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ANÁLISE: O iGovPessoas é um índice elaborado pelo TCU que compara a governança de pessoas 
na Administração Pública Federal. O índice é composto por 96 perguntas com pesos diferentes e 
varia de 0% a 100%. Quanto maior o iGovPessoas, maior é a governança de pessoas na organização 
pública avaliada. A meta foi cumprida no TRT19 para Junho de 2017, resultando no valor de 57,9%. 

Meta 1 do TRT19 e Meta 1 do CSJT
Atingir a faixa "aprimorado", até 2020, 

na avaliação do iGovPessoas.

Indicador: 

ESTÁGIO iGovPessoas

INICIAL 20% a 39,99%

INTERMEDIÁRIA 40% a 70%

APRIMORADA 70% a 100%

32%

Meta do TRT19 em 2017 Situação atual 
(Janeiro a outubro de 2017)

57,9% META CUMPRIDA

INEXISTENTE 0% a 19,99%

(Janeiro a outubro de 2017)



Meta 2 do TRT19 e Meta 2 do CSJT

Aumentar em 12% o Índice de Execução do Orçamento 
Disponibilizado em relação à média de 2011, 2012 e 2013. 

Indicador: Índice 

Meta do TRT19 em 2017 Situação atual 
(Janeiro a outubro de 2017)

51,42%
META CUMPRIDA

48,43%

ANÁLISE: A meta para Outubro de 2017 foi de 48,43% e o resultado foi de 51,42%, logo a meta foi 
cumprida.

(Janeiro a outubro de 2017)



Meta 3 do TRT19 e Meta 3 do CSJT

Atingir a faixa "aprimorado", até 2020, 
na avaliação do iGovTI.

Indicador: 
PROGRESSO TECNOLÓGICO iGovTI

INICIAL 0% a 29,99%

30% a 49,99%

INTERMEDIÁRIO 50% a 69,99%

APRIMORADO 70 a 100%

Meta do TRT19 em 2017 Situação atual 
(Janeiro a outubro de 2017)

49%45%
META CUMPRIDA

BÁSICO

ANÁLISE: O iGovTI é um índice elaborado pelo TCU que compara a governança de TI na 
Administração Pública Federal. O índice é composto por 270 perguntas com pesos diferentes, e varia 
de 0% a 100%. Quanto maior o iGovTI, maior é a governança de TI na organização pública avaliada. 

   A meta para Junho de 2017 foi de 45% e o resultado foi de 49%, logo a meta foi cumprida. 

(Janeiro a outubro de 2017)



Atingir percentual superior a 70% no 
Índice de Satisfação do Usuário 

Interno, até 2020

Indicador: 

Meta 4 do TRT19

Meta do TRT19 em 2017 Situação atual 
(Janeiro a outubro de 2017)

45%
63,4%

META CUMPRIDA

ANÁLISE: O Índice de Satisfação do Usuário Interno foi calculado baseado em pesquisa realizada 
pela Secretaria de Gestão Estratégica em Março de 2017. O questionário buscou avaliar a satisfação 
dos magistrados e servidores com as instalações, funcionalidade, conforto e segurança patrimonial 
da comunidade do TRT19. A meta foi cumprida em 2017, resultando no valor de 63,4%.



Meta 5 do TRT19

Cumprir todo o cronograma de 
eventos em cada período

Indicador: 
‐ (ICCI 

Meta do TRT19 em 2017 Situação atual 
(Janeiro a outubro de 2017)

100%
0%

ANÁLISE: A meta não está sendo cumprida em 2017, pois todas as atividades previstas no 
cronograma de implantação não foram realizadas. 



Meta 6 do TRT19 e Meta 4 do CSJT

Reduzir em 4% o prazo médio de duração do processo, 
na 2ª instância, em relação ao ano base 2016.

Indicador: Processo ‐ –

Meta do TRT19 Situação atual 
(Janeiro a outubro de 2017)

223,51 dias201,91 dias

ANÁLISE: O tempo médio de duração do processo na 2ª Instância de Janeiro a Outubro de 2017 foi 
de 223,51 dias. A meta para Outubro de 2017 era de 201,91 dias, logo a meta não foi cumprida.

para outubro de 2017



Meta 7 do TRT19 e Meta 5 do CSJT

Reduzir em 2% o prazo médio de duração do processo, 
na 1ª instância, em relação ao ano base 2016.

Indicador: Tempo Médio de Duração do Processo ‐ 1ª ‐ Fase de 
‐ Do 

ANÁLISE: O tempo médio de duração do processo na 1ª Instância de Janeiro a Outubro de 2017 foi 
de 153,38 dias. A meta para o período era de 152,47 dias, logo a meta não foi cumprida. Na análise 
individual por Vara do Trabalho, 12 das 22 Varas cumpriram a meta.

Meta do TRT19 Situação atual 
(Janeiro a outubro de 2017)

153,38 dias152,47 dias

para outubro de 2017



Meta 8 do TRT19, Meta 1 do CNJ 
e Meta 6 do CSJT 

Julgar quantidade maior de processos de conhecimento 
do que os distribuídos em 2017.

Indicador: Índice de Processos Julgados

108,23%
Maior que 100%

META CUMPRIDA
Meta do TRT19 em 2017 Situação atual 

(Janeiro a outubro de 2017)

ANÁLISE: Entraram 34.198 processos e foram julgados 37.012 processos na fase de conhecimento 
de Janeiro a Outubro de 2017. O estoque processual na fase de conhecimento diminuiu em 2.814 
processos. A meta para o período no 1º Grau foi cumprida e na análise individual por Vara do 
Trabalho, 19 das 22 Varas cumpriram a meta. O 2º Grau também cumpriu a meta.



Meta 9 do TRT19, Meta 2 do CNJ 
e Meta 7 do CSJT 

Indicador: 

96,87%89,13%
META CUMPRIDA

Identificar e julgar, até 31/12/2017, pelo menos 90% dos processos 
distribuídos até 31/12/2015, nos 1º e 2º graus.

ANÁLISE: Foram julgados 14.745 dos 15.221 processos antigos, logo a meta foi cumprida para o 
período, resultando no índice de 96,87%. Na análise individual por Vara do Trabalho, todas as 22 
Varas cumpriram a meta. O 2º Grau também cumpriu a meta.

Meta do TRT19 Situação atual 
(Janeiro a outubro de 2017)para outubro de 2017



Meta 10 do TRT19, Meta 6 do CNJ 
e Meta 8 do CSJT 

Indicador: 

Identificar e julgar, até 31/12/2017, 98% das ações coletivas 
distribuídas até 31/12/2014 no 1º grau e até 31/12/2015 no 2º grau.

95,7% - 4 Ações Coletivas Pendentes97%

ANÁLISE: A meta não foi cumprida para o período, resultando no índice de 95,7%. Ficaram 
pendentes de julgamento 4 ações coletivas distribuídas até 31/12/2014 no 1º Grau. Na análise 
individual por Vara do Trabalho, 19 das 22 Varas cumpriram a meta. O 2º Grau cumpriu a meta.

Meta do TRT19 Situação atual 
(Janeiro a outubro de 2017)para outubro de 2017



Meta 11 do TRT19, Meta 3 do CNJ 
e Meta 9 do CSJT 

Aumentar o Índice de Conciliação na Fase de Conhecimento, em relação à média do biênio 2013/2014, 
em 2%, excluindo-se da base de cálculo os processos com desistência, arquivamento e 

declaração de incompetência, e com fixação de cláusula de barreira de 54%.

Indicador: Índice de Conciliação

ANÁLISE: Foram julgados 25.174 processos na fase de conhecimento do 1º Grau de Janeiro a 
Outubro de 2017, excluindo-se da base de cálculo os processos com desistência, arquivamento e 
declaração de incompetência, sendo que 52,91% destes foram conciliados. Na análise individual 
por Vara do Trabalho, 11 das 22 Varas cumpriram a meta. 

Meta do TRT19 em 2017 Situação atual 
(Janeiro a outubro de 2017)

52,91%
54%



Meta 12 do TRT19, Meta 7 do CNJ 
e Meta 8 do CSJT 

Indicador: 

Comparativo - Acervo de processos dos 10 maiores litigantes pendentes de julgamento
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Acervo de processos pendentes

Meta do TRT19 em 2017 Situação atual 
(Janeiro a outubro de 2017)

META CUMPRIDA

45,87%
45%Maior que 100%

101,53%
Menos do que 2.887 processos pendentes

1.853 processos pendentes

ANÁLISE: Os 10 maiores litigantes do TRT19 em 31/12/2016 na fase de conhecimento eram: 
Cansanção, Petrobrás, Rio Largo, CEAL, Bompreço, Almaviva, Caeté, CEF, Cooperativa de 
Produtores e Copertrading. A meta é reduzir o acervo dos 2.947 processos pendentes para 2.887 
processos no final de 2017. Em 31/10/2017, o número de processos era de 1.853, cumprindo a 
meta estipulada. Na análise individual por Vara do Trabalho, todas as 22 Varas cumpriram a meta. 
O 2º Grau também cumpriu a meta.



Meta 13 do TRT19, Meta 5 do CNJ 
e Meta 11 do CSJT 

Baixar mais processos do que as execuções iniciadas em 2017

Indicador: 

Meta do TRT19 em 2017 Situação atual 
(Janeiro a outubro de 2017)

META CUMPRIDA

45,87%
45%Maior que 100%

101,30%

ANÁLISE: Iniciaram 11.196 execuções e foram baixadas 11.342 execuções de Janeiro a Outubro 
de 2017. O estoque processual na fase de execução diminuiu em 146 processos. A meta foi 
cumprida no período e na análise individual por Vara do Trabalho, 13 das 22 Varas cumpriram a 
meta.



Meta 14 do TRT19

Indicador: 
‐

Cumprir a agenda mínima de governança para resultados

Meta do TRT19 em 2017 Situação atual 
(Janeiro a outubro de 2017)

META CUMPRIDA

45,87%
45%Maior que 100%

101,53%
100%

100%

ANÁLISE: O programa “Mérito de Produtividade” foi o programa desenvolvido para o 
reconhecimento e premiação para as unidades de melhor desempenho, sendo que a premiação 
relativa ao ano de 2016 já foi realizada em 2017. Os projetos estratégicos priorizados são: 1 - 
"Mérito de Produtividade", 2 - "Ranking dos Fornecedores", 3 - "Plano de Apoio às Unidades de 
Primeiro Grau", 4 - "Projeto Papel Zero" e 5 - "Plano de Logística Sustentável". Os projetos em 
execução são: "Mérito de Produtividade", “Plano de Apoio às Unidades de Primeiro Grau”,  
"Projeto Papel Zero" e  "Plano de Logística Sustentável“, o que corresponde a 80% dos projetos 
priorizados. Previsão de 4 reuniões de Avaliação de Estratégia (RAE) em 2017. 



Meta 15 do TRT19 e Meta 12 do CSJT 

Aumentar, em relação à última apuração do iGov, a pontuação
alcançada em: 15 pontos percentuais para aqueles TRTs 
que se enquadrarem na faixa "inicial"; 10 pontos percentuais 
para aqueles TRTs que se enquadrarem na faixa "intermediário"; 
e 5 pontos percentuais para aqueles TRTs que se enquadrarem 
na faixa "aprimorado".

Indicador: iGov

Meta do TRT19 em 2017 Situação atual 
(Julho de 2017)

Não mensurada

ANÁLISE: A avaliação desta meta foi prejudicada, em razão da não mensuração deste indicador 
(iGov) pelo Tribunal de Contas da União. Um questionário está sendo respondido pelo TRT19 
para o cálculo do IGov. A previsão é que o resultado do iGov seja divulgado pelo TCU em 2018.



Meta 16 do TRT19 e Meta 13 do CSJT 

Atingir e manter pontuação entre 60 e 75 até 2020

Indicador: 

Meta do TRT19 em 2017 Situação atual 
(Janeiro a outubro de 2017)

META CUMPRIDA

45,87%
45%Maior que 100%

101,53%
100%

100%
32 pontos

62 pontos

ANÁLISE: A pontuação no Índice de Alcance de Metas no TRT19 de Janeiro a Outubro de 2017 foi 
de 62 pontos, cumprindo a meta estipulada no plano estratégico. Considerando as 12 metas 
pertinentes ao índice, observamos que 8 foram cumpridas e 4 não foram cumpridas.



Meta 16 do TRT19 e Meta 13 do CSJT 

Atingir e manter pontuação entre 34 e 51 pontos.

(adaptada para o 1º Grau) 

Indicador: 

Meta do TRT19 em 2017 Situação atual 
(Janeiro a outubro de 2017)

META CUMPRIDA

45,87%
45%Maior que 100%

101,53%
100%

100%
34 pontos

44 pontos

ANÁLISE: A pontuação no Índice de Alcance de Metas no 1º Grau do TRT19 foi de 44 pontos, 
cumprindo a meta estipulada. Considerando as 7 metas pertinentes ao índice, observamos que 4 
foram cumpridas e 3 não foram cumpridas. Na análise individual por Vara do Trabalho, 16 das 22 
Varas cumpriram a meta. Essa meta serve como base para o Programa Mérito de Produtividade.



Meta 17 do TRT19
Reduzir o consumo de energia elétrica em 15%, até 2020, 

tomando-se como base o exercício 2015.

Indicador: Kw/h) por mês

Meta do TRT19 em 2017 Situação atual 
(Janeiro a outubro de 2017)

45,87%
45%Maior que 100%

101,53%
100%

100%
34 pontos

42 pontos
186.485 Kw/h por mês 

(12% de redução) 168,027 Kw/h por mês (19,38% de 
redução no consumo de energia elétrica em 

relação ao mesmo período de 2015)

ANÁLISE: O consumo de energia elétrica de Janeiro a Outubro de 2017 reduziu 19,38% em 
relação ao mesmo período de 2015. Como o objetivo era um redução de 12%, a meta foi cumprida. 
A força de trabalho do tribunal alterou os seus hábitos de consumo de energia elétrica.

META CUMPRIDA



Meta 18 do TRT19
Reduzir o consumo de água em 7,5%, até 2020, 

tomando-se como base o exercício 2015.

Indicador: Consumo de água (em m3) por mês

ANÁLISE: O consumo de água de Janeiro a Outubro de 2017 reduziu 26,2% em relação ao 
mesmo período de 2015. Como o objetivo era um redução de 6%, a meta foi cumprida. A força de 
trabalho do tribunal alterou os seus hábitos de consumo de água.

Meta do TRT19 em 2016 Situação atual 
(Janeiro a outubro de 2017)

45%
983 m3 por mês (6% de redução)

703 m3 por mês (26,2% de redução no consumo de água 
em relação ao mesmo período de 2015)

META CUMPRIDA

ESTUDO DO CONSUMO DE ÁGUA 2017 - TRT19



Meta 19 do TRT19
Reduzir o consumo de material de expediente (excluindo-se as doações) 

em 50%, até 2020, tomando-se como base o exercício 2015.

Indicador: Consumo em reais por mês

Meta do TRT19 em 2017 Situação atual 
(Janeiro a outubro de 2017)

META CUMPRIDA

45,87%
45%Maior que 100%

101,53%
100%

100%
34 pontos

42 pontos
195.591 Kw/h por mês 

(10% de redução) 193.292 Kw/h por mês (11,06% de 
redução no consumo de energia elétrica em 

relação ao mesmo período de 2015)

R$49.880,34 por mês 
(20% de redução) R$32.901,92 por mês (47,23% 

de redução no consumo em reais por mês 
de material de expediente)

ANÁLISE: O consumo de material de expediente de Janeiro a Outubro de 2017 foi 47,23% menor 
do que o mesmo período de 2015. Como o objetivo era um redução de 20%, a meta foi cumprida. 
A força de trabalho do tribunal alterou os seus hábitos de consumo de material de expediente.



Meta 20 do TRT19
Reduzir o custo por Km rodado (em reais) para R$1,50 

em 2020, tomando-se como base o primeiro semestre de 2017.  

Meta do TRT19 em 2017 Situação atual 
(Janeiro a setembro de 2017)

45%Maior que 100%100%34 pontos195.591 Kw/h por mês 
(10% de redução) 193.292 Kw/h por mês (11,06% de 

R$56.115,38 por mês 
(10% de redução) R$31.385,92 por mês (49,66% 

)

R$ 1,55 
R$ 1,53         

Indicador: Custo por Km rodado (em reais)

ANÁLISE: O Custo por km rodado de Janeiro a Setembro de 2017 foi de R$1,55, não cumprindo 
a meta estipulada no plano estratégico.



Meta 21 do TRT19
Promover eventos dedicados ao Direito, à Justiça do Trabalho

e à memória institucional.

Indicador: 

ANÁLISE: O TRT/AL já realizou 10 eventos dedicados à divulgação e esclarecimento acerca da 
legislação trabalhista em 2017, cumprindo a meta estipulada no plano estratégico.

Meta do TRT19 em 2017 Situação atual 
(Janeiro a outubro de 2017)

45,87%
45%Maior que 100%

101,53%
100%

100%
5 eventos

10 eventos
META CUMPRIDA



Meta 22 do TRT19

Indicador: 

Meta do TRT19 em 2017 Situação atual 
(Janeiro a outubro de 2017)

45,87%
45%Maior que 100%

101,53%
100%

100%
4 eventos

6 eventos
META CUMPRIDA

Promover ações socioambientais

ANÁLISE: O TRT19 já realizou 6 eventos em 2017, cumprindo a meta estipulada no plano 
estratégico.



RESUMO DO RESULTADO DAS METAS ESTRATÉGICAS
EM OUTUBRO 2017

ANÁLISE: Considerando as 22 metas pertencentes ao plano estratégico, observamos que 15 
metas foram cumpridas, 6 metas não foram cumpridas e 1 meta não foi avaliada.
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