
Tribunais Perguntas
Resultados - 1º 

Quadrimestre

Resultados - 2º 

Quadrimestre

(Acumulado)

Resultados - 3º 

Quadrimestre 

(Acumulado)

Resultado Final da 

Meta

Somatório(Data da baixa - Data da autuação) 3.981.018,44               

Julgados 22.102,00                    

Tempo médio de duração do processo - 2º grau (dias) 180,12                         

% Cumprimento da meta 70,50%

Somatório(Data da baixa - Data da autuação) 6.848.953,53               

Julgados 42.954,00                    

Tempo médio de duração do processo - 2º grau (dias) 159,45                         

% Cumprimento da meta 94,40%

Somatório(Data da baixa - Data da autuação) 2.894.116,09               

Julgados 26.598,00                    

Tempo médio de duração do processo - 2º grau (dias) 108,81                         

% Cumprimento da meta 121,58%

Somatório(Data da baixa - Data da autuação) 4.128.863,28               

Julgados 21.512,00                    

Tempo médio de duração do processo - 2º grau (dias) 191,93                         

% Cumprimento da meta 69,43%

Somatório(Data da baixa - Data da autuação) 7.460.724,33               

Julgados 37.344,00                    

Tempo médio de duração do processo - 2º grau (dias) 199,78                         

% Cumprimento da meta 56,27%

Relatório de Resultados das Metas Específicas 

da Justiça do Trabalho em 2019

TRT 3ª

TRT 1ª

TRT 2ª

Tempo Médio de Duração do Processo - 2º instância
Reduzir o prazo médio, em relação ao ano base 2017 em: 2% para aqueles TRTs que contabilizaram o prazo médio de até 100 dias, 4%

para aqueles TRTs que contabilizaram o prazo médio de 101 a 150 dias e 9% para aqueles TRTs que contabilizaram o prazo médio

acima de 150 dias, até 2019.

Tribunais de Grande Porte

Data da consulta no Sigest: 30/05/2019

Obs.: TMDP2 com valor igual ou inferior a 139 dias, a meta considerar-se-á cumprida. 

TRT 4ª

TRT 15ª



Relatório de Resultados das Metas Específicas 

da Justiça do Trabalho em 2019

Tempo Médio de Duração do Processo - 2º instância
Reduzir o prazo médio, em relação ao ano base 2017 em: 2% para aqueles TRTs que contabilizaram o prazo médio de até 100 dias, 4%

para aqueles TRTs que contabilizaram o prazo médio de 101 a 150 dias e 9% para aqueles TRTs que contabilizaram o prazo médio

acima de 150 dias, até 2019.

Data da consulta no Sigest: 30/05/2019

Obs.: TMDP2 com valor igual ou inferior a 139 dias, a meta considerar-se-á cumprida. 

Tribunais Perguntas
Resultados - 1º 

Quadrimestre

Resultados - 2º 

Quadrimestre

Resultados - 3º 

Quadrimestre

Resultado Final da 

Meta

Somatório(Data da baixa - Data da autuação) 4.611.709,58               

Julgados 14.852,00                    

Tempo médio de duração do processo - 2º grau (dias) 310,51                         

% Cumprimento da meta 65,00%

Somatório(Data da baixa - Data da autuação) 828.428,00                  

Julgados 8.470,00                      

Tempo médio de duração do processo - 2º grau (dias) 97,81                          

% Cumprimento da meta 129,49%

Somatório(Data da baixa - Data da autuação) 583.347,86                  

Julgados 3.672,00                      

Tempo médio de duração do processo - 2º grau (dias) 158,86                         

% Cumprimento da meta 86,33%

Somatório(Data da baixa - Data da autuação) 513.166,20                  

Julgados 5.335,00                      

Tempo médio de duração do processo - 2º grau (dias) 96,19                          

% Cumprimento da meta 130,93%

Somatório(Data da baixa - Data da autuação) 3.260.100,38               

Julgados 14.994,00                    

Tempo médio de duração do processo - 2º grau (dias) 217,43                         

% Cumprimento da meta 72,10%

Somatório(Data da baixa - Data da autuação) 879.792,56                  

Julgados 5.089,00                      

Tempo médio de duração do processo - 2º grau (dias) 172,88                         

% Cumprimento da meta 91,95%

Somatório(Data da baixa - Data da autuação) 949.140,46                  

Julgados 3.660,00                      

Tempo médio de duração do processo - 2º grau (dias) 259,33                         

% Cumprimento da meta 33,76%

Somatório(Data da baixa - Data da autuação) 918.006,13                  

Julgados 8.884,00                      

Tempo médio de duração do processo - 2º grau (dias) 103,33                         

% Cumprimento da meta 125,89%

Somatório(Data da baixa - Data da autuação) 288.001,83                  

Julgados 3.444,00                      

Tempo médio de duração do processo - 2º grau (dias) 83,62                          

% Cumprimento da meta 139,56%

Somatório(Data da baixa - Data da autuação) 848.378,08                  

Julgados 6.564,00                      

Tempo médio de duração do processo - 2º grau (dias) 129,25                         

% Cumprimento da meta 107,19%

TRT 12ª

TRT 13ª

TRT 18ª

TRT 7ª

TRT 8ª

TRT 9ª

TRT 10ª

TRT 11ª

Tribunais de Médio Porte

TRT 5ª

TRT 6ª



Relatório de Resultados das Metas Específicas 

da Justiça do Trabalho em 2019

Tempo Médio de Duração do Processo - 2º instância
Reduzir o prazo médio, em relação ao ano base 2017 em: 2% para aqueles TRTs que contabilizaram o prazo médio de até 100 dias, 4%

para aqueles TRTs que contabilizaram o prazo médio de 101 a 150 dias e 9% para aqueles TRTs que contabilizaram o prazo médio

acima de 150 dias, até 2019.

Data da consulta no Sigest: 30/05/2019

Obs.: TMDP2 com valor igual ou inferior a 139 dias, a meta considerar-se-á cumprida. 

Tribunais Perguntas
Resultados - 1º 

Quadrimestre

Resultados - 2º 

Quadrimestre

Resultados - 3º 

Quadrimestre

Resultado Final da 

Meta
Somatório(Data da baixa - Data da autuação) 124.053,19                  

Julgados 1.404,00                      

Tempo médio de duração do processo - 2º grau (dias) 88,36                          

% Cumprimento da meta 136,69%

Somatório(Data da baixa - Data da autuação) 763.978,76                  

Julgados 3.610,00                      

Tempo médio de duração do processo - 2º grau (dias) 211,63                         

% Cumprimento da meta 104,67%

Somatório(Data da baixa - Data da autuação) 699.668,33                  

Julgados 4.505,00                      

Tempo médio de duração do processo - 2º grau (dias) 155,31                         

% Cumprimento da meta 87,05%

Somatório(Data da baixa - Data da autuação) 235.150,43                  

Julgados 1.926,00                      

Tempo médio de duração do processo - 2º grau (dias) 122,09                         

% Cumprimento da meta 112,23%

Somatório(Data da baixa - Data da autuação) 551.016,75                  

Julgados 3.078,00                      

Tempo médio de duração do processo - 2º grau (dias) 179,02                         

% Cumprimento da meta 72,13%

Somatório(Data da baixa - Data da autuação) 227.521,55                  

Julgados 2.043,00                      

Tempo médio de duração do processo - 2º grau (dias) 111,37                         

% Cumprimento da meta 120,14%

Somatório(Data da baixa - Data da autuação) 268.959,13                  

Julgados 3.157,00                      

Tempo médio de duração do processo - 2º grau (dias) 85,19                          

% Cumprimento da meta 138,84%

Somatório(Data da baixa - Data da autuação) 415.926,58                  

Julgados 3.341,00                      

Tempo médio de duração do processo - 2º grau (dias) 124,49                         

% Cumprimento da meta 124,55%

Somatório(Data da baixa - Data da autuação) 347.217,25                  

Julgados 3.083,00                      

Tempo médio de duração do processo - 2º grau (dias) 112,62                         

% Cumprimento da meta 118,70%

Somatório(Data da baixa - Data da autuação) 42.627.238,72             

Julgados 251.621,00                  

Tempo médio de duração do processo - 2º grau (dias) 169,41                         

% Cumprimento da meta 78,12%

33,33%

Tribunais de Pequeno Porte

TRT 14ª

TRT 16ª

TRT 17ª

TRT 19ª

TRT 20ª

TRT 21ª

JT

% Cumprimento da meta em relação ao Segmento

Obs.: os percentuais de cumprimento da meta dos TRTs da 1ª, 3ª, 6ª, 7ª, 8ª, 12ª, 13ª, 14ª, 17ª, 18ª, 21ª, 22ª e 23ª Regiões foram calculados em relação à cláusula de 

barreira de 139 dias, uma vez que suas metas são inferiores a esse valor.

TRT 22ª

TRT 23ª

TRT 24ª



Tribunais Perguntas
Resultados - 1º 

Quadrimestre

Resultados - 2º 

Quadrimestre

(Acumulado)

Resultados - 3º 

Quadrimestre 

(Acumulado)

Resultado Final da 

Meta

Somatório(Data da prolação da sentença - Data do ajuizamento da ação)              21.781.292,75 

Processos com prolação de sentenças                      70.676,00 

Tempo médio de duração do processo - 1º grau (dias)                           308,19 

% Cumprimento da meta 83,26%

Somatório(Data da prolação da sentença - Data do ajuizamento da ação) 25.518.139,97        

Processos com prolação de sentenças 121.471,00             

Tempo médio de duração do processo - 1º grau (dias) 210,08                    

% Cumprimento da meta 108,29%

Somatório(Data da prolação da sentença - Data do ajuizamento da ação) 13.891.299,95        

Processos com prolação de sentenças 60.217,00               

Tempo médio de duração do processo - 1º grau (dias) 230,69                    

% Cumprimento da meta 99,12%

Somatório(Data da prolação da sentença - Data do ajuizamento da ação) 14.902.940,42        

Processos com prolação de sentenças 46.639,00               

Tempo médio de duração do processo - 1º grau (dias) 319,54                    

% Cumprimento da meta 80,32%

Somatório(Data da prolação da sentença - Data do ajuizamento da ação) 40.749.878,62        

Processos com prolação de sentenças 103.427,00             

Tempo médio de duração do processo - 1º grau (dias) 394,00                    

% Cumprimento da meta 78,40%

Tempo Médio de Duração do Processo - Fase de Conhecimento - 1º Instância 

(TMDP1c)
Reduzir o prazo médio, em relação ao ano base 2017 em: 2% para aqueles TRTs que contabilizaram o prazo médio de até 200 dias e 4%

para aqueles TRTs que contabilizaram o prazo médio acima de 200 dias, até 2019.

Tribunais de Grande Porte

Data da consulta no Sigest: 30/05/2019

Obs.: TMDP1c com valor igual ou inferior a 229 dias, a meta considerar-se-á cumprida. 

TRT 3ª

TRT 1ª

TRT 2ª

TRT 4ª

TRT 15ª



Tempo Médio de Duração do Processo - Fase de Conhecimento - 1º Instância 

(TMDP1c)
Reduzir o prazo médio, em relação ao ano base 2017 em: 2% para aqueles TRTs que contabilizaram o prazo médio de até 200 dias e 4%

para aqueles TRTs que contabilizaram o prazo médio acima de 200 dias, até 2019.

Data da consulta no Sigest: 30/05/2019

Obs.: TMDP1c com valor igual ou inferior a 229 dias, a meta considerar-se-á cumprida. 

Tribunais Perguntas
Resultados - 1º 

Quadrimestre

Resultados - 2º 

Quadrimestre

Resultados - 3º 

Quadrimestre

Resultado Final da 

Meta

Somatório(Data da prolação da sentença - Data do ajuizamento da ação) 10.421.535,29        

Processos com prolação de sentenças 31.190,00               

Tempo médio de duração do processo - 1º grau (dias) 334,13                    

% Cumprimento da meta 70,49%

Somatório(Data da prolação da sentença - Data do ajuizamento da ação) 8.777.103,13          

Processos com prolação de sentenças 27.633,00               

Tempo médio de duração do processo - 1º grau (dias) 317,63                    

% Cumprimento da meta 154,92%

Somatório(Data da prolação da sentença - Data do ajuizamento da ação) 3.276.478,04          

Processos com prolação de sentenças 16.866,00               

Tempo médio de duração do processo - 1º grau (dias) 194,27                    

% Cumprimento da meta 115,28%

Somatório(Data da prolação da sentença - Data do ajuizamento da ação) 2.297.462,88          

Processos com prolação de sentenças 19.035,00               

Tempo médio de duração do processo - 1º grau (dias) 120,70                    

% Cumprimento da meta 147,16%

Somatório(Data da prolação da sentença - Data do ajuizamento da ação) 11.697.081,12        

Processos com prolação de sentenças 40.074,00               

Tempo médio de duração do processo - 1º grau (dias) 291,89                    

% Cumprimento da meta 89,44%

Somatório(Data da prolação da sentença - Data do ajuizamento da ação) 3.988.546,98          

Processos com prolação de sentenças 16.944,00               

Tempo médio de duração do processo - 1º grau (dias) 235,40                    

% Cumprimento da meta 97,37%

Somatório(Data da prolação da sentença - Data do ajuizamento da ação) 1.759.993,05          

Processos com prolação de sentenças 12.227,00               

Tempo médio de duração do processo - 1º grau (dias) 143,94                    

% Cumprimento da meta 137,11%

Somatório(Data da prolação da sentença - Data do ajuizamento da ação) 7.226.809,38          

Processos com prolação de sentenças 25.408,00               

Tempo médio de duração do processo - 1º grau (dias) 284,43                    

% Cumprimento da meta 76,33%

Somatório(Data da prolação da sentença - Data do ajuizamento da ação) 1.142.526,95          

Processos com prolação de sentenças 7.879,00                 

Tempo médio de duração do processo - 1º grau (dias) 145,01                    

% Cumprimento da meta 136,68%

Somatório(Data da prolação da sentença - Data do ajuizamento da ação) 2.945.351,54          

Processos com prolação de sentenças 24.485,00               

Tempo médio de duração do processo - 1º grau (dias) 120,29                    

% Cumprimento da meta 147,59%

TRT 12ª

TRT 13ª

TRT 18ª

TRT 7ª

TRT 8ª

TRT 9ª

TRT 10ª

TRT 11ª

Tribunais de Médio Porte

TRT 5ª

TRT 6ª



Tempo Médio de Duração do Processo - Fase de Conhecimento - 1º Instância 

(TMDP1c)
Reduzir o prazo médio, em relação ao ano base 2017 em: 2% para aqueles TRTs que contabilizaram o prazo médio de até 200 dias e 4%

para aqueles TRTs que contabilizaram o prazo médio acima de 200 dias, até 2019.

Data da consulta no Sigest: 30/05/2019

Obs.: TMDP1c com valor igual ou inferior a 229 dias, a meta considerar-se-á cumprida. 

Tribunais Perguntas
Resultados - 1º 

Quadrimestre

Resultados - 2º 

Quadrimestre

Resultados - 3º 

Quadrimestre

Resultado Final da 

Meta

Somatório(Data da prolação da sentença - Data do ajuizamento da ação) 538.939,84                  

Processos com prolação de sentenças 5.955,00                      

Tempo médio de duração do processo - 1º grau (dias) 90,50                            

% Cumprimento da meta 160,26%

Somatório(Data da prolação da sentença - Data do ajuizamento da ação) 4.659.790,08               

Processos com prolação de sentenças 13.453,00                    

Tempo médio de duração do processo - 1º grau (dias) 346,38                         

% Cumprimento da meta 48,90%

Somatório(Data da prolação da sentença - Data do ajuizamento da ação) 2.716.373,38               

Processos com prolação de sentenças 9.314,00                      

Tempo médio de duração do processo - 1º grau (dias) 291,64                         

% Cumprimento da meta 75,90%

Somatório(Data da prolação da sentença - Data do ajuizamento da ação) 907.168,45                  

Processos com prolação de sentenças 6.260,00                      

Tempo médio de duração do processo - 1º grau (dias) 144,92                         

% Cumprimento da meta 136,68%

Somatório(Data da prolação da sentença - Data do ajuizamento da ação) 2.017.058,93               

Processos com prolação de sentenças 6.354,00                      

Tempo médio de duração do processo - 1º grau (dias) 317,45                         

% Cumprimento da meta 61,57%

Somatório(Data da prolação da sentença - Data do ajuizamento da ação) 710.126,05                  

Processos com prolação de sentenças 6.224,00                      

Tempo médio de duração do processo - 1º grau (dias) 114,09                         

% Cumprimento da meta 150,21%

Somatório(Data da prolação da sentença - Data do ajuizamento da ação) 1.145.810,21               

Processos com prolação de sentenças 7.015,00                      

Tempo médio de duração do processo - 1º grau (dias) 163,34                         

% Cumprimento da meta 128,82%

Somatório(Data da prolação da sentença - Data do ajuizamento da ação) 1.930.030,44               

Processos com prolação de sentenças 9.463,00                      

Tempo médio de duração do processo - 1º grau (dias) 203,96                         

% Cumprimento da meta 110,48%

Somatório(Data da prolação da sentença - Data do ajuizamento da ação) 3.169.542,57               

Processos com prolação de sentenças 8.449,00                      

Tempo médio de duração do processo - 1º grau (dias) 375,14                         

% Cumprimento da meta 74,95%

Somatório(Data da prolação da sentença - Data do ajuizamento da ação) 188.171.280

Processos com prolação de sentenças 696.658

Tempo médio de duração do processo - 1º grau (dias) 270

% Cumprimento da meta 85,49%

8,33%

TRT 16ª

Tribunais de Pequeno Porte

TRT 14ª

JT

% Cumprimento da meta em relação ao Segmento

Obs.: os percentuais de cumprimento da meta dos TRTs da 2ª, 3ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 13ª, 14ª, 16ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª e 23ª Regiões foram calculados em relação à cláusula 

de barreira de 229 dias, uma vez que suas metas são inferiores a esse valor.

TRT 23ª

TRT 24ª

TRT 17ª

TRT 19ª

TRT 20ª

TRT 21ª

TRT 22ª


