o  p ro je to  "Saudave lmente" ;  a  campanha "Jane i ro  Branco" ,

sobre  saúde menta l ;  o  curso  "Yoga e  Med i tação" ,  com tu rmas on- l ine ;  o  p rograma

de a tend imentos  ergonômicos  on- l ine ;  o  Programa de Gestão  de  R iscos

Ps icossoc ia is ;  a  l ive  "Cov id -19" ,  com o  in fec to log is ta  Car los  S tar l ing" ;  a  campanha

"Cu idados com o  coração durante  a  pandemia" ;  a  Semana de Va lor ização da  Saúde

e do  Traba lho  Seguro ;  a lém de ou t ras  in ic ia t i vas  imp lementadas  por  me io  do

Subcomi tê  de  Atenção In tegra l  à  Saúde.

Desse modo,  restou cumprida a  Meta  10 ,  do CNJ,  para  2021 .

https://portal.trt3.jus.br/internet/capa-layout-csjt/videos/covid-19-live-com-o-infectologista-dr-carlos-starling


OE10:
APRIMORAR A GOVERNANÇA

DE TIC E A PROTEÇÃO DE
DADOS



META 11

Observados os  te rmos do
ar t .  45 ,  §  1º ,  da
Conso l idação dos
Prov imentos  da
Cor regedor ia -Gera l  da
Jus t iça  do  Traba lho .

h t tp : / /www. ts t . jus .b r /web/cor regedor ia /100-p je



Responsáveis por objetivos estratégicos, Metas
Nacionais e indicadores de desempenho

Validação de responsáveis pelos objetivos estratégicos (2021-2026),
Metas Nacionais (2022) e indicadores de desempenho (2022)



1

2

as organizações ou unidades (internas ou

externas) que contribuem para o alcance de

cada objetivo estão identificadas

2122.E

cada objetivo estratégico explicita pelo menos

um responsável (pessoa ou unidade) por sua

coordenação

2122.G

Atendimento a dispositivos do Índice Integrado
de Governança e Gestão (iGG), do TCU

Itens a desenvolver pelo Tribunal no projeto "Gestão Aprimorada"



Fortalecer a comunicação e
as parcerias institucionais 

RESPONSABILIDADE PELOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS (CICLO 2021-2026)

Gabinete da Presidência*1
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Promover o trabalho decente
e a sustentabilidade

Garantir a duração
razoável do processo

Promover a integridade e a
transparência em relação aos
atos de gestão praticados

Gestor Regional de Metas Nacionais

Gestor Regional de Metas Nacionais

Secretaria de Auditoria Interna (SEAUD)

5
Assegurar o tratamento
adequado dos conflitos
trabalhistas

Gestor Regional de Metas Nacionais

* Núcleo de Cooperação Judiciária e
Comissão de Inovações Judiciárias (CIJUD).

https://portal.trt3.jus.br/internet/institucional/gestao-estrategica/planejamento-estrategico/download/pei-trt_2021-2026_v2.pdf


Garantir a efetividade do
tratamento das demandas
repetitivas

RESPONSABILIDADE PELOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS (CICLO 2021-2026)

Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e
de Ações Coletivas (NUGEPNAC)6
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Fortalecer a Governança e a
Gestão Estratégica 

Aperfeiçoar a gestão
orçamentária e financeira

Incrementar modelo de
gestão de pessoas em
âmbito regional

Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)

Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF)

Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP)

10 Aprimorar a Governança de
TIC e a proteção de dados

Diretoria de Tecnologia da Informação e
Comunicação (DTIC)

https://portal.trt3.jus.br/internet/institucional/gestao-estrategica/planejamento-estrategico/download/pei-trt_2021-2026_v2.pdf


Julgar mais processos
que os distribuídos

RESPONSABILIDADE PELAS METAS

Gestor Regional de Metas Nacionais1
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Julgar processos mais
antigos

Estimular a conciliação

Reduzir a Taxa de
Congestionamento

Gestor Regional de Metas Nacionais

Gestor Regional de Metas Nacionais

Gestor Regional de Metas Nacionais

9 Estimular a Inovação no
Poder Judiciário

Gestor Regional de Metas Nacionais; DTIC e
SEGE

10 Promover a Transformação
Digital - Justiça 4.0

Gestor Regional de Metas Nacionais; DTIC e
SEGE

11 Promover os Direitos da
Criança e do Adolescente

Gestor Regional do Programa "Combate ao
Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem"

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/01/metas-nacionais-aprovadas-no-15o-enpj.pdf


Promover a saúde de magistrados
e servidores

META ESPECÍFICA DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Secretaria de Saúde (SES)

Realizar exames periódicos de saúde em 15% dos
magistrados e 15% dos servidores e promover pelo menos 3
ações 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

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/01/metas-especificas-aprovadas-no-15o-enpj.pdf


Índice de Serviços Digitais

RESPONSABILIDADE PELOS INDICADORES DE
DESEMPENHO (2022)

Diretoria de Tecnologia da Informação e
Comunicação (DTIC)1
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Índice de Parcerias
Institucionais (IPI)*

Índice de Desempenho
de Sustentabilidade (IDS)

Índice de atendimento às
deliberações e às
recomendações de auditoria

Núcleo de Cooperação Judiciária e
Comissão de Inovações Judiciárias (CIJUD)

Diretoria de Administração (DADM)

Secretaria de Auditoria Interna (SEAUD)

4 Índice de Transparência Secretaria de Auditoria Interna (SEAUD)

* indicador próprio do TRT/MG



Tempo médio entre o trânsito
em julgado / ou sentença de
mérito do precedente [...]

RESPONSABILIDADE PELOS INDICADORES DE
DESEMPENHO (2022)

Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e
de Ações Coletivas (NUGEPNAC)
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Tempo médio entre afetação /
admissão e a publicação do
acórdão de mérito [...]
Índice de Gestão de
Riscos em Processos
Críticos (IGRPC)*
Índice de desempenho dos
Órgãos no Prêmio CNJ nos
Eixos "Governança" e [...]

Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e
de Ações Coletivas (NUGEPNAC)

Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)

Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)

8
Índice de cumprimento da
Emenda Constitucional nº
95/2016 (ICEC95)

Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF)

* indicador próprio do TRT/MG



Índice de absenteísmo-
doença

RESPONSABILIDADE PELOS INDICADORES DE
DESEMPENHO (2022)

Secretaria de Saúde (SES)9
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Percentual da força de
trabalho total participante de
ações de QVT

Avaliação do IGovTIC-
JUD

Índice de Adesão à Lei Geral
de Proteção de Dados (LGPD)

Secretaria de Saúde (SES)

Diretoria de Tecnologia da Informação e
Comunicação (DTIC)

Seção de Segurança da Informação (SINC)



Iniciativas estratégicas e acompanhamento
do desempenho finalístico

Escritório de Projetos, Riscos e Governança
Institucional (EPRGOV)

 



Por t fó l io  em execução:
Programa “ Imp lan tação do  P lano de  Gestão  de  Pessoas”  (Pro je to  "Competênc ia  em Ação" ) ;

Programa “Governança”  (Pro je tos  "Governança Apr imorada"  e  "Gestão  D iamante" ) ;

Pro je to  “Governança e  Gestão  do  Lançamento  de  Dados da  Área Jud ic iá r ia ” ;

Pro je to  “Rev isão do  P lano de  C lass i f i cação e  Tabe la  de  Tempora l idade e  Dest inação de

Documentos  Admin is t ra t i vos” ;

Pro je to  “Energ ia  Pos i t i va” ;

Pro je to  “DATALAKE” ;

Pro je to  “ Imp lan tação eSoc ia l ” ;  e

Pro je to  "Terce i r i zação Garant ida" .

PORTFÓLIO ESTRATÉGICO 2021-2026



PROJETOS
EM

DESTAQUE

Gestão
Diamante

EM ANDAMENTO. Aprimorar a governança e a gestão, sob 4
(quatro) perspectivas específicas (Governança, Produtividade,
Transparência e Dados e Tecnologia), de forma a permitir ao
Tribunal alcançar a mais alta categoria do Prêmio CNJ de
Qualidade: diamante, na atual gestão administrativa.  

Energia
Positiva

Governança e gestão
do lançamento de

dados da área
judiciária

Implantação
eSocial

EM ANDAMENTO. Finalização do estudo de viabilidade para
instalação das placas fotovoltaicas e início do processo de
contratação de empresa para instalação. Troca de aparelhos
de ar condicionado realizada em 22 das 36 unidades mapeadas.  

EM ANDAMENTO. O painel da Meta 11 do CNJ (Aumentar a
tramitação dos processos de forma eletrônica) foi finalizado
com o apoio da Corregedoria, que realizou acompanhamento
junto às varas que ainda tinham processos aptos à migração.

EM ANDAMENTO COM ENTRAVE GRAVE.  A Coordenadoria de
Projetos Nacionais comunicou aos regionais a impossibilidade de
disponibilizar no SIGEP-JT todas as funcionalidades para
cumprir o cronograma oficial, o que pode levar à incidência de
multas para o Tribunal.



Atr ibu ições  propos tas :
Ar t .  4 º  O Grupo de  Traba lho  deverá  assessorar  o  CGE na aná l ise  do  desempenho

f ina l ís t i co  a t ing ido  pe lo  Tr ibuna l :

I  -  iden t i f i cando opor tun idades de  melhor ia  re lac ionadas à  a tuação das  un idades

jud ic iá r ias ;  e

I I  -  p ropondo med idas  de  t ra tamento  e  de  a lavancagem de resu l tados ,  inc lus ive  quanto

a  prevenção e  saneamento  de  d ivergênc ias  e  e r ros  no  lançamento  de  mov imentos

processua is  com repercussão nas  in fo rmações es ta t ís t i cas .

Parágra fo  ún ico .  A  aná l ise  do  desempenho menc ionada no  inc iso  I  do  caput  des te  a r t igo

deverá  levar  em conta  os  dados es ta t ís t i cos ,  bem como fa to res  re lac ionados aos

ambientes  in te rno  e  ex terno  das  un idades jud ic iá r ias .

GRUPO DE TRABALHO PARA ACOMPANHAR O
DESEMPENHO FINALÍSTICO DO TRIBUNAL



Obrigado!
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)

gestaoestrategica@trt3.jus.br
(31) 3228-7013

 

mailto:gestaoestrategica@trt3.jus.br


Power BI Desktop

ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS DE LITIGIOSIDADE

1º grau 2º grau

Período de referência atual: 2021 | Período anterior: 2020

FONTE: Sistema e-Gestão (apuração realizada em 04/03/22 e sujeita a alterações devido ao envio de novas remessas de dados ao TST)



Power BI Desktop

Solucionados

166656
Anterior*: 131060

(+27.16%)

Distribuídos

147933
Anterior*: 134634

(+9.88%)

8 Mil

10 Mil

12 Mil

14 Mil

16 Mil

Mês
2 4 6 8 10 12

1º grau - Conhecimento: Distribuídos X Solucionados

Período de referência: 2021

Itens do e-Gestão: 26 | 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 e correspondentes no PJE   

Menu 1G_Dist-Sol 1G_Sol-Conc 1G_Pendente 1G_Prazo 1G_E.Inic-E.Baix 1G_E.Pendente 2G_Dist-Sol 2G_Pendente 2G_Prazo

Soluc/Distr (%)

112,66
Anterior*: 97,35

* Período anterior: 2020



Power BI Desktop

Conciliados

65526
Anterior*: 54714

(+19.76%)

Solucionados

166656
Anterior*: 131060

(+27.16%)

5 Mil

10 Mil

15 Mil

Mês
2 4 6 8 10 12

1º grau - Conhecimento: Solucionados X Conciliados

* Período anterior: 2020 Itens do e-Gestão: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 | 39, 68 e correspondentes no PJE   

Menu 1G_Dist-Sol 1G_Sol-Conc 1G_Pendente 1G_Prazo 1G_E.Inic-E.Baix 1G_E.Pendente 2G_Dist-Sol 2G_Pendente 2G_Prazo

Concil/Soluc (%)

39,32
Anterior*: 41,75

Período de referência: 2021



Power BI Desktop

1º grau - Conhecimento: Pendentes de solução por ano do processo

Itens do e-Gestão: 60, 61, 62 e correspondentes no PJE  

2021 2020

2019

2017

2018

2016

49043

10080

5352

2985

2325

447

Saldo no último dia

70439
Anterior*: 78017 (-9.71%)

Menu 1G_Dist-Sol 1G_Sol-Conc 1G_Pendente 1G_Prazo 1G_E.Inic-E.Baix 1G_E.Pendente 2G_Dist-Sol 2G_Pendente 2G_Prazo

Ano do processo 

2010 2021

* Saldo no último dia do período anterior

Saldo em 31/12/2021



Power BI Desktop

Prazo médio (dias corridos)

186,53
Anterior*: 170,84 (+9.19%)

1º grau - Conhecimento: Prazo médio do ajuizamento à prolação da sentença

Itens do e-Gestão: 416 e correspondente no PJE   

Menu 1G_Dist-Sol 1G_Sol-Conc 1G_Pendente 1G_Prazo 1G_E.Inic-E.Baix 1G_E.Pendente 2G_Dist-Sol 2G_Pendente 2G_Prazo

* Período anterior: 2020

Período de referência: 2021



Power BI Desktop

Execuções baixadas

85827
Anterior*: 75086 (+14.3%)

Execuções iniciadas

49354
Anterior*: 51383 (-3.95%)

2 Mil

4 Mil

6 Mil

8 Mil

Mês
2 4 6 8 10 12

1º grau - Execução: Iniciadas X Baixadas

* Período anterior: 2020 Itens do e-Gestão: 329 | 381 e correspondentes no PJE   

Menu 1G_Dist-Sol 1G_Sol-Conc 1G_Pendente 1G_Prazo 1G_E.Inic-E.Baix 1G_E.Pendente 2G_Dist-Sol 2G_Pendente 2G_Prazo

Baix/Inic (%)

173,90
Anterior*: 146,13

Período de referência: 2021



Power BI Desktop

1º grau - Execução: Pendentes de baixa por ano do processo

Itens do e-Gestão: 383 e correspondente no PJE

2019
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2018

2015

2014 2013 2012

2021

2011

2010

2009 2008 2007

2006

2005

2004 20… 2…

2001

2000

1998

1…

19…

12437

12043

11429

11146

9969

8461

7651 6168 5132

4653

4097

3763

3034 1985 1703

1468

1278

668 544 507

Saldo no último dia

110449
Anterior*: 133268 (-17.12%)

Ano do processo 

1979 2021

Menu 1G_Dist-Sol 1G_Sol-Conc 1G_Pendente 1G_Prazo 1G_E.Inic-E.Baix 1G_E.Pendente 2G_Dist-Sol 2G_Pendente 2G_Prazo

Saldo em 31/12/2021

* Saldo no último dia do período anterior



Power BI Desktop

Solucionados

94098
Anterior*: 92198 (+2.06%)

Distribuídos

78485
Anterior*: 66978

(+17.18%)

2 Mil

4 Mil

6 Mil

8 Mil

10 Mil

Mês
2 4 6 8 10 12

2º grau - Distribuídos X Solucionados

* Período anterior: 2020 Itens do e-Gestão: 2137, 2138 | 2192, 2193, 2195, 2196 e correspondentes no PJE   

Menu 1G_Dist-Sol 1G_Sol-Conc 1G_Pendente 1G_Prazo 1G_E.Inic-E.Baix 1G_E.Pendente 2G_Dist-Sol 2G_Pendente 2G_Prazo

Soluc/Distr (%)

119,89
Anterior*: 137,65

Período de referência: 2021



Power BI Desktop

Ano do processo 

1989 2021

2º grau - Pendentes de solução por ano do processo

Itens do e-Gestão: 2198, 2199 e correspondentes no PJE

2021

2020

2019 2017

2018

2016

2015 2014

2013

2012

2011

2010

2009

5958

4334

2847 2372

1373

1321

684 561

272
126

Saldo no último dia

20392
Anterior*: 17310 (+17.8%)

Menu 1G_Dist-Sol 1G_Sol-Conc 1G_Pendente 1G_Prazo 1G_E.Inic-E.Baix 1G_E.Pendente 2G_Dist-Sol 2G_Pendente 2G_Prazo

Saldo em 31/12/2021

* Saldo no último dia do período anterior



Power BI Desktop

Prazo médio (dias corridos)

69,90
Anterior*: 88,35 (-20.88%)

2º grau - Prazo médio da distribuição até o julgamento

Itens do e-Gestão: 2236, 2237 e correspondentes no PJE

Menu 1G_Dist-Sol 1G_Sol-Conc 1G_Pendente 1G_Prazo 1G_E.Inic-E.Baix 1G_E.Pendente 2G_Dist-Sol 2G_Pendente 2G_Prazo

* Período anterior: 2020

Período de referência: 2021


