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ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, DADOS ESTATÍSTICOS E APOIO ÀS 
AÇÕES INSTITUCIONAIS 
 

 
Meta - Julgamento de processos 

CNJ 1, CSJT 6 (Índice de processos julgados), TRT4 4.3 (1ºG) e 4.4 (2ºG) 
 
Objetivo Estratégico Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional 

 

Comentário da AGE: 
 

Assim como em anos anteriores, os julgamentos de processos no 2º grau começam o ano em ritmo baixo,                  
principalmente devido ao período de férias, afetando assim o indicador do percentual de julgados sobre distribuídos.                
Diferente dos demais anos, a recuperação não ocorreu a partir dos meses de março e abril, reflexo da pandemia que                    
assola o País e o Mundo. No 2º Grau, o indicador está em 86%, o 1º Grau vem diminuindo o seu percentual a cada mês,                         
acumulando até o mês de agosto, o patamar na casa dos 83% de julgados em relação aos casos novos. Nota-se uma                     
defasagem muito grande nesse ano, em relação aos anos anteriores, tanto no número de distribuídos, quanto na                 
quantidade de processos julgados. O TRT4 como um todo apresenta indicador no patamar de 85% e parece ser                  
impossível o atingimento da Meta 1 no corrente ano. 

 

Comentário da SEGJUD:  
 
A meta 1 consiste em julgar mais processos que os recebidos por distribuição no interregno. Na segunda instância, é                   
conhecido o impacto direto das férias dos magistrados e da suspensão dos prazos processuais previstos no art. 220 do                   
CPC no cumprimento da meta (em janeiro de 2020 foram apenas 314 processos julgados, o que corresponde a 9,82%                   
dos processos distribuídos no período). Nos meses seguintes já se constata a elevação no número de julgamentos, e o                   
volume do primeiro semestre já corresponde a 48,41% dos processos distribuídos no período. O resultado decorre do                 
impacto do COVID-19, uma vez que em abril houve um número muito menor de processos distribuídos na segunda                  
instância (apenas 1.908 processos, resultado de forte represamento de processos na primeira instância), razão pela qual                
a tendência permanece sendo de não atingimento da meta, até o momento. Em maio os números retornaram ao                  
comportamento habitual e próximo à média anual e em julho essa média alcançou 79,75%. O resultado do mês de                   
agosto (115,51%) está relacionado ao reduzido número de processos distribuídos (5512 processos). Em 2019, o índice                
chegou a 99,63% na segunda instância (uma diferença real de apenas 288 processos). 
 
Comentário da Corregedoria:  

 

Com a redução do resíduo de processos conclusos para sentença (que passou de 14.447, em dezembro de 2019, para                                     
1.065, em agosto de 2020), o julgamento de processos no primeiro grau depende das homologações de acordo e do                                     
encerramento das instruções, que foram bastante impactados pela pandemia. Conforme se verifica nos dados de 2019,                               
as unidades judiciárias de 1º grau encerravam por mês, cerca de, 9.000 instruções, e conciliavam cerca de 6.000                                   
processos. Nos meses de julho e agosto de 2020 a média mensal foi reduzida para cerca de 6.500 conclusões para                                       
sentença e aproximadamente 4.000 conciliações por mês. Embora tenha havido redução da quantidade de casos novos,                               
essa queda foi menos expressiva. A recuperação parece depender da capacidade da realização de audiências, cuja                               
média mensal, em 2019, era de aproximadamente 19.000 audiências mês, e que em 2020 está em torno de 5.000                                     
audiências/mês. Mantidas as medidas de distanciamento social até o final do ano, o que é provável que ocorra,                                   
dificilmente a Meta 1 será atingida este ano pelo 1º grau. 
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Nível 
Resultado 2020 - mensal 

Distribuídos META (100% +1) Julgados Saldo Índice de Processos 
Julgados 

JANEIRO 
1G 7.223 7.224 7.910 686 109,51% 
2G 3.196 3.197 314 -2.883 9,82% 

TRT 10.419 10.420 8.224 -2.196 78,93% 
FEVEREIRO 

1G 9.126 9.127 9.786 659 107,23% 
2G 6.757 6.758 4.039 -2.719 59,78% 

TRT 15.883 15.884 13.825 -2.059 87,04% 
MARÇO 

1G 10.301 10.302 10.068 -234 97,74% 
2G 6.747 6.748 6.767 19 100,30% 

TRT 17.048 17.049 16.835 -214 98,75% 
ABRIL 

1G 9.028 9.029 6.907 -2.122 76,51% 
2G 1.888 1.889 6.081 4.192 322,09% 

TRT 10.916 10.917 12.988 2.071 118,98% 
MAIO 

1G 9.583 9.584 7.431 -2.153 77,54% 
2G 6.875 6.876 5.658 -1.218 82,30% 

TRT 16.458 16.459 13.089 -3.370 79,53% 
JUNHO 

1G 10.395 10.396 7.618 -2.778 73,29% 
2G 9.837 9.838 6.376 -3.462 64,82% 

TRT 20.232 20.233 13.994 -6.239 69,17% 
JULHO 

1G 9.548 9.549 6.882 -2.667 72,08% 
2G 8.051 8.052 6.421 -1.631 79,75% 

TRT 17.599 17.600 13.303 -4.297 75,59% 
AGOSTO 

1G 9.620 9.621 6.244 -3.377 64,91% 
2G 5.512 5.513 6.367 854 115,51% 

TRT 15.132 15.133 12.611 -2.522 83,34% 
SETEMBRO 

1G      
2G      

TRT      
OUTUBRO 

2 



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, DADOS ESTATÍSTICOS E APOIO ÀS 
AÇÕES INSTITUCIONAIS 
 

1G      
2G      

TRT      
NOVEMBRO 

1G      
2G      

TRT      
DEZEMBRO 

1G      
2G      

TRT      
TOTAL 

1G 74.824 74.825 62.846 -11.979 83,99% 
2G 48.863 48.864 42.023 -6.841 86,00% 

TRT 123.687 123.688 104.869 -18.819 84,79% 
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Nível 
Resultado 2019 

Distribuídos META (100%) Julgados Saldo Índice de Processos 
Julgados 

1G 131.836 131.837 150.209 18.372 113,94% 
2G 76.829 76.830 76.541 -289 99,63% 

TRT 208.665 208.666 226.750 18.084 108,67% 
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Meta - Julgar processos mais antigos 

CNJ 2, CSJT 7 (Índice de processos antigos), TRT4 4.1 (1ºG) e 4.2 (2ºG) 
 
Objetivo Estratégico Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional 

 

Comentário da AGE: 
 
A meta 2 para o 2º grau já iniciou o ano atingida, já no  1º grau, o cumprimento da meta se deu em julho. 

Comentário da SEGJUD:  
 
A meta 2 consiste no julgamento de 92% dos processos distribuídos no Tribunal até 31/12/2018. Essa meta é                  
historicamente atingida pelo Tribunal. Em janeiro o índice de processos antigos já atingia 94,42% dos processos do                 
acervo da meta, e atualmente ultrapassa 98%. Em 2019 o índice alcançado foi de 99,74% na segunda instância. 
 
 

Comentário da Corregedoria: 
 
O atingimento da Meta 2 no mês de julho deste ano auxiliará no cumprimento desta mesma meta em 2021. 
 
 

Nível 
Resultado 2020 - mensal 

Distribuídos 
até 31/12/2018 META (92%) Julgados até 

final do período Saldo Índice de Processos 
Antigos 

JANEIRO 
1G 100.745 92.686 83.507 -9.179 82,89% 
2G 34.765 31.984 32.823 839 94,41% 

TRT 135.510 124.670 116.330 -8.340 85,85% 
FEVEREIRO 

1G 100.793 92.730 85.872 -6.858 85,20% 
2G 34.824 32.039 33.030 991 94,85% 

TRT 135.617 124.768 118.902 -5.866 87,67% 
MARÇO 

1G 100.868 92.799 88.250 -4.549 87,49% 
2G 34.957 32.161 33.387 1.226 95,51% 

TRT 135.825 124.959 121.637 -3.322 89,55% 
ABRIL 

1G 100.929 92.855 90.317 -2.538 89,49% 
2G 35.016 32.215 33.614 1.399 96,00% 

TRT 135.945 125.070 123.931 -1.139 91,16% 
MAIO 

1G 100.957 92.881 91.881 -1.000 91,01% 
2G 35.033 32.231 33.807 1.576 96,50% 

TRT 135.990 125.111 125.688 577 92,42% 
JUNHO 

1G 100.988 92.909 92.738 -171 91,83% 
2G 35.040 32.237 34.041 1.804 97,15% 
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TRT 136.028 125.146 126.779 1.633 93,20% 
JULHO 

1G 101.015 92.934 93.138 204 92,20% 
2G 35.042 32.239 34.236 1.997 97,70% 

TRT 136.057 125.173 127.374 2.201 93,62% 
AGOSTO 

1G 101.029 92.947 93.424 477 92,47% 
2G 35.042 32.239 34.383 2.144 98,12% 

TRT 136.071 125.186 127.807 2.621 93,93% 
SETEMBRO 

1G      
2G      

TRT      
OUTUBRO 

1G      
2G      

TRT      
NOVEMBRO 

1G      
2G      

TRT      
DEZEMBRO 

1G      
2G      

TRT      
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Nível 
Resultado 2019 

Distribuídos 
até 31/12/2017 META (92%) Julgados Saldo Índice de Processos 

Antigos 
1G 150.398 138.367 142.873 4.506 95,00% 
2G 29.806 27.422 29.728 2.306 99,74% 

TRT 180.204 165.788 172.601 6.813 95,78% 
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Meta - Aumentar os casos solucionados por conciliação 

CNJ 3, CSJT 9 (Índice de conciliação na fase de conhecimento), TRT4 6 
 
Objetivo Estratégico Estimular a conciliação e as soluções consensuais de disputas 

 

Comentário da AGE: 
 
O TRT4 apesar de nos últimos anos não ter cumprido a meta estabelecida do % de conciliação, é um dos TRTs que                      
apresentam melhor resultado, principalmente entre os de grande porte. O patamar dos últimos anos, mostra que o TRT4                  
consegue superar os 40%. Nota-se um decréscimo substancial nesse indicador em 2020, nos primeiros 5 meses do ano,                  
no entanto, há uma reversão desses números a partir do mês de junho e que se mostra consistente nesses últimos 3                     
meses. É difícil precisar o movimento desse indicador para os próximos meses, no entanto, a manutenção do patamar                  
observado nos últimos meses, elevará a média anual para acima dos 40%, número esse que era pouco factível                  
considerando os dados até maio. 
 

Comentário da Corregedoria:  
 

Mesmo com a expressiva melhora verificada a partir do mês de junho, dificilmente até o final do ano seja possível                    
reverter o atual saldo negativo de 4.217 processos. É provável que o índice de conciliação fique próximo dos 40%, mas                    
ainda um pouco distante do percentual estabelecido pela meta. 

De qualquer forma, o elevado índice de conciliação verificado nos últimos três meses demonstra o empenho das                 
unidades de 1º grau na solução dos processos, mesmo em situações adversas como o atual período de pandemia. 

 

Nível 
Resultado 2020 - mensal 

Solucionados META (45,67%) Conciliados Saldo Índice de Conciliação 

JAN 7.866 3.593 2.364 -1.229 30,05% 

FEV 9.524 4.350 3.826 -524 40,17% 

MAR 10.049 4.590 2.966 -1.624 29,52% 

ABR 7.280 3.325 1.580 -1.745 21,70% 
MAIO 7.582 3.463 2.927 -536 38,60% 
JUN 7.743 3.537 4.028 491 52,02% 
JUL 6.794 3.103 3.684 581 54,22% 
AGO 6.338 2.895 3.261 366 51,45% 
SET      

OUT      

NOV      

DEZ      
TOTAL 63.176 28.853 24.636 -4.217 39,00% 
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Nível 
Resultado 2019 

Solucionados META (45%) Conciliados Saldo Índice de Conciliação 

1G 145.782 65.602 65.084 -518 44,64% 
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Meta - Impulsionar processos à execução 

CNJ 5, CSJT 11 (Índice de execução), TRT4 5.1 
 
Objetivo Estratégico Impulsionar as execuções trabalhistas e fiscais 

 

Comentário da AGE: 
 
Historicamente, a meta tem sido cumprida. No entanto, diferente de anos anteriores, o comportamento inicial do número                 
de execuções encerradas nos 7 primeiros meses do ano demonstra um déficit de mais 2.800 processos em relação às                   
execuções iniciadas, tornando mais difícil seu cumprimento no corrente ano. 
 

Comentário da Corregedoria:  
 
Nos primeiros oito meses do ano, observou-se uma diferença de 2.798 processos com execução iniciada em relação às                  
execuções baixadas, o que dificulta o atingimento da meta até 31/12/2020. O alcance do objetivo dependerá da gradual                  
retomada da normalidade da situação diante da pandemia, e também de ações resultantes do Projeto ExecutaRS, que                 
propõe soluções para processos na fase de execução. 
É provável que se verifique um aumento do percentual de cumprimento da meta, mas dificilmente o índice proposto será                   
atingido nos últimos quatro meses do ano. 
 
 

Nível 
Resultado 2020 - mensal 

Execuções 
Iniciadas 

META (100% 
+1) 

Execuções 
Encerradas 

Saldo Índice de Execução 

JAN 4.516 4.517 3.382 -1.135 74,87% 

FEV 5.275 5.276 5.605 329 106,24% 

MAR 6.185 6.186 5.512 -674 89,10% 

ABR 3.151 3.152 2.332 -820 73,98% 
MAIO 4.963 4.964 5.050 86 101,73% 
JUN 5.902 5.903 5.787 -116 98,03% 
JUL 6.421 6.422 5.708 -714 88,88% 
AGO 5.733 5.734 5.973 239 104,17% 
SET      

OUT      

NOV      

DEZ      
TOTAL 42.146 42.147 39.349 -2.798 93,36% 
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Nível 
Resultado 2019 

Execuções 
Iniciadas META (100%+1) Execuções 

Encerradas Saldo Índice de Execução 

1G 62.912 62.913 77.937 15.024 123,88% 
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Meta - Priorizar o julgamento de ações coletivas 

CNJ 6, CSJT 8 (Índice de ações coletivas julgadas), TRT4 4.12 (1ºG) e 4.13 (2ºG) 
 
Objetivo Estratégico Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional 

 

Comentário da AGE: 
 

A meta referente ao julgamento de ações coletivas já iniciou o ano alcançada pelo 1º grau, a meta que é de 95%, teve o                        
resultado acumulado até agosto de 98% no 1º grau. Para o 2º grau, a realidade é bem diferente, assim como nos anos                      
anteriores. Das 86 ações em acervo distribuídas até o final de 2018, precisamos julgar 81. Iniciou-se o ano com 38 delas                     
já julgadas no ano de 2019, e nos primeiros 8 meses de 2020, tão somente 6 ações foram julgadas. Assim sendo                     
faltariam 38 ações para serem julgadas em apenas 4 meses. Somente uma força tarefa nessas ações coletivas pode                  
alterar a média que hoje é menor que 1 por mês para aproximadamente 8 ou 9 ações coletivas julgadas nos meses                     
seguintes. 

Comentário da SEGJUD: 
 
A meta 6 consiste no julgamento de 95% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2018, e é de difícil atingimento (na                    
segunda instância, os processos acompanhados acabam limitando-se aos Dissídios Coletivos). Ainda que excluídos da              
meta, os casos de Dissídios Coletivos que se encontram sobrestados aguardando o julgamento de recurso ordinário da                 
decisão revisanda no TST, se observa um longo período de instrução dos processos nas classe DC e DCG. O que bem                     
demonstra isso é o julgamento de apenas 6 processos do acervo da meta no primeiro semestre, resultado que repete os                    
resultados dos anos anteriores, em que não foi atingida a meta. O resultado de 2019 foi de apenas 48,86% dos                    
processos resolvidos. Importante assinalar que no mês de junho foi encaminhado um email para cada um dos                 
desembargadores com a listagem dos processos que se encontram na meta para avaliação da priorização do                
julgamento. Os procedimentos sugeridos pela SEGJUD foram adotados pelos Gabinetes. Ainda assim, no mês de               
agosto o índice está em 51,16%.  
 

Comentário da Corregedoria:  
 
O atingimento dessa Meta já no início do ano resulta de um bom desempenho no ano de 2019, quando grande parte dos                      
processos mais antigos foram julgados. Da mesma forma, o julgamento, em 2020, da quase totalidade dos processos                 
ajuizados até 31/12/2017 deve auxiliar no cumprimento dessa mesma Meta em 2021. 
. 
 

Nível 
Resultado 2020 - mensal 

Distribuídos 
até 31/12/2017 

Distribuídos 
até 31/12/2018 META (95%) Julgados até o 

final do período Saldo Índice de Ações 
Coletivas Julgadas 

JANEIRO 

1G 1.508  1.433 1.455 22 96,49% 

2G  84 80 38 -42 45,24% 

FEVEREIRO 

1G 1.506  1.431 1.459 28 96,88% 

2G  86 82 39 -43 45,35% 

MARÇO 

1G 1.509  1.434 1.464 30 97,02% 

2G  86 82 41 -41 47,67% 

ABRIL 
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1G 1.509  1.434 1.468 34 97,28% 

2G  85 81 41 -40 48,24% 

MAIO 

1G 1.511  1.436 1.474 38 97,55% 

2G  86 82 43 -39 50,00% 

JUNHO 

1G 1.510  1.435 1.476 41 97,75% 

2G  86 82 44 -38 51,16% 

JULHO 

1G 1.513  1.438 1.477 39 97,62% 

2G  86 82 44 -38 51,16% 

AGOSTO 

1G 1.510  1.435 1.480 45 98,01% 

2G  86 82 44 -38 51,16% 

SETEMBRO 

1G       
2G       

OUTUBRO 

1G       
2G       

NOVEMBRO 

1G       
2G       

DEZEMBRO 

1G       
2G       
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Nível 
Resultado 2019 

Distribuídos 
até 31/12/2016 

Distribuídos 
até 31/12/2017 META (98%) Julgados Saldo Índice de Ações 

Coletivas Julgadas 

1G 1.347  1.321 1.342 21 99,63% 

2G  88 87 43 -44 48,86% 
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Meta - Priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes 

CNJ 7, CSJT 10, TRT4 7 
 
Objetivo Estratégico Gerenciar as demandas repetitivas e os grandes litigantes 

 

Comentário da AGE: 
 
A meta, assim como em anos anteriores, têm apresentado comportamento distinto nas instâncias, com o cumprimento                
da meta no 1º grau e o não cumprimento da meta no 2º grau. Até o mês de agosto, o 1º grau reduziu em mais de 24 % o                             
acervo dos grandes litigantes, enquanto que o 2º grau aumentou em quase 33% o acervo. Avaliando o regional como                   
um todo, o aumento do acervo dos grandes litigantes é de 2,76%. Apesar dos números desfavoráveis dos primeiros oito                   
meses, há possibilidade do cumprimento da meta até o final do ano. 
 

Comentário da SEGJUD: 
 
A meta 7 consiste na redução do acervo de processos dos dez maiores litigantes, na forma de "priorização" do                   
julgamento dos processos. Permanece controvertida a priorização desse acervo, em particular, em detrimento da ordem               
de julgamento, em que se observam os processos com data de distribuição mais antiga. A apuração do índice leva em                    
consideração o volume de processos no acervo dos 10 maiores litigantes, e no primeiro semestre de 2020 observa-se                  
que esse acervo está aumentando (33,2% em julho, o que corresponde a uma diferença de 2.735 processos em relação                   
à meta, que é de 7.611 processos). Em agosto o índice de redução do acervo teve queda insignificante (32,92%). Em                    
2019 o desempenho da segunda instância não permitiu o atingimento da meta por aproximadamente 72 processos. 
 

Comentário da Corregedoria:  
 
Mesmo em contexto de pandemia está sendo possível o atingimento parcial dessa Meta, e a tendência é de                  
cumprimento integral até o final do ano.  
 

Nível 

Resultado 2020 - mensal 
Pendentes de 
Julgamento 
31.12.2019 

META (2%) 
Pendentes de 

Julgamento ao 
Final do Período 

Saldo 
Índice de 

Redução do 
Acervo 

JANEIRO 

1G 8.483 8.313 8.132 181 4,14% 

2G 7.767 7.611 8.137 -526 -4,76% 

TRT 16.250 15.925 16.269 -344 -0,12% 

FEVEREIRO 

1G 8.483 8.313 7.833 480 7,66% 

2G 7.767 7.611 8.902 -1.291 -14,61% 

TRT 16.250 15.925 16.735 -810 -2,98% 

MARÇO 

1G 8.483 8.313 7.547 766 11,03% 

2G 7.767 7.611 9.875 -2.264 -27,14% 

TRT 16.250 15.925 17.422 -1.497 -7,21% 

ABRIL 

1G 8.483 8.313 7.146 1.167 15,76% 

2G 7.767 7.611 9.462 -1.851 -21,82% 

TRT 16.250 15.925 16.608 -683 -2,20% 
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MAIO 

1G 8.483 8.313 6.605 1.708 22,14% 

2G 7.767 7.611 9.735 -2.124 -25,34% 

TRT 16.250 15.925 16.340 -415 -0,55% 

JUNHO 

1G 8.483 8.313 6.372 1.941 24,89% 

2G 7.767 7.611 10.142 -2.531 -30,58% 

TRT 16.250 15.925 16.514 -589 -1,62% 

JULHO 

1G 8.483 8.313 6.364 1.949 24,98% 

2G 7.767 7.611 10.346 -2.735 -33,20% 

TRT 16.250 15.925 16.710 -785 -2,83% 

AGOSTO 

1G 8.483 8.313 6.375 1.938 24,85% 

2G 7.767 7.611 10.324 -2.713 -32,92% 

TRT 16.250 15.925 16.699 -774 -2,76% 

SETEMBRO 

1G      

2G      

TRT      

OUTUBRO 

1G      

2G      

TRT      

NOVEMBRO 

1G      

2G      

TRT      

DEZEMBRO 

1G      

2G      

TRT      
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Nível 

Resultado 2019 

Pendentes de 
Julgamento 
31.12.2018 

META (2%) 
Pendentes de 
Julgamento 
31.12.2019 

Saldo 
Índice de 

Redução do 
Acervo 

1G 11.180 10.956 7.545 3.411 32,51% 
2G 7.786 7.630 7.858 -228 -0,92% 

TRT 18.966 18.586 15.403 3.183 18,79% 
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Meta - Percentual de processos arquivados sem dívida 

TRT4 9.1 
 
Objetivo Estratégico Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 

 

Comentário da AGE: 
 
O percentual de processos arquivados sem dívida nos últimos períodos foi sempre muito próximo aos 92%. Em 2019, o                   
resultado observado foi um pouco inferior à meta (91,81%). Em 2020, a meta é de 92,25%, no entanto os dados até o                      
mês de agosto não são animadores, pois apresenta uma quebra de patamar bastante considerável. A média no período                  
está próxima aos 86%. Para que a meta seja alcançada até o final do ano será preciso a recuperação de quase de 5 mil                        
processos que foram arquivados com dívida nesses primeiros oito meses. 
 

Comentário da Corregedoria:  
 
Não obstante a dificuldade apresentada na primeira metade do ano, em parte resultante dos efeitos da pandemia, as                  
primeiras ações decorrentes do Projeto ExecutaRS, que propõe soluções para processos na fase de execução, devem                
gerar resultados ainda este ano, e auxiliar no cumprimento dessa meta. 
 

Nível 

Resultado 2020 - mensal 

Processos 
Arquivados 

META (92,25%) 
Arquivados Sem 

Dívida 
Saldo 

Índice de Processos 
Arquivados Sem 

Dívida 

JAN 8.526 7.866 7.629 -237 89,48% 

FEV 12.174 11.231 10.468 -763 85,99% 

MAR 12.349 11.392 10.726 -666 86,86% 

ABR 6.466 5.965 5.216 -749 80,67% 
MAIO 11.190 10.323 9.536 -787 85,22% 
JUN 11.207 10.339 9.518 -821 84,93% 
JUL 11.523 10.630 10.204 -426 88,55% 
AGO 11.639 10.737 10.219 -518 87,80% 
SET      

OUT      

NOV      

DEZ      
TOTAL 85.074 78.483 73.516 -4.967 86,41% 
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Nível 

Resultado 2019 

Processos 
Arquivados META (92%) Arquivados Sem 

Dívida Saldo 
Índice de Processos 

Arquivados Sem 
Dívida 

1G 176.145 162.054 161.717 -337 91,81% 
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Meta - Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário 

CNJ 9 
 
Reduzir, até 31.12.2020, 5% do acervo de processos pendentes em 31.12.2019, que contiverem o assunto 
“horas-extras”. 

 
Objetivo Estratégico   Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. 

 

Comentário da AGE: 
 
O primeiro semestre apresentou resultado favorável ao cumprimento da meta. O Plano de Ação, elaborado pela                
Corregedoria, foi recentemente encaminhado ao CNJ. Ele prevê a redução, até 31.12.2020, de 5% do acervo de                 
processos pendentes em 31.12.2019 que contiverem o assunto "Horas-Extras". Até o mês de junho, ocorreu a redução                 
de 2,81% do acervo, um indicativo de que há boa chance da meta ser cumprida até o final do ano. 
 
 

Comentário da Corregedoria:  
 
Os dados parciais indicam tendência de cumprimento da meta até o final do ano. Ainda, a recente disponibilização às                   
unidades de um relatório com o respectivo desempenho, e com possibilidade de identificação dos processos pendentes                
de cumprimento, deve auxiliar no cumprimento da meta. 

 
 
 

Comentário da SegJud:  
 
O acervo de processos identificados com o assunto “Horas Extras” vem observando viés de redução, em direção à meta estabelecida 
para a Justiça do Trabalho da 4ª Região, de 5%. A tendência, no momento, é de atingimento da meta. 
 
 

 
 
 

Período 

Resultado 2020 - trimestral 

Acervo Meta Redução (%) Variação 
Observada (%) 

Acervo máximo 
esperado para 

cumprimento da meta 
Saldo 

Dez/2019 145.836 - - - - 
Mar/2020 143.951 -1,25 -1,29 144.013 62 
Jun/2020 141.740 -2,50 -2,81 142.190 450 

Set/2020  -3,75  140.367  

Dez/2020  -5,00  138.544  
 
 

1 



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, DADOS ESTATÍSTICOS E APOIO ÀS 
AÇÕES INSTITUCIONAIS 
 

 

2 



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, DADOS ESTATÍSTICOS E APOIO ÀS 
AÇÕES INSTITUCIONAIS 
 

 
    Meta - Saúde de Magistrados e Servidores  CNJ 10 
 
  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. 

 
Objetivo Estratégico Promover a melhoria da gestão de pessoas e da qualidade de vida. 
 

Comentário da AGE: 
 
Até o fechamento do 2º trimestre, não se observou a realização de exames periódicos de saúde. Em relação aos                   
servidores, há a perspectiva, no 2º semestre, da realização dos exames periódicos com os agentes de segurança.                 
Mesmo em tempo de pandemia Covid-19, em que a área concentrou seus esforços nas medidas de saúde                 
relacionadas à realização do trabalho remoto e presencial, já há ação que visa reduzir pelo menos uma das cinco                   
doenças mais frequentes. O plano de ação está em elaboração para encaminhamento ao CNJ. 
 

Comentário da Diretoria-Geral / Coordenadoria de Saúde:  
 
A Coordenadoria de Saúde informa que, por ora, não realiza os exames periódicos de saúde ,               
exceto no caso dos agentes de segurança no período da Reciclagem Anual, conforme exposto              
em reuniões do Comitê de Saúde, registradas em atas e em especial atenção a ata do dia                 
03-3-2020, que encontra-se neste link.  
Neste ano, os periódicos dos agentes de segurança estavam agendados para iniciar em abril,              
mas devido à pandemia do novo coronavírus, estão suspensos e sem previsão para serem              
retomados. 
Esta coordenadoria informa que, além das perícias, dos encaminhamentos no caso de            
atendimentos de urgência/emergência e das consultas de demandas espontâneas, também          
realiza atendimentos de natureza assistencial, a ativos, inativos, pensionistas e dependentes           
e que, no nosso entendimento, este tipo de atendimento contribui para que o TRT4 tenha um                
dos menores índices de absenteísmo do país. 
Os atendimentos assistenciais, muitas vezes envolvem check up , que não podem ser            
confundidos com o exame periódico do PCMSO. 
Saliento ainda que, desde agosto de 2019, a CSAÚDE não dispõe mais de médico do trabalho                
em seu quadro, tendo em vista a aposentadoria do Dr. Cavalieri. 
No entanto a Administração deste Egrégio disponibilizou verba orçamentária para a           
contratação da elaboração e implementação dos Programas PPRA e PCMSO.  
A contratação destes programas é tarefa complexa e por isso foi instituído grupo de trabalho               
composto por engenheiro do trabalho, pregoeiro, servidores da Diretoria-Geral e CSaúde para            
a elaboração do Termo de Referência. 
Em que pese a necessidade de retomada às atividades presenciais de 100% de magistrados e               
servidores, a meta do grupo de trabalho é a de que o termo de referência esteja elaborado                 
quando deste retorno. 
Importante mencionar que quanto aos periódicos, recebemos na data de hoje (25/08), decisão             
de reunião do dia 19/08 do grupo de trabalho, instituído pela Portaria CNJ nº 74/2020, para                
avaliação do impacto do novo coronavírus no cumprimento das Metas Nacionais 2020. Com             
relação à Meta 10 foi acolhida a deliberação sugerida, qual seja, “considerando a             
recomendação de isolamento social, sugere -se a suspensão da necessidade de realização de             
exames periódicos de saúde como critério para cumprimento da Meta Nacional 10. Dessa             
forma, para cumprimento integral da Meta Nacional 10, bastará que o tribunal promova pelo              
menos uma ação com vistas a reduzir a incidência de casos de uma das cinco doenças mais                 
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frequentes constatadas nos exames periódicos de saúde ou de uma das cinco maiores causas              
de absenteísmos do ano anterior.” Ata completa da reunião pode ser lida  neste link.  
 
Considerando que o CID M e o CID F estão entre os 5 maiores CIDs no âmbito deste Regional,                   
informo, as ações abaixo como medida de enfrentamento de combate a estas doenças: 
 
NOME DA INICIATIVA: Desenvolvimento de Equipes (área da psicologia) 

O quê: atividade conduzida pela psicóloga da CSAÚDE. A ação é geralmente solicitado pelo(a)              

Diretor(a) ou Magistrado(a). A intervenção é realizada conforme as necessidades          

apresentadas, que são verificadas através de entrevistas individuais e coletivas, com todos os             

integrantes da equipe. O próprio grupo sugere os temas que gostaria que fossem tratados,              

desde práticas e ferramentas para maior qualidade de vida no trabalho até reformulações do              

fluxo e da organização do trabalho na Unidade. Após o período de escuta, é acordada com a                 

equipe a periodicidade e o conteúdo das reuniões (que podem alterar conforme o andamento              

do processo). 

Quando: atividade contínua da unidade, iniciada em 2019. 

Por quê: Os principais objetivos dessa intervenção são o desenvolvimento de autonomia e             

autogestão, maior democratização das relações de trabalho e a construção de um vínculo de              

confiança e solidariedade entre os integrantes. Tais qualidades naturalmente promovem          

melhoria do clima, aumento do bem-estar e melhoria da saúde no trabalho. 

Quem: Fabiana da Silva Perdomo (gestora da Coordenadoria de Saúde do TRT4) 

Onde: Coordenadoria de Saúde do TRT4 

Como: a atividade envolve, na maioria das ocasiões, a participação de todos da unidade. Não               

há custo, pois a atividade é desenvolvida pela psicóloga do quadro. Durante a pandemia, esta               

atividade está sendo desenvolvida remotamente . 

NOME DA INICIATIVA: Programa Ergonomia para Todos 

O quê: atividade conduzida por servidor da CSaúde, graduado em fisioterapia e com             

especialização em ergonomia. A primeira etapa do programa consiste numa aula sobre            

ergonomia do posto de trabalho, seguida da adequação dos postos de trabalho,            

individualmente.  

Quando: A iniciativa foi iniciada em 2003 e retomada em 2018.  

Por quê: os principais objetivos são os de desenvolver uma conscientização postural; agregar             
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conhecimento sobre estruturas anatomofuncionais que compõem o eixo postural, em          

linguagem de fácil entendimento; promover atividades práticas relacionadas à consciência          

corporal e atividades do dia-a-dia do trabalho, bem como abordar sobre vícios e atitudes              

posturais comuns e prejudiciais, propondo mudanças de hábitos e consequentemente melhoria           

do bem estar no trabalho. 

Quem: Fabiana da Silva Perdomo (gestora da Coordenadoria de Saúde do TRT4) 

Onde: Coordenadoria de Saúde do TRT4 

Como: Para o interior e região metropolitana foi feita uma consulta prévia quanto ao interesse               

na iniciativa e após o resultado, elaborado um cronograma de atendimento com a finalidade de               

otimizar a logística e os custos, já que envolvem despesas com instrutoria e diárias. Com               

relação à capital, o atendimento é feito conforme demanda. Durante a pandemia a iniciativa              

está sendo conduzida na forma remota, individualmente, conforme demanda. 

 

Período 

Resultado 2020 - trimestral 
Magistrados que 
realizaram exame 

periódico 

Total de 
Magistrados 

Servidores que 
realizaram exame 

periódico 

Total de 
Servidores 

% Magistrados 
que realizaram 

exame 

% Servidores que 
realizaram exame 

Mar/2020 0 288 0 3.125 0,00 0,00 
Jun/2020 0 284 0 3.131 0,00 0,00 

Set/2020 0  0    

Dez/2020       
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Meta - Promover os Direitos das Crianças e Adolescentes 
    CNJ 11 

Promover pelo menos uma ação visando o combate ao trabalho infantil. 

 
Objetivo Estratégico Fortalecer a defesa dos direitos da cidadania. 
 

Comentário da AGE: 
 
No âmbito da 4a Região, o cumprimento desta meta está relacionado à realização das ações planejadas pelo Programa                  
de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem. Até o segundo trimestre, já foram compiladas e                 
disponibilizadas as informações referentes ao programa por meio de organização de página própria no portal               
institucional. Além disso, houve inclusão de mensagem alusiva ao combate ao trabalho infantil nas decisões proferidas                
por magistrados deste Tribunal. 
 
 
 

Comentário das Gestoras do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à             
Aprendizagem :  

 
 
A meta já está cumprida, com todas os quesitos do CNJ atendidos, 
 
 
 

 

PERGUNTA CNJ 
Resposta TRT4 - 

Março 
 

O tribunal definiu plano de ação visando ao combate ao trabalho           
infantil? Sim 

O plano de ação definido está sendo executado? Sim 
O tribunal monitora e documenta a execução do plano de ação? Sim 
O tribunal divulga os resultados da execução da ação em seu portal            
na internet? Sim 

 
 

A meta estará cumprida se, ao final do ano, todas as perguntas forem respondidas 
afirmativamente. 
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Meta - Reduzir o tempo médio de duração do processo no 1º Grau em relação ao ano base 

2018 - Fase de Conhecimento 
CNJ meta específica, CSJT 5, TRT4 4.5 

 
Objetivo Estratégico Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional 

 

Comentário da AGE: 
 

O tempo médio de duração do processo na fase de conhecimento no primeiro semestre foi de 283 dias, reflexo dos                    
resultados positivos principalmente do segundo semestre. A continuidade da melhora observada nos últimos meses,              
deve acarretar no cumprimento da meta em 2020, uma vez que hoje o tempo médio está 11 dias abaixo da meta para o                       
ano.. 

Comentário da Corregedoria:  
 

Os dados parciais indicam a possibilidade de cumprimento da meta até o final do ano. Nesse caso, a dificuldade imposta                    
pela pandemia em relação à realização de audiências pode contribuir para o integral cumprimento da meta. Isso porque,                  
em face do disposto nos §§ 1º e 2º do art. 6º da Portaria 1.770/2020 do TRT4, muitas instruções têm sido feitas sem a                        
realização de audiências, o que torna mais célere a tramitação do processo na fase de conhecimento. Ainda, eventual                  
incremento do número de conciliações até o final do ano deve auxiliar ainda mais a redução desse prazo.  

 

Nível 

Resultado 2020 - mensal 

Tempo médio 
2018 

META (-4%) 
Tempo médio 
acumulado ao 

final do período 
Saldo Índice 

JAN 306 294 330 36 7,77% 

FEV 306 294 311 17 1,66% 

MAR 306 294 313 19 2,13% 

ABR 306 294 322 28 5,37% 
MAIO 306 294 318 24 3,92% 
JUN 306 294 305 11 -0,33% 
JUL 306 294 293 -1 -4,25% 
AGO 306 294 283 -11 -7,46% 
SET      

OUT      

NOV      

DEZ      
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Nível 
Resultado 2019 

Tempo médio 
2017 META (-4%) Tempo médio ao 

final do período Saldo Índice 

1G 279 268 300 32 7,53% 
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Meta - Reduzir o tempo médio de duração do processo no 1º Grau - Fase de Execução 

TRT4 5.2 
 
Objetivo Estratégico Impulsionar as execuções trabalhistas e fiscais 

 

Comentário da AGE: 
 

O tempo médio de execução até o mês de julho de 2020 foi de 831 dias, enquanto a meta para o ano é de 733 dias.                          
Nota-se um decréscimo muito acentuado desde o início do ano. É verdade que o tempo médio começou muito alto e fora                     
da realidade, no entanto, considerando as quedas no acumulado nos últimos 4 meses, é possível crer no cumprimento                  
dessa meta no ano de 2020. 

Comentário da Corregedoria:  
 
Desde 2019, por conta do início da aplicação da prescrição intercorrente e outros procedimentos, as unidades judiciárias                 
de 1º grau passaram a encerrar a execução de processos antigos, o que vem elastecendo o prazo médio da execução.                    
Além disso, as ações decorrentes do Projeto ExecutaRS, que também auxiliará na redução do acervo de processos em                  
execução, muitos deles em tramitação há bastante tempo, deve praticamente inviabilizar o cumprimento dessa meta este                
ano. No entanto, esse trabalho deve auxiliar no cumprimento dessa meta nos próximos anos. 
 
 

Nível 

Resultado 2020 - mensal 

Tempo médio 
2018 

META (-4%) 
Tempo médio 
acumulado ao 

final do período 
Saldo Índice 

JAN 764 733 1.562 829 104,39% 

FEV 764 733 1.317 584 72,38% 

MAR 764 733 1.139 406 49,14% 

ABR 764 733 1.085 352 42,01% 
MAIO 764 733 983 250 28,66% 
JUN 764 733 916 183 19,90% 
JUL 764 733 864 131 13,10% 
AGO 764 733 831 98 8,78% 
SET      

OUT      

NOV      

DEZ      
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Nível 

Resultado 2019 

Tempo médio 
2017 META (-4%) 

Tempo médio 
ao final do 

período 
Saldo Índice 

1G 638 612 865 253 35,58% 
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Meta - Reduzir o tempo médio de tramitação do processo 

TRT4 4.11 
 
Objetivo Estratégico Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional 

 

Comentário da AGE: 
 

Assim como no ano de 2019, os tempos médios observados até agosto de 2020 estão distantes das metas                  
estabelecidas. Nos primeiros 8 meses a média do tempo de tramitação foi de 917 dias, próximo de 46% acima da meta                     
para o ano de 2020. A consequente resolução de processos mais antigos colabora para um aumento do tempo médio.                   
Para o ano de 2020, é possível afirmar que a meta não será alcançada, no entanto o tempo médio poderia pelo menos                      
baixar ao nível dos 800 dias, com algumas ações pontuais nesse sentido. 

 

Comentário da Corregedoria:  
 
Desde 2019, por conta do início da aplicação da prescrição intercorrente e outros procedimentos, as unidades judiciárias                 
de 1º grau passaram a arquivar definitivamente processos muito antigos, o que vem elastecendo o prazo médio de                  
tramitação. Além disso, as ações decorrentes do Projeto ExecutaRS, que também auxiliará na redução do acervo de                 
processos em execução, muitos deles em tramitação há bastante tempo, deve praticamente inviabilizar o cumprimento               
dessa meta este ano. No entanto, esse trabalho deve auxiliar no cumprimento dessa meta nos próximos anos. 
 
 

Nível 

Resultado 2020 - mensal 

Tempo médio 
2018 

META (-4%) 
Tempo médio 
acumulado ao 

final do período 
Saldo Índice 

JAN 656 630 960 330 46,33% 

FEV 656 630 1.076 446 64,00% 

MAR 656 630 1.005 375 53,18% 

ABR 656 630 970 340 47,87% 
MAIO 656 630 931 301 41,92% 
JUN 656 630 910 280 38,72% 
JUL 656 630 893 263 36,12% 
AGO 656 630 917 287 39,74% 
SET      

OUT      

NOV      

DEZ      
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Nível 

Resultado 2019 

Tempo médio 
2017 META (-4%) 

Tempo médio 
ao final do 

período 
Saldo Índice 

1G 712 684 735 51 3,23% 
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ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, DADOS ESTATÍSTICOS E APOIO ÀS 
AÇÕES INSTITUCIONAIS 
 

 
Meta - Reduzir o tempo médio de duração do processo no 2º Grau em relação ao ano base 

2018 - Autuação/Julgamento 
CNJ meta específica, CSJT 4, TRT4 4.9 

 
Objetivo Estratégico Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional 

 

Comentário da AGE: 
 

O tempo médio de duração do processo no 2º grau até agosto foi 202 dias, enquanto a meta para 2020 é de tão                       
somente 157 dias. Os números vêm demonstrando estabilização bem acima da meta, tornando ínfima a possibilidade de                 
cumprimento da mesma. No ano de 2018, o tempo médio foi de 172 dias, e em 2019, 181 dias.  

 

Comentário da SEGJUD:  
 

O tempo médio entre a autuação e o julgamento do processo transcorre no gabinete do Relator (tempo de estudo) e na                     
Secretaria do colegiado (aguardando pauta). Tratam-se de atividades que dependem exclusivamente de impulso oficial              
do Magistrado. A SEGJUD, através da ferramenta QAP disponibiliza aos Gabinetes e às Secretarias o volume de                 
processos no gabinete, bem com daqueles que aguardam inclusão em pauta, a fim de auxiliar a tomada de decisões                   
pelos magistrados. Ordinariamente os autos são julgados observando a ordem de distribuição. Pode ocorrer dilação               
desse tempo em razão da suspensão do processo para apreciação de Incidente de Resolução de Demandas                
Repetitivas, Incidente de Assunção de Competência (ambos no TRT), Incidente de Resolução de Recurso Repetitivo (no                
TST) e Repercussão Geral (STF). Esse prazo também pode ser impactado pela atividade dos CEJUSCs. O resultado até                  
o momento afasta-se da meta de 157 dias (atingiu 202 dias em agosto), acima do prazo médio de 181 dias obtido em                      
2019. 

  
 
 

Nível 

Resultado 2020 - mensal 

Tempo médio 
2018 

META (-9%) 
Tempo médio 
acumulado ao 

final do período 
Saldo Índice 

JAN 172 157 129 -28 -25,00% 

FEV 172 157 187 30 8,72% 

MAR 172 157 197 40 14,53% 

ABR 172 157 197 40 14,53% 
MAIO 172 157 202 45 17,44% 
JUN 172 157 207 50 20,35% 
JUL 172 157 206 49 19,77% 
AGO 172 157 202 45 17,44% 
SET      

OUT      

NOV      

DEZ      
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Nível 

Resultado 2019 

Tempo médio 
2017 META (-9%) 

Tempo médio 
ao final do 

período 
Saldo Índice 

2G 161 147 181 34 12,42% 
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ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, DADOS ESTATÍSTICOS E APOIO ÀS 
AÇÕES INSTITUCIONAIS 
 

 
Meta - Reduzir o tempo médio de duração do processo no 2º Grau em relação ao ano base 

2018 - Autuação/Baixa 
TRT4 4.10 

 
Objetivo Estratégico Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional 

 

Comentário da AGE: 
 

O tempo médio entre a autuação e a baixa no 2º grau em 2019 foi de 406 dias, índice esse superior em mais de 40% a                          
meta do referido ano. Observando os dados até agosto de 2020, nota-se valores em patamares elevados neste                 
indicador, experimentando a média de 452 dias e mantendo um índice acima de 40% de aumento. Levando em conta                   
que a meta é de tão somente 290 dias (9% inferior ao tempo médio observado em 2018), temos um cenário em que é                       
possível afirmar que ao final do ano, não se vislumbra perspectiva de cumprimento da meta. Diversos fatores que afetam                   
diretamente ao prazo são relatados pela área de negócio (SEGJUD) e ao que tudo indica não há meios de se garantir                     
uma diminuição real nesse prazo médio no último quadrimestre do ano. 

 

Comentário da SEGJUD:  
 

O tempo médio entre a autuação e a baixa dos autos (é considerada baixa o arquivamento dos processos originários, a                    
remessa à origem para prosseguimento dos processos de natureza recursal ou a remessa ao TST para o julgamento de                   
recurso de competência daquela Corte) pode transcorrer em diversas unidades judiciárias do Tribunal: (1) no gabinete do                 
Relator (tempo de estudo dos recursos e recursos internos), na (2) Secretaria do Colegiado (aguardando pauta e                 
comunicação de atos), na (3) Assessoria de Recurso de Revista (análise de recurso de competência do TST) e nas (4)                    
Coordenadorias vinculadas à Área Judiciária (comunicação de atos). Tratam-se de atividades que, após a publicação do                
julgamento, não dependem apenas do impulso oficial do Relator. A SEGJUD, através da ferramenta QAP disponibiliza                
aos Gabinetes e às Secretarias o volume de processos no gabinete, bem com daqueles que aguardam inclusão em                  
pauta, a fim de auxiliar a tomada de decisões pelos magistrados. Além disso, há relatórios específicos para                 
acompanhamento dos processos em fase de análise de recurso de revista. Ordinariamente os autos são julgados pelos                 
gabinetes e apreciados pela Vice-Presidência observando-se a ordem de distribuição. Aqui também pode ocorrer dilação               
desse tempo em razão da suspensão do processo para apreciação de Incidente de Resolução de Demandas                
Repetitivas, Incidente de Assunção de Competência (ambos no TRT), Incidente de Resolução de Recurso Repetitivo (no                
TST) e Repercussão Geral (STF). Esse prazo também pode ser impactado pela atividade dos CEJUSCs, em duas                 
oportunidades - gabinete e análise de recurso de revista. O prazo médio em agosto atingiu 442 dias, superior a média                    
alcançada em 2019, de 406 dias.  
 
 

Nível 

Resultado 2020 - mensal 

Tempo médio 
2018 

META (-9%) 
Tempo médio 
acumulado ao 

final do período 
Saldo Índice 

JAN 319 290 429 139 34,48% 

FEV 319 290 404 114 26,65% 

MAR 319 290 465 175 45,77% 

ABR 319 290 477 187 49,53% 
MAIO 319 290 441 151 38,24% 
JUN 319 290 447 157 40,13% 
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JUL 319 290 449 159 40,75% 
AGO 319 290 452 162 41,69% 
SET      

OUT      

NOV      

DEZ      
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Nível 

Resultado 2019 

Tempo médio 
2017 META (-4%) 

Tempo médio 
ao final do 

período 
Saldo Índice 

2G 283 258 406 148 43,46% 
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ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, DADOS ESTATÍSTICOS E APOIO ÀS 
AÇÕES INSTITUCIONAIS 
 

 
Meta - Reduzir o tempo médio de duração do processo no 2º Grau em relação ao ano base 

2018 (originários) - Autuação/Baixa 
TRT4 4.6 

 
Objetivo Estratégico Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional 

 

Comentário da AGE: 
 

O tempo médio da duração do processo no 2º grau das ações originárias vêm se mantendo acima dos 220 dias,                    
bastante acima da meta para o ano de 2020, que é de 189 dias. Em 2019, o tempo médio da meta foi de 218 dias.  

 

Comentário da SEGJUD:  
 

O tempo médio entre a autuação e a baixa dos processos originários (é considerada baixa o arquivamento do feito ou a                     
remessa ao TST para o julgamento de recurso ordinário) pode transcorrer em diversas unidades judiciárias do Tribunal:                 
(1) no gabinete do Relator (tempo de estudo dos processos - MSCiv, AR, DC, etc. - e recursos internos), na (2)                     
Secretaria do Colegiado (aguardando pauta e comunicação de atos), e na (3) Presidência do Colegiado (para análise de                  
recurso de competência do TST). Tratam-se de atividades que, após a publicação do julgamento, não dependem apenas                 
do impulso oficial do Relator. A SEGJUD, através da ferramenta QAP, disponibiliza aos Gabinetes e às Secretarias das                  
Seções Especializadas o volume de processos no gabinete, bem com daqueles que aguardam inclusão em pauta, a fim                  
de auxiliar a tomada de decisões pelos magistrados. Além disso, há relatórios específicos para acompanhamento dos                
processos em fase de análise de recurso de competência do TST. Ordinariamente os autos são julgados pelos gabinetes                  
observando-se a ordem de distribuição. Aqui também pode ocorrer dilação desse tempo em razão da suspensão do                 
processo para apreciação de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Incidente de Assunção de Competência               
(ambos no TRT), Incidente de Resolução de Recurso Repetitivo (no TST) e Repercussão Geral (STF). Esse prazo                 
também pode ser impactado pela atividade dos CEJUSCs, em duas oportunidades - gabinete e análise de recurso de                  
revista. Especificamente, há diversos casos de Dissídios Coletivos que se encontram sobrestados aguardando o              
julgamento de recurso no TST em sede da decisão revisanda. No período acumulado de janeiro a agosto, o resultado                   
afasta-se da meta de 189 dias, alcançando 222 dias, prazo médio superior ao observado em 2019, de 218 dias.  

 

Nível 

Resultado 2020 - mensal 

Tempo médio 
2018 

META (-9%) 
Tempo médio 
acumulado ao 

final do período 
Saldo Índice 

JAN 208 189 227 38 9,13% 

FEV 208 189 248 59 19,23% 

MAR 208 189 236 47 13,46% 

ABR 208 189 239 50 14,90% 
MAIO 208 189 223 34 7,21% 
JUN 208 189 223 34 7,21% 
JUL 208 189 224 35 7,69% 
AGO 208 189 222 33 6,73% 
SET      

OUT      
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NOV      

DEZ      
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Nível 

Resultado 2019 

Tempo médio 
2017 META (-9%) 

Tempo médio 
ao final do 

período 
Saldo Índice 

2G 207 188 218 30 5,31% 
 
 

 
 

3 



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, DADOS ESTATÍSTICOS E APOIO ÀS 
AÇÕES INSTITUCIONAIS 
 

 
Meta - Reduzir o tempo médio de duração do processo no 2º Grau em relação ao ano base 

2018 (sem Recurso de Revista) - Autuação/Baixa 
TRT4 4.7 

 
Objetivo Estratégico Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional 

 

Comentário da AGE: 
 

Comparando-se o período até agosto de 2020 com o ano de 2019, ocorreu significativa redução no tempo médio de                   
duração dos processos que não tiveram recurso de revista, baixando de 336 dias (2019), para 234 dias (agosto/2020).                  
Em relação ao ano de 2018, quando a média foi de 194 dias, ocorreu, em agosto/2020, aumento de cerca de 20,6%.                     
Ressalte-se que, para o cumprimento da meta, é necessário ser 9% menor que o tempo médio de 2018. Mesmo com a                     
melhora no indicador, parece improvável que a meta seja cumprida, visto que faltam apenas 4 meses para o término do                    
ano, e seria necessário uma diminuição de 57 dias no tempo médio de duração dos processos sem recurso de revista. 

 

Comentário da SEGJUD:  
 
O tempo médio entre a autuação e a baixa do processo nos processos de natureza recursal, em que não há interposição                     
de Recursos de Revista, transcorre no gabinete do Relator (tempo de estudo) e na Secretaria do colegiado (aguardando                  
pauta e controle do prazo da publicação do acórdão). Tratam-se de atividades que dependem exclusivamente de                
impulso oficial do Magistrado. A SEGJUD, através da ferramenta QAP disponibiliza aos Gabinetes e às Secretarias o                 
volume de processos no gabinete, bem com daqueles que aguardam inclusão em pauta, a fim de auxiliar a tomada de                    
decisões pelos magistrados. Ordinariamente os autos são julgados observando a ordem de distribuição. Pode ocorrer               
dilação desse tempo em razão da suspensão do processo para apreciação de Incidente de Resolução de Demandas                 
Repetitivas, Incidente de Assunção de Competência (ambos no TRT), Incidente de Resolução de Recurso Repetitivo (no                
TST) e Repercussão Geral (STF). Esse prazo também pode ser impactado pela atividade dos CEJUSCs. A meta para                  
2020 é de 177 dias, enquanto que o prazo médio apurado de janeiro a agosto está acumulado em 234 dias. Merece                     
destaque que o desempenho contrasta significativamente do prazo alcançado em 2019, que foi de 336 dias.  

 
 

Nível 

Resultado 2020 - mensal 

Tempo médio 
2018 

META (-9%) 
Tempo médio 
acumulado ao 

final do período 
Saldo Índice 

JAN 194 177 235 58 21,13% 

FEV 194 177 229 52 18,04% 

MAR 194 177 225 48 15,98% 

ABR 194 177 225 48 15,98% 
MAIO 194 177 236 59 21,65% 
JUN 194 177 237 60 22,16% 
JUL 194 177 237 60 22,16% 
AGO 194 177 234 57 20,62% 
SET      

OUT      
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NOV      
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2 



ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, DADOS ESTATÍSTICOS E APOIO ÀS 
AÇÕES INSTITUCIONAIS 
 

 
 

Nível 

Resultado 2019 

Tempo médio 
2017 META (-9%) 

Tempo médio 
ao final do 

período 
Saldo Índice 

2G 177 161 336 175 89,83% 
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ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, DADOS ESTATÍSTICOS E APOIO ÀS 
AÇÕES INSTITUCIONAIS 
 

 
Meta - Reduzir o tempo médio de duração do processo no 2º Grau em relação ao ano base 

2018 (com Recurso de Revista) - Autuação/Baixa 
TRT4 4.8 

 
Objetivo Estratégico Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional 

 

Comentário da AGE: 
 

A meta, para o ano de 2020, é que o prazo médio seja inferior a 461 dias. Até o mês de agosto, o prazo médio                         
observado foi de 617 dias. Ainda que seja possível uma diminuição acentuada deste prazo médio no decorrer do ano, já                    
é e certo o não cumprimento da meta em 2020.  

Comentário da SEGJUD:  
 
 
O tempo médio entre a autuação e a baixa dos autos de natureza recursal (é considerada baixa a remessa à origem                     
para prosseguimento do feito ou a remessa ao TST para o julgamento de recurso de revista) pode transcorrer em                   
diversas unidades judiciárias do Tribunal: (1) no gabinete do Relator (tempo de estudo dos recursos e recursos internos),                  
na (2) Secretaria do Colegiado (aguardando pauta e comunicação de atos), na (3) Assessoria de Recurso de Revista                  
(análise de recurso de competência do TST) e nas (4) Coordenadorias vinculadas à Área Judiciária (comunicação de                 
atos). Tratam-se de atividades que, após a publicação do julgamento, não dependem apenas do impulso oficial do                 
Relator. A SEGJUD, através da ferramenta QAP disponibiliza aos Gabinetes e às Secretarias o volume de processos no                  
gabinete, bem com daqueles que aguardam inclusão em pauta, a fim de auxiliar a tomada de decisões pelos                  
magistrados. Além disso, há relatórios específicos para acompanhamento dos processos em fase de análise de recurso                
de revista. Ordinariamente os autos são julgados pelos gabinetes e apreciados pela Vice-Presidência observando-se a               
ordem de distribuição. Aqui também pode ocorrer dilação desse tempo em razão da suspensão do processo para                 
apreciação de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Incidente de Assunção de Competência (ambos no               
TRT), Incidente de Resolução de Recurso Repetitivo (no TST) e Repercussão Geral (STF). Esse prazo também pode ser                  
impactado pela atividade dos CEJUSCs, em duas oportunidades - gabinete e análise de recurso de revista. A meta para                   
2020 é de 461 dias, mas o tempo médio acumulado alcança 617 dias até agosto, cenário que extrapola até mesmo o                     
resultado de 2019, quando atingido o prazo médio de 584 dias. Deve ser levado em consideração que o aumento do                    
prazo médio decorre do maior volume de processos antigos do acervo, que estão sendo analisados na Assessoria de                  
Recurso de Revista, sendo possível antever a queda significativa desse prazo a medida que os processos resolvidos                 
forem os mais recentes do acervo. 

 

Nível 

Resultado 2020 - mensal 

Tempo médio 
2018 

META (-9%) 
Tempo médio 
acumulado ao 

final do período 
Saldo Índice 

JAN 507 461 603 142 18,93% 

FEV 507 461 584 123 15,19% 

MAR 507 461 622 161 22,68% 

ABR 507 461 624 163 23,08% 
MAIO 507 461 619 158 22,09% 
JUN 507 461 619 158 22,09% 
JUL 507 461 617 156 21,70% 
AGO 507 461 617 156 21,70% 
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SET      

OUT      

NOV      
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Nível 

Resultado 2019 

Tempo médio 
2017 META (-9%) 

Tempo médio 
ao final do 

período 
Saldo Índice 

2G 408 371 584 213 43,14% 
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ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, DADOS ESTATÍSTICOS E APOIO ÀS 
AÇÕES INSTITUCIONAIS 
 

 
Meta - Aumentar o Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado 

CSJT 2, TRT4 3 
 
Objetivo Estratégico Aprimorar a gestão orçamentária 

 

Comentário da AGE: 
 
O IEOD, considerando até o mês de agosto de 2020. apresentou um resultado de 29,46%, abaixo do patamar previsto                   
considerando uniformidade na execução do orçamento no ano. A conclusão desta AGE é que essa meta será alcançada                  
ao final do período, uma vez que o comportamento normal desse indicador, sempre mostra essa tendência de pouco                  
volume no começo do ano, para um maior incremento nos meses finais, e o consequente cumprimento da meta com                   
relativa tranquilidade.  
 
 

Comentário da SA / Coordenadoria de Planejamento: 
No mês de setembro verifica-se as seguintes reduções do valor da dotação disponibilizada: 
a) Exclusão do valor de R$ 1.226.902,00 referente ao crédito orçamentário classificado como “Reserva de Contingência”                
que não pode ser utilizado e que não é nem atividade nem projeto. 
b) Redução de R$ 1.600.000,00 na dotação de Assistência Jurídica a Pessoas Carentes, decorrente da transferência                
orçamentária do segundo período. 
c)   Bloqueio de R$ 6.000.000,00 para atender a EC nº 95/2016. 
d)  Transferência de R$ 90.000,00 de atividades para projetos 
Todas as alterações foram feitas de acordo com o Glossário de Indicadores 2020. Os resultados coincidem com a                  
consulta do Tesouro Gerencial elaborada pela SEOFI/CSJT. 
O IEOD geral ficou em 36,32%. Era esperado um índice em torno de 48%. O valor bloqueado pelo CSJT, de R$ 14                      
milhões, contribui para reduzir o percentual. Excluindo-se esse valor, o índice seria de 41,70%. Permanece a expectativa                 
de um melhor desempenho nos três meses finais do exercício. 
 

 

 

 

Nível 

Resultado 2020 - mensal 

META Previsão 
Orçamento 

Disponibilizado 
Acumulado 

Valor Acumulado 
Liquidado do Orçamento 

Índice de Execução 
do Orçamento 

Disponibilizado 
Saldo 

JAN 73,23% 6,10% R$103.436.484,00 R$1.024.777,99 0,99% -5,11% 

FEV 73,23% 12,21% R$103.436.484,00 R$5.276.632,61 5,10% -7,10% 

MAR 73,23% 18,31% R$103.346.484,00 R$11.105.541,89 10,75% -7,56% 

ABR 73,23% 24,41% R$117.436.484,00 R$16.360.124,42 13,93% -10,48% 

MAIO 73,23% 30,51% R$117.436.484,00 R$20.331.978,07 17,31% -13,20% 

JUN 73,23% 36,62% R$117.436.484,00 R$25.028.101,74 21,31% -15,30% 

JUL 73,23% 42,72% R$117.436.484,00 R$29.900.889,74 25,46% -17,26% 

AGO 73,23% 48,82% R$117.436.484,00 R$34.590.999,20 29,46% -19,36% 

SET 73,23% 54,92% R$108.609.582,00 R$39.451.639,90 36,32% -18,60% 

OUT 73,23% 61,03%     

NOV 73,23% 67,13%     

DEZ 73,23% 73,23%     
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Resultado 2019 

Média 2011/2013 META (+4%) Orçamento 
Disponibilizado em 2019 

Valor Liquidado do 
Orçamento em 2019 

Índice de Execução 
do Orçamento 

Disponibilizado 
Saldo 

68,23% 72,23% R$113.238.742,00 R$97.590.456,49 86,18% 13,95% 
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Meta - Atingir e manter pontuação entre 62 e 78 até 2020 no Índice de Alcance de Metas 

CSJT 13, TRT4 9.2 
 
Objetivo Estratégico Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional 

 

Comentário da Presidência / AGE: 
 

O TRT4 atingiu 36 pontos em agosto, estando longe de alcançar a pontuação mínima para alcance da meta. Para o                    
cumprimento desta meta, é necessário uma boa performance nas metas de peso 2 e 3. Historicamente, as metas de                   
prazo têm inviabilizado o alcance dos 62 pontos. Pontualmente em 2020, além das metas de prazo, é necessário                  
aprimorar os índices do ICONC, IRA e IE, que em anos anteriores apresentaram melhores resultados. 

 

Peso das Metas: 
 

Metas com peso 1 Metas com peso 2 Metas com peso 3 

iGov IPA TMDP2 

iGovPessoas IACJ - 1º e 2º Graus TMDP1c 

iGovTI ICONC IPJ 

IEOD IRA IE 
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Meta CSJT 
Resultado 2020 - mensal 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
1 (iGovPessoas) - - - - - - - - - - - - 

2 (IEOD) 0 0 0 0 0 0 0 0     

3 (iGovTI) - - - - - - - - - - - - 

4 (TMDP2) 9 3 0 0 0 0 0 0     

5 (TMDP1c) 3 6 6 6 6 6 9 9     

6 (IPJ) 0 3 3 6 6 3 3 3     

7 (IPA) 4 4 4 4 6 6 6 6     

8 (IACJ - 1º Grau) 4 4 4 4 4 4 4 6     

8 (IACJ - 2º Grau) 0 0 0 0 0 0 0 0     

9 (ICONc) 0 2 0 0 0 0 2 2     

10 (IRA) 4 4 4 4 4 4 4 4     

11 (IE) 0 6 6 3 6 6 6 6     

12 (iGov) - - - - - - - - - - - - 

IAM 24 32 27 27 32 29 34 36     
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Meta CSJT Pontuação 2017 Pontuação 2018 Pontuação 2019 Pontuação 2020 

1 (iGovPessoas) 3 3 - - 

2 (IEOD) 3 3 3 0 

3 (iGovTI) 3 3 - - 

4 (TMDP2) 0 0 0 0 

5 (TMDP1c) 3 0 3 9 

6 (IPJ) 9 9 9 3 

7 (IPA) 6 6 6 6 

8 (IACJ - 1º Grau) 6 6 6 4 

8 (IACJ - 2º Grau) 0 4 0 0 

9 (ICONc) 4 4 6 2 

10 (IRA) 6 6 6 4 

11 (IE) 9 9 9 6 

12 (iGov) - 3 - - 

Total 52 56 48 34 
 
 

2017 2018 2019 2020 Meta 

52 56 48 27 62 
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ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, DADOS ESTATÍSTICOS E APOIO ÀS 
AÇÕES INSTITUCIONAIS 
 

 
Meta - Atingir 80% das Metas do Plano de Logística Sustentável do TRT4 

TRT4 10.3 
 
Objetivo Estratégico Fortalecer a defesa dos direitos da cidadania 

 

Comentário da AGE: 
 

A meta para o PLS é o cumprimento de 80% dos indicadores estipulados no Plano. Atualmente 8 dos 11 indicadores                    
estão sendo atendidos. A inclusão de apenas mais 1 dos 3 indicadores faltantes até o momento, levará o TRT4 a                    
suplantar os 80%, tal tendência ocorreu no ano de 2019 e possivelmente ocorrerá também em 2020. 

 

Comentário da Diretoria-Geral: 
 
Seguem comentários a respeito das metas com possibilidade de descumprimento: 

- Implantação dos bicicletários: meta discutida na última reunião da Comissão de Gestão Socioambiental. Diante 
da inviabilidade técnica que se apresenta, não será possível atingi-la este ano, até porque os custos com 
adequação de edificações para instalação de bicicletários não se justificam no cenário orçamentário atual. 
Ressaltamos que esta NÃO é uma meta do CNJ, mas sim uma meta interna; 

- Implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos: meta certamente será impactada em razão das 
restrições ao trabalho presencial, pois todas adequações necessárias devem ser realizadas in loco. A análise a 
respeito do cumprimento da meta para o ano de 2020 só poderá ser realizada mais adiante, quando do retorno 
às atividades presenciais; 

- Capacitação socioambiental: a Escola Judicial confirmou que já há cursos contratados para bater a meta, então 
será cumprida. 

 
As demais metas indicam cumprimento, até o momento. 
 
 
 

Resultados 
 

Meta do PLS 
Resultado 2020 - mensal 

JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Reduzir em 2% o consumo de papel x x x x x x x x     

Reduzir em 2% o consumo de toner x x x x x x x x     
Reduzir em 1% o consumo de copos 
descartáveis x x x x x x x x     

Reduzir em 2% o consumo de água 
envasada em embalagens descartáveis x x x x x x x x     

Reduzir em 2% o consumo de energia 
elétrica x x x x x x x x     

Reduzir em 3% o consumo de água x x x x x x x x     
Implantar o Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos em 50% das 
edificações em 2019 

- - - - - - - -     

Aumentar em 10% o número de ações 
no total, somadas as de qualidade de 
vida no trabalho, as solidárias e as de 

x x x x x x x x     
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inclusão 
Publicar, no mínimo, 50 notícias sobre 
sustentabilidade x x x x x x x x     

Aumentar em 10% o número de ações 
de capacitação na temática 
socioambiental 

- - - - - - - -     

Aumentar em 50% o número de 
edificações do interior com bicicletários 
instalados 

- - - - - - - -     

Pontuação 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73%     
Nota: “x” = meta cumprida; “-” = meta não cumprida 
 

 
 

 
Meta do PLS Pontuação 2019 Pontuação 2020 

Reduzir em 2% o consumo de papel x x 

Reduzir em 2% o consumo de toner x x 

Reduzir em 1% o consumo de copos descartáveis x x 

Reduzir em 2% o consumo de água envasada em 
embalagens descartáveis x x 

Reduzir em 2% o consumo de energia elétrica x x 

Reduzir em 3% o consumo de água - x 

Implantar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em 
50% das edificações em 2019 x - 

Aumentar em 10% o número de ações no total, somadas as 
de qualidade de vida no trabalho, as solidárias e as de 
inclusão 

x x 

Publicar, no mínimo, 50 notícias sobre sustentabilidade x x 
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Aumentar em 10% o número de ações de capacitação na 
temática socioambiental x - 

Aumentar em 50% o número de edificações do interior com 
bicicletários instalados x - 

Total 91% 73% 
Nota: “x” = meta cumprida; “-” = meta não cumprida 
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Meta - Fazer postagens mensais nas redes sociais sobre informações da JT e Direito dos 

Trabalhadores 
TRT4 10.1 

 
Objetivo Estratégico Fortalecer a defesa dos direitos da cidadania 

 

Comentário da AGE: 
 
A meta é obter 360 postagens no ano de 2020, e em todos os meses superar as 30 inserções. Até agosto, o número                       
apresentado foi de 371 postagens. Nos meses de janeiro e fevereiro a meta não foi atingida, enquanto que, nos demais                    
meses seguintes, a meta foi atingida com folga. 
  
 

Comentário da SECOM:  
 
Embora em número inferior a meses anteriores (mas dentro da meta), a Secom seguiu fazendo as postagens nas                  
redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. Entre os assuntos dos posts, destaque para os números da produtividade                 
do TRT-RS durante a pandemia, decisões judiciais relacionadas ao coronavírus, mediações e acordos coletivos, o               
concurso de estagiários do TRT-RS, e eventos on-line da EJud4. 

 
 

 
Resultado 2020 - mensal 

Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Postagens 24 10 54 68 56 76 50 33     

Meta 30 30 30 30 30 30 30 30     

Saldo -6 -20 24 38 26 46 20 3     
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Meta - Obter inserções mensais na imprensa sobre informações da JT e Direito dos 

Trabalhadores 
TRT4 10.2 

 
Objetivo Estratégico Fortalecer a defesa dos direitos da cidadania 

 

Comentário da AGE: 
 

O número de inserções mensais na imprensa está superando a meta estabelecida de 50 com grande facilidade. A                  
tendência é o cumprimento da meta ao longo de cada um dos 12 meses. 

 

Comentário da SECOM:  
 
Em agosto também foi registrado bom número de inserções sobre a Justiça do Trabalho gaúcha na imprensa.                 
Destaque para as notícias sobre decisões envolvendo a JBS Garibaldi, uma liminar de primeiro grau que garantiu                 
trabalho remoto a uma carteira que é mãe de menino autista e o caso do IMESF. 

 

 

 
Resultado 2020 - mensal 

Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Postagens 164 77 338 199 375 503 330 292     

Meta 50 50 50 50 50 50 50 50     

Saldo 114 27 288 149 325 453 280 242     
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