
 
 
 
 
 

PERPECTIVA OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

META DESCRIÇÃO DA META INDICADOR 

SOCIEDADE 2 – Promover o 
trabalho decente e a 
sustentabilidade 

9 - 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.  
 

Índice de integração da 
Agenda 2030 ao Poder 
Judiciário - IAA2030 

PROCESSOS 
INTERNOS 

3 – Garantir a 
duração razoável do 
processo 

1 - 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. 

Índice de processos 
julgados ‐ IPJ 
 

2 - Julgar processos 
mais antigos 
 

Identificar e julgar até 31/12/2021, pelo menos, 93% 
dos processos distribuídos até 31/12/2019, nos 1º e 2º 
graus.  

Índice de processos antigos 
julgados ‐ IPAJ 

5 - Reduzir a taxa 
de 
congestionamento 
 

Reduzir em 2 pontos percentuais a taxa de 
congestionamento líquida, exceto execuções fiscais, 
em relação à 2019. Cláusula de barreira na fase de 
conhecimento: 40% e Cláusula de barreira na fase de 
execução: 65%.  

Taxa de congestionamento 
líquida, exceto execuções 
fiscais ‐ TCL 

5 – Assegurar o 
tratamento dos 
conflitos trabalhistas 

3 - Estimular a 
conciliação 
 

Aumentar o índice de conciliação em relação à média 
do biênio 2018/2019, em 1 ponto percentual. 
Cláusula de barreira: 40%.  

Índice de Conciliação - IC 
 

APRENDIZADO E 
CRESCIMENTO 

9 – Incrementar 
modelo de gestão de 
pessoas em âmbito 
nacional 

10 - 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.  

Índice de promoção da 
saúde de magistrados e 
servidores - IPSMS 
 

10 – Aprimorar a 
governança de TIC e 
a proteção de dados 

11 - Aumentar a 
tramitação dos 
processos de forma 
eletrônica 

Alcançar 100% de processos judiciais eletrônicos em 
relação ao acervo total.  
 
 

Índice de processos 
judiciais eletrônicos ‐ IPJE 
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