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APRESENTAÇÃO
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) é a instância superior da Justiça do Trabalho, 
de acordo com o art. 111, inciso I, da Constituição da República e com o art. 690, 
caput, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Na sua precípua função de “uniformizar a jurisprudência trabalhista brasileira” 
(art. 702, inciso I, alínea f, da CLT), muito tem trabalhado esta Corte no intuito de 
pacificar as relações de trabalho.

Em 2019, o TST recebeu uma 
quantidade muito expressiva 
de processos. Houve um 
aumento de 26,2% de 
processos recebidos, em 
comparação ao ano de 2018, 
consoante os quantitativos a 
seguir demonstrados: 

O contínuo aumento do número de processos recebidos por este Tribunal tem 
ensejado a aplicação de esforços cada vez mais vigorosos no enfrentamento do 
acervo processual. 

Para melhor elucidar o empenho desta instituição no cumprimento da sua visão, 
que é “consolidar-se como órgão de excelência nas pacificações das relações de 
trabalho”, a mensuração da Meta 15, prevista no Plano Estratégico 2015-2020 
deste Tribunal, revela que a média de julgados por magistrado, ou seja, a média 
da produtividade judicante por ministro, não apenas aumentou na ordem de 
5,4% em relação a 2018, como superou a meta planejada para 2020.
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O Índice de Processos Antigos em Gabinete, por sua vez, revelou, pela 
primeira vez, queda do número médio de processos conclusos com 
mais de dois anos de distribuição nos gabinetes. Outrossim, a aferição 
também demonstrou a superação da meta prevista para 2020.

Com o objetivo de alcançar resultados cada vez mais favoráveis, 
notadamente relacionados à celeridade processual, o TST vem aderindo 
a medidas de melhoramento da gestão do seu acervo. Para tanto, vem 
investindo em estruturação de dados, em inteligência artificial, no 
aperfeiçoamento diuturno do Processo Judicial Eletrônico – PJe/TST, na 
capacitação contínua dos servidores, entre outras iniciativas. 

Ressalta-se que esta Corte tem trabalhado, arduamente, na 
modernização do seu Parque Tecnológico, com o fito de promover a 
renovação dos seus processos de trabalho, especialmente a facilitação 
das atividades que envolvem diretamente o tratamento do acervo. Esse 
investimento é também direcionado por meio dos valores “Proatividade 
e Inovação”, previstos no seu Plano Estratégico 2015-2020.

Como é sabido, o trabalho judicial é de natureza eminentemente 
intelectual. Nessa esteira, facilmente conclui-se que os recursos 
humanos são a grande riqueza de uma instituição que busca cumprir 
sua missão institucional com níveis cada vez melhores de efetividade 
e transparência. Dessa forma, ao tempo em que se deve continuar 
desenvolvendo as competências de magistrados, servidores e 
colaboradores, não se pode descurar da promoção do bem-estar, da 
saúde, da motivação, bem como da valorização das pessoas, objetivos 
esses também de natureza estratégica da instituição.

Confirmando os resultados de todos esses esforços, em relação aos 
processos julgados também se vê que esta Corte, mais uma vez, galgou 
novo recorde, em observância às variáveis estabelecidas pelo Conselho 
Nacional de Justiça - CNJ, de acordo com os quantitativos expostos no 
gráfico a seguir:
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Frente aos novos desafios da prestação de contas no formato de relato integrado, conforme preconizam as orientações emanadas na Decisão Normativa 
TCU nº 178/2019, a Administração do TST vem atuando no sentido de fomentar o pensamento coletivo e concatenar as iniciativas das áreas com o Plano 
Estratégico do Tribunal.

Nesse sentido, estabeleceu-se, em outubro de 2019, o Sistema de Governança Institucional do TST, com o intuito de fortalecer as estruturas de governança 
e as práticas de gestão e possibilitar o aprimoramento da visão integrada da estratégia e da aplicação dos recursos públicos voltadas para o alcance de 
resultados.

Por sua vez, em dezembro de 2019, foi constituído grupo de trabalho com a participação de representantes da Presidência do Tribunal, bem assim dos 
titulares das Secretarias das áreas - fim e meio - e da Gestão Estratégica, para elaboração do Relatório de Gestão do TST na forma de relato integrado. 



Relatório de Gestão do Exercício de 2019 - Tribunal Superior do Trabalho

11

Como resultado desses esforços, percebe-se que houve amadurecimento da gestão quanto ao pensamento coletivo em relação ao exercício anterior. 
Destaca-se que, em 2020, o desenvolvimento e a normatização dos subsistemas de governança do TST contribuirão para a continuidade do aprimoramento 
do relatório de gestão no âmbito interno, no novo formato exigido.

Ante essas considerações, a presidência do TST, tem a satisfação de apresentar aos jurisdicionados o Relatório de Gestão referente ao exercício de 2019, com 
a observância da estrutura estabelecida na Decisão Normativa TCU nº 178/2019, com o compromisso de envidar esforços para poder declarar, nos próximos 
exercícios, o reconhecimento de sua responsabilidade por assegurar a integridade do relatório integrado e ter aplicado, em seu âmbito institucional, o 
pensamento coletivo em sua preparação e apresentação, nos termos que estabelece a Estrutura Internacional para Relato Integrado.

Ao ver a aproximação do final de mais um ciclo exitoso do Plano Estratégico, em 2020, o TST espera prosseguir fazendo melhorias para a satisfação dos 
jurisdicionados.

João Batista Brito Pereira 
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 



SUMÁRIO

CAPÍTULO I
GOVERNANÇA DO TST

1 - Governança

O Tribunal Superior do Trabalho - TST, com sede em Brasília e jurisdição em todo território nacional, é a instância suprema da Justiça do Trabalho, em 
conformidade com o art. 111, inciso I, da Constituição da República de 1988. Sua missão institucional consiste, em síntese, em “uniformizar a jurisprudência 
trabalhista brasileira”, consoante se depreende dos arts. 690 a 702 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Compete ao TST, conforme o disposto no art. 74 de seu Regimento Interno, processar, conciliar e julgar, na forma da lei, em grau originário ou recursal ordinário 
ou extraordinário, as demandas individuais e os dissídios coletivos que excedam a jurisdição dos Tribunais Regionais, os conflitos de direito sindical, assim 
como outras controvérsias decorrentes de relação de trabalho, e os litígios relativos ao cumprimento de suas próprias decisões, de laudos arbitrais e de 
convenções e acordos coletivos.

Ressalta-se que o art. 111-A, § 3º, da Constituição da República de 1988, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 92, de 12/7/2016, passou a dispor, 
ainda, a respeito da competência do TST para processar e julgar, originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da 
autoridade de suas decisões.

Integrante da Justiça do Trabalho e atuando junto ao TST, funciona o Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT, criado pela Emenda Constitucional nº 
45, de 30/12/2004. Esse órgão possui, entre outras atribuições, a de realizar a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça 
do Trabalho de primeiro e de segundo graus.

Composto do Presidente e do Vice-Presidente do TST, do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, de mais três ministros do TST e desembargadores de 
Tribunais Regionais do Trabalho, representando as cinco regiões geográficas do País, o Conselho é um órgão central, cujas decisões têm efeito vinculante.

Funciona no edifício do TST a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho - Enamat.  A Escola tem autonomia administrativa, 
cabendo-lhe, entre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e a promoção na carreira.

Ressalta-se que foram acrescentadas ao final deste relatório apenas as atividades da Enamat, tendo em vista que o CSJT apresenta seu Relatório de Gestão 
de forma individualizada.
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1.1 - Estrutura Organizacional

O TST é composto de 27 Ministros, escolhidos entre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados 
pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal (art. 111-A da Constituição da República de 1988).

Para desenvolver suas atribuições jurisdicionais, o Tribunal atua por meio de seus órgãos internos, quais sejam o Tribunal Pleno, o Órgão Especial, a Seção 
Especializada em Dissídios Coletivos, a Seção Especializada em Dissídios Individuais e as oito Turmas. O Regimento Interno também prevê a existência de 
três Comissões Permanentes, compostas tão somente de Ministros eleitos pelo Órgão Especial, quais sejam a Comissão de Regimento Interno, a Comissão 
de Jurisprudência e de Precedentes Normativos e a Comissão de Documentação.

O TST tem sua estrutura administrativa básica disciplinada na Resolução Administrativa nº 1.931, de 2/10/2017, que aprovou o Regulamento Geral da 
Secretaria, consignando as competências e as atribuições dos cargos de direção, chefia e assessoramento, conforme apresentado no organograma a seguir:

MINISTRO
PRESIDENTE

VICE-PRESIDÊNCIA

CORREGEDORIA-GERAL
DA JUSTIÇA DO TRABALHO

GABINETES DE MINISTRO

CONSELHO SUPERIOR DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO

ENAMAT

OUVIDORIA

ÓRGÃO ESPECIAL

TRIBUNAL PLENO

TURMAS 1ª, 2ª,3ª,
4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª

SEÇÕES SDI (1 e 2) e SDC

COMISSÕES PERMANENTES

CEFAST

CPAI

DGSETSEGP

SECG

SEOMJT ACEPRES ASEP ASGE

SECOM SESDI 1 SESDI 2 SETR 1-8 SEAUD SEGPES SEA SESAUDSETIN

SEGJUD

Os desdobramentos da estrutura organizacional encontram-se disponíveis na página do Tribunal 
(http://www.tst.jus.br/documents/10157/6a633a1f-fcb2-4a8a-94fa-5247f7b7e720).
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1.2 - Cargos de Direção do TST

A direção do TST é exercida pelo Presidente, pelo Vice-Presidente e pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, cujas atribuições se encontram disponíveis 
no Regimento Interno (https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/116169).

A gestão responsável pelo biênio 2018/2019 foi conduzida pelos seguintes Ministros:

Ministro Presidente

João Batista
Brito Pereira

Ministro Vice-Presidente

Renato de
Lacerda Paiva

Ministro Corregedor-Geral da JT

Lelio
Bentes Côrrea

1.3 - Ambiente Externo

1.3.1 - Cenário Nacional

Conforme anteriormente anunciado no Relatório de Gestão de 2018, a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467, de 13/7/2017) vem dando ensejo a inúmeros 
debates, especialmente de caráter constitucional, os quais estão tão somente em seu nascedouro.

O Supremo Tribunal Federal - STF recebeu diversas ações e recursos que versam acerca da citada reforma. Sobre alguns dos seus pontos, a maior instância 
do Poder Judiciário proferiu algumas decisões. Contudo, vem se avolumando o número de processos com essa relevante temática, vários deles, inclusive, 
com reconhecida repercussão geral. Com isso, tanto a Justiça do Trabalho quanto os jurisdicionados aguardam a manifestação desse Tribunal, haja vista 
o zelo que se deve ter de modo a evitar qualquer possibilidade de eventual insegurança jurídica. Por conseguinte, o TST demandará tempo razoável para 
assentar sua jurisprudência.

No sentido exposto, convém exemplificar que, na sessão do dia 10 de outubro, a Subseção Especializada em Dissídios 
Individuais (SDI-1) decidiu, por maioria, suspender a tramitação de todos os processos que tratam da validade de norma 
coletiva que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado pela Constituição da República até que o STF defina tese 
jurídica sobre a matéria, objeto de repercussão geral (http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.
do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=819&digitoTst=71&anoTst=2017&orgaoTst=5&tribunalTst=10&varaTst=0022&submit=Consultar). Sob essa 
linha de raciocínio, é possível admitir que tantos outros processos, com tema afeto à Lei nº 13.467, de 13/7/2017, também possam ser passíveis de suspensão 
à medida que os debates se apresentarem.
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Em conformidade com os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED (http://pdet.mte.gov.br/caged?view=default), em 
setembro de 2019, os números oficiais já demonstravam um aumento de 1,95% no estoque total de empregos e 6% melhor que o de igual período do ano 
passado (janeiro a setembro) (http://www.economia.gov.br/noticias/2019/10/brasil-criou-mais-de-157-mil-empregos-formais-em-setembro). Ao final desse 
ano, não obstante tenha se verificado contração do emprego celetista no mês de dezembro, no acumulado do ano de 2019, foi registrado saldo positivo de 
644.079 empregos, assinalando substancial retomada de sua oferta (http://pdet.mte.gov.br/images/ftp//dezembro2019/nacionais/1-sumarioexecutivo.
pdf).

 Ressalta-se que esse crescimento se apoia em medidas governamentais que resultaram em reformas estruturais atinentes ao reequilíbrio fiscal, ao lado 
da adoção pela economia da menor taxa de juros real da sua história (taxa de juros estrutural em queda), verificação de trajetória descendente do risco-
país e inflação abaixo da meta e com perspectiva descendente. Ou seja, a paulatina retomada do desenvolvimento econômico é fundamento da ampliação 
do mercado formal de trabalho que vem se verificando.

No que atine à Reforma da Previdência, aprovada pela Emenda Constitucional nº 103, de 12/11 de 2019, o Ministério da Economia sinaliza a expectativa de 
que o Brasil tenha efetivos avanços na retomada do crescimento, ante as condições de previsibilidade, segurança jurídica e diminuição do déficit público.

Visto isso, o TST vem acompanhando amiúde o cenário nacional e seus fatos impactantes na sua geração de valor.

1.3.2 - Cenário Internacional

A crise política e econômica na Venezuela, bem como a persistente crise no Haiti continuam a gerar efeitos no Brasil, haja vista que a onda migratória oriunda, 
notadamente, desses países, vem provocando políticas e operações de acolhimento a refugiados, em larga medida, em situação de vulnerabilidade. Com 
isso, o governo brasileiro passou a adotar medidas de resposta a esse influxo com uma política de fronteiras abertas.

Dado o impacto esmagador da crise venezuelana em estruturas locais, principalmente em Roraima, criou-se a “Operação Acolhida”, estruturada em três 
pilares principais, quais sejam, centros de recepção, assistência humanitária e interiorização, sendo esse último o foco prioritário da operação. Com a 
estratégia de interiorização, milhares de venezuelanos se beneficiaram, sendo transferidos para mais de 200 cidades brasileiras em várias regiões. Esse 
programa demonstrou grande potencial de promoção de integração local, tendo em conta que mais de 40% dos beneficiários em idade ativa conseguiram 
encontrar emprego nos três primeiros meses (https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1570656348.14). 

De acordo com o Relatório Anual 2019 Imigração e Refúgio no Brasil do Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra), os nacionais de Haiti e 
Venezuela ocupam os primeiros lugares dos imigrantes no mercado de trabalho formal. Outrossim, informa que nos primeiros seis meses de 2019 a 
movimentação de trabalhadores venezuelanos foi superior a todo o ano de 2018, o que demonstra que o mercado de trabalho formal vem absorvendo, 
fortemente, o contingente de imigrantes no país. O aludido relatório ainda registra que, como geralmente são trabalhadores com mais baixa qualificação, 



Relatório de Gestão do Exercício de 2019 - Tribunal Superior do Trabalho

16

principalmente, os haitianos; há aumento do peso desses trabalhadores na estrutura ocupacional. Por outro lado, embora a tendência migratória haitiana 
venha diminuindo desde 2017, os números relativos à migração venezuelana foram fortemente incrementados nos últimos dois anos. Sob esse raciocínio, 
facilmente, conclui-se que o aprofundamento da crise venezuelana, sem previsão de ser debelada, assinala a tendência de que o mercado de trabalho 
brasileiro venha absorver mais trabalhadores dessa nacionalidade  (https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/dados/relatorios-a).

Não obstante esteja o TST atento ao cenário internacional, não se observam fatos que estejam, até o momento, impactando, direta ou fortemente, a 
instituição, senão no bojo geral da tutela das relações trabalhistas, considerando sua natureza de órgão de cúpula da Justiça do Trabalho. 

1.4 - Cadeia de Valor

A Cadeia de Valor do TST, aprovada pelo Ato nº 794, de 25/11/2013, representa os principais macroprocessos desempenhados pela Corte, a fim de satisfazer as 
necessidades dos jurisdicionados. Permite a compreensão do fluxo de agregação de valor aos produtos e serviços colocados à disposição dos interessados. 
É essencialmente um fluxograma de alto nível que destaca as entradas, os processamentos e os produtos/saídas para os clientes.

Os macroprocessos finalísticos e de apoio encontram-se disponíveis, com todos os seus desdobramentos, na página da Gestão Estratégica  (http://www.tst.
jus.br/web/gestaoestrategica/cadeia-valor).
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1.5 - Plano Estratégico e Governança

O Planejamento Estratégico do Poder Judiciário foi instituído pelo CNJ, por 
meio da Resolução nº 70, de 18/3/2009. Nesse sentido, o Órgão Especial do 
TST aprovou o primeiro Plano Estratégico para o período de 2010 a 2014. O CNJ 
dispôs sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica do Poder Judiciário para 
o sexênio 2015/2020, consoante a Resolução nº 198, de 16/6/2014.  Tendo 
em vista as disposições normativas, o êxito da experiência anterior e os 
Macrodesafios estabelecidos para o Poder Judiciário, esta Corte apresentou 
seu Plano Estratégico para o referido período, aprovado mediante a 
Resolução Administrativa 1.693, de 6/10/2014. O Plano Estratégico do TST 
possui 23 metas, divididas em judiciárias e administrativas. Neste relatório 
são apresentados os resultados mais relevantes no contexto de atuação 
do TST, com a apresentação de algumas metas estratégicas.

ESTRATÉGIA NACIONAL DO 
PODER JUDICIÁRIO (2015 - 2020)

PLANO ESTRATÉGICO DO TST 
(2015 - 2020)

Resolução CNJ nº 198/2014

Resolução Administrativa nº 1693/2014

1.5.1 - Mapa Estratégico 2015/2020

No Mapa Estratégico do TST constam informações de missão, visão, valores, 
perspectivas, objetivos estratégicos e seus temas. 

1.5.2 - Iniciativas Estratégicas

Iniciativas Estratégicas são ações previstas no Plano Estratégico, cuja 
implementação tem por finalidade atingir os objetivos estratégicos. São 
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desenvolvidas por diversas unidades do Tribunal. O acompanhamento dessas ações se dá em distintas instâncias, em observância ao art. 11 do Ato nº 280, 
de 13/6/2018 (https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/138275/2018_ato0280_rep01.pdf?sequence=2&isAllowed=y). 

Nos próximos tópicos, encontram-se descritas as ações mais relevantes em consonância com cada perspectiva e relacionadas aos temas e objetivos. 

1.5.2.1 - Perspectiva Recursos
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1.5.2.2 - Perspectiva Processos Internos

1.5.2.3 - Perspectiva Resultados
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1.5.2.4 - Vinculação de Objetivos Funcionais aos Objetivos Estratégicos e à sua Missão

As competências constitucionais e legais das quais derivam a missão da instituição foram tratadas no tópico 1.1. 

O Regimento Interno, por sua vez, veicula dispositivos atinentes às suas funções judicantes e a organização dos diversos serviços diretamente relacionados 
à atividade-fim, entre outras previsões (https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/116169).

O Regulamento Geral da Secretaria do TST estabelece a estrutura e a organização dos seus serviços auxiliares, fixa a competência administrativa dos 
respectivos órgãos e dispõe sobre as atribuições dos cargos e das funções comissionadas do Quadro de Pessoal. Normatiza, também, os institutos da 
legislação de pessoal, a conduta dos servidores e a gestão estratégica (https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/1463). Em síntese, organiza e 
direciona a atividade-meio para dar suporte sob os diversos aspectos, quais sejam, estrutura administrativa, serviços de tecnologia da informação e 
comunicação, saúde, gestão de pessoas, segurança e transporte, orçamento e finanças, comunicação social, secretarias dos órgãos judicantes, auditoria, 
ouvidoria etc.

Estando claro quais normas veiculam os objetivos funcionais, convém registrar que a Cadeia de Valor do Tribunal, ao identificar seus principais macroprocessos 
finalísticos e de apoio, também aponta os principais resultados perseguidos pela instituição, logo, diretamente ligados aos seus objetivos funcionais.

 Ainda, relacionadas a esses objetivos funcionais, estão discriminadas as necessidades dos clientes para cada processo, as quais se relacionam diretamente 
com os objetivos estratégicos, que, por seu turno, além de dar cumprimento à missão, se consubstanciam no mecanismo organizacional que também 
resultará no alcance da visão.

Por fim, a Estratégia foi desdobrada para as unidades, cujo monitoramento se dá por meio de reuniões setoriais e de reuniões de análise da estratégia, em 
observância aos painéis de contribuição. Vale lembrar que o painel de contribuição consiste em ferramenta de apoio à Gestão Estratégica, por meio da qual 
é possível identificar e visualizar a colaboração de cada unidade no alcance dos resultados buscados pelo Tribunal, em conformidade com suas atribuições 
funcionais.

Os Painéis de Contribuição do TST encontram-se disponíveis na página da Gestão Estratégica (http://www.tst.jus.br/web/gestaoestrategica/paineis-de-
contribuicao).

1.5.3 - Comissão Permanente de Planejamento Estratégico - CPPE

A Comissão Permanente de Planejamento Estratégico - CPPE é composta do Secretário-Geral da Presidência, que a preside, do Diretor-Geral da Secretaria, do 
Ouvidor-Auxiliar e de três representantes dos Gabinetes da Vice-Presidência, da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e do Gabinete do Ministro mais 
antigo que ainda não tenha ocupado cargo de direção. As suas atribuições encontram-se previstas no art. 6º do Ato nº 280, de 13/6/2018.
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A CPPE compõe a instância interna de apoio à Governança, nos termos do Ato nº 407, de 9/10/2019, que estabeleceu o Sistema de Governança Institucional 
do TST.

Seus membros reúnem-se, ordinariamente, três vezes ao ano. Nas Reuniões de Análise da Estratégia – RAEs, a CPPE analisa os pontos críticos relativos aos 
objetivos, indicadores, metas, painéis de contribuição e projetos estratégicos. Assim, trata de exames e deliberações de alto nível que funcionam como 
último filtro antes da submissão das matérias à Presidência e, eventualmente, ao Órgão Especial, ou seja, todas as informações privilegiadas oriundas das 
unidades subordinadas são tratadas nesse foro, conforme o fluxograma a seguir.

Fluxograma de Reuniões de Acompanhamento da Estratégia
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1.6 - Estruturas de Governança

O Ato nº 407, de 9/10/2019, estabeleceu o 
Sistema de Governança Institucional do TST 
por meio de instâncias externa e interna, 
com o fito de estabelecer a estratégia, as 
políticas do Tribunal, bem como monitorar 
a conformidade e o desempenho da 
instituição, visando atender ao interesse 
público (https://juslaboris.tst.jus.br/
handle/20.500.12178/163471).

A referida norma trouxe previsão 
de desdobramento da governança 
institucional consistente no 
direcionamento, na avaliação e no 
monitoramento da gestão por áreas com 
conhecimento técnico e especializado, 
em princípio por meio dos seguintes 
subsistemas: governança e gestão da 
estratégia; governança e gestão da 
tecnologia da informação e comunicação; 
governança e gestão de pessoas; e 
governança e gestão de contratações. O 
citado ato dispõe que os mencionados 
subsistemas serão normatizados em 
2020.

A sua estrutura está em conformidade 
com o diagrama a seguir:
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1.7 - Relação com a Sociedade

1.7.1 - Canais de Acesso ao Cidadão

O TST mantém diversos canais para atendimento ao cidadão na Ouvidoria. 
Nesse sentido, cabe a ela o recebimento e o tratamento de solicitações, 
reclamações, denúncias, sugestões, elogios e também dos pedidos de 
acesso à informação. Essas manifestações são recebidas pelos seguintes 
canais: 

• Atendimento presencial  (Setor de Administração Federal Sul, 
Quadra 8, Lote 1, Bloco “A”, 3° andar, sala A3.67); 

• Formulário eletrônico (http://www.tst.jus.br/en/formulario-de-
atendimento); 

• Correspondência (Setor de Administração Federal Sul, Quadra 08, 
Lote 01, Bloco “A”, 3° andar, Sala A3.67, CEP 70.070-94); 

• Central de Atendimento Telefônico (0800-644-3444, para telefonia 
fixa, e (61) 3043-8600, para telefonia móvel, de segunda a sexta-
feira, das 9h às 18h);

• Facebook:https://www.facebook.com/TSTJus/ ;

• Instagram: https://www.instagram.com/tstjus/?hl=pt-br.

1.7.2 - Resultados da Ouvidoria

Desde a sua criação, em 2004, até 2019, a Ouvidoria do TST recebeu 302.998 
manifestações.  

Em 2019, a Ouvidoria do TST recebeu 16.780 manifestações, que estão 
dispostas no gráfico a seguir, organizadas por tipo de demanda: 

1.7.3 - Resultados do Serviço de Informação ao Cidadão - SIC

Desde a criação do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), em 2012, até 
2019, a Ouvidoria do TST recebeu 2.526 pedidos de informação.  

Em 2019, a Ouvidoria do TST recebeu 81 pedidos de informação.

1.7.4 - Carta de Serviços ao Cidadão

A Carta de Serviços ao Cidadão do TST, instituída pelo Ato nº 552, de 
13/8/2012, tem por objetivo informar o cidadão dos serviços prestados 
pelo Tribunal, as formas de acesso a esses serviços e os respectivos 
compromissos de atendimento. Está disponível no endereço: http://www.
tst.jus.br/en/web/acesso-a-informacao/carta-de-servicos.

O gerenciamento da carta de serviço compete ao Comitê Gestor da Carta 
de Serviços, instituído pelo mencionado Ato, do qual a Ouvidoria faz parte, 
em conjunto com as principais Secretarias do Tribunal.  Além disso, cabe 
às unidades responsáveis pelos serviços contidos na Carta encaminhar ao 
Coordenador do Comitê Gestor de Alterações e novos dados, para as devidas 
mudanças, visando ampla divulgação, aprimoramento e oferecimento de 
novos serviços pelo TST. 
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1.7.5 - Aferição do Grau de Satisfação dos Cidadãos-Usuários

De acordo com o Plano Estratégico 2015-2020 desta Corte, a Ouvidoria é responsável pela apuração e análise do indicador de satisfação social dos clientes 
(ISAT).  

Esse indicador serve de referência para o alcance da Meta 23, no citado Plano Estratégico, que é elevar a 70% o grau de satisfação dos clientes com os 
serviços prestados pelo TST até 2020.  A mensuração baseia-se na Pesquisa de Satisfação Social realizada anualmente pelo TST. 

A Meta 23 deverá percorrer o seguinte itinerário evolutivo:

2015 2016 2017 2018 2019 2020
65% 66% 67% 68% 69% 70%

O Índice de Satisfação dos Clientes é definido pela razão entre a soma de todas as notas atribuídas pelos clientes e o número total de clientes que 
responderam a pesquisa:

Clientes: número total de respondentes da Pesquisa de Satisfação.

A pesquisa passou a ser publicada pelo TST, a partir de 2012, por meio de questionário disponibilizado no sítio eletrônico do Tribunal. Tendo em vista as 
diretrizes determinadas pelo CNJ em 2014 e a aprovação do Plano Estratégico 2015-2020, a metodologia e o conteúdo do questionário foram redefinidos com 
a participação das áreas interessadas.

Em 2019, a Pesquisa de Satisfação foi respondida por 8.247 pessoas. De acordo com o resultado, o Índice de Satisfação dos Clientes foi de 70,1%, superando 
a meta estabelecida para 2019 (69%).

Índice de Satisfação dos Clientes(ISAT) =
Somatório (Nota dos Clientes)

Clientes
X 10
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1.7.6 - Mecanismos de Transparência das Informações Relevantes Sobre a 
Atuação da Unidade

Para imprimir transparência às informações relevantes sobre a atuação 
desta unidade, a Ouvidoria do TST dispõe em seu sítio na internet (http://
www.tst.jus.br/web/guest/servicos/ouvidoria) vários links de apoio e 
informação relevantes ao cidadão, entre os quais se destacam os  seguintes:

1. Consulta de Processos no TST, para obtenção de informações so-
bre o andamento de um processo no TST: http://aplicacao4.tst.jus.
br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica .do?consulta=Consul-
tar&conscsjt=&numeroTst=&digitoTst=&anoTst=&orgaoTst=5&tribu-
nalTst=&varaTst=&submit=Consultar

2. Ouvidoria, para registro de manifestação na forma de elogio, 
sugestão, solicitação, reclamação ou denúncia: http://www.tst.jus.
br/web/guest/formulario-de-atendimento

3. Acesso à Informação, para exercício do direito constitucional 
de acesso às informações públicas, conforme determina a Lei 
n° 12.527/2011: http://www.tst.jus.br/pt/web/sic/pedidos-de-
informacao

3.1. dados dos ministros do Tribunal e das principais unidades 
administrativas do TST para atendimento ao público (telefone, 
e-mail de contato, localização física e endereço); 

3.2. localização das unidades administrativas do Tribunal; 

3.3. Carta de Serviços ao Cidadão do TST, tratada anteriormente; 

3.4. página “Transparência”, pela qual é possível obter 
informações sobre a execução orçamentária e financeira, de 
pessoal, licitações e contratos, entre outros dados referentes à 

administração de recursos públicos do Órgão e aos Relatórios 
de Processo de Contas ao TCU;

3.5. página do “Serviço de Informação ao Cidadão do TST”, em 
que qualquer interessado pode apresentar Pedido de Acesso à 
Informação ao TST (Lei nº 12.527/2011), por meio de formulário 
eletrônico específico, disponível na página em questão (http://
www.tst.jus.br/en/web/sic/pedidos-de-informacao).

4. Regulamentação, para consulta aos atos que regulamentam o 
funcionamento da Ouvidoria do TST: http://www.tst.jus.br/web/
guest/regulamentacao

5. Perguntas mais Frequentes, para consulta a dúvidas mais 
recorrentes: http://www.tst.jus.br/web/guest/perguntas-mais-
frequentes

6. Estatística, para consulta  aos Relatórios Trimestrais e Anuais da 
Ouvidoria, bem como aos Relatórios da Pesquisa realizados pela 
unidade ou pelo TST: http://www.tst.jus.br/web/guest/estatistica1

Ressalta-se que desde agosto de 2017 a Ouvidoria passou a atuar na página 
do Facebook do Tribunal, tendo em 2019 foram respondido a 785 perguntas. 
No final do exercício de 2019, passou a trabalhar também com o Instagram. 
A parceria com a Secretaria de Comunicação Social do TST (Secom) visa a 
oferecer atendimento diferenciado, possibilitando aos usuários de rede 
social o uso conjunto de serviços prestados pela Ouvidoria.

1.7.7 - Efetividade das Ações de Ouvidoria

A seguir, algumas ações adotadas no âmbito do Tribunal resultantes de 
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manifestações de cidadãos na Ouvidoria do TST, que geraram ganho efetivo 
nos trabalhos desenvolvidos em 2019:

• solicitação de regulamentação de jornada de seis horas para 
servidoras lactantes dos TRTs, a exemplo do que foi feito no TST 
mediante o Ato nº 105, de 8/3/2018. O assunto foi levado pelo Ministro 
Ouvidor à Presidência. O Ministro Presidente editou o Ato nº 58, de 
26/3/2019, que instituiu o Programa de Assistência à Mãe Nutriz 
na Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus. A assinatura foi realizada 
na abertura da 2ª reunião Ordinária do Colégio de Presidentes e 
Corregedores da Justiça do Trabalho - Coleprecor;

• sugestão para melhorias na Correição das Varas do Trabalho do 
TRT-15, auditoria nos processos trabalhistas e no sistema on-line 
de pagamento de honorários periciais. O relatório foi encaminhado 
à Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e à 
Corregedoria-Regional do TRT da 15ª Região para encaminhamento e 
providências pertinentes;

• sugestão para atendimento a telefonia móvel na central de 
suportes nacionais. Em continuidade, no mês de junho, a opção 
foi implementada pela Coordenadoria de Suporte ao Usuário pelo 
telefone 61-3043-8600;

• sugestão para implementação de formas eletrônicas de controle 
nos Tribunais do Trabalho, para recadastramento de aposentados 
e pensionistas, por meio da celebração de contratos com cartórios, 
com a Receita Federal ou com outros. A sugestão está sendo 
implementada e já é possível, por exemplo, para comprovação de 
votação em eleições. A unidade de gestão de pessoas informa que 
a matéria está em estudo com vistas a aperfeiçoar essa rotina de 
trabalho, no âmbito dos TRTs;

• reclamação de ausência de solução acerca de dificuldade técnica 

no PJe-TST.  Os gestores do PJe do CSJT reforçaram com a equipe da 
Central sobre a necessidade de haver correto procedimento nesse 
tipo de chamado para que o problema não se repita;

• denúncia de suposto trabalho forçado na cidade de Nanuque-MG, 
de que empregados trabalham de 10 a 12 horas sem salário, moradia 
digna, entre outras irregularidades. Considerando a gravidade do 
caso, o Ministro Ouvidor encaminhou ofício ao Procurador-Geral do 
Trabalho para conhecimento e providências pertinentes;

• reclamação de impossibilidade de utilização do Módulo PJe-
Calc, integrante do Sistema Processo Judicial Eletrônico instalado 
na Justiça do Trabalho. O Secretário de Tecnologia da Informação 
e Comunicação informou que o tema se insere nas atribuições do 
Comitê Gestor Nacional do PJe, que foi abordado na reunião de 12 de 
agosto de 2019 e que se encontra em estudo;

• sugestão de criação de um fluxograma de andamento processual 
ao público. A Secretaria Geral Judiciária informou que a viabilidade de 
implementação da sugestão se encontra em análise na assessoria 
da Secretaria Geral Judiciária;

• reclamação de que o sistema de TI do TST, apesar de reconhecer 
o certificado digital do usuário, somente permite a visualização os 
autos por meio de login e senha. Diante disso, sugeriu a não utilização 
do login e da senha para visualizá-los, uma vez que o procedimento 
com certificado digital é mais seguro e, com a medida, estariam 
reduzidos protocolos de acesso. O Coordenador de Desenvolvimento 
de Sistemas informou que a sugestão foi encaminhada ao Cgsjud – 
Comitê Gestor de Sistemas Judiciais para análise do pleito;

• denúncia referente a suposto trabalho irregular em restaurante 
de Brasília, de que as funcionárias do estabelecimento são menores 
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que trabalham sem carteira assinada e com carga horária de aproximadamente oito horas por dia e ainda sendo supostamente assediadas no 
ambiente de trabalho. Em razão da gravidade do caso, o Ministro Ouvidor encaminhou o feito à Procuradoria-Geral do Trabalho, para conhecimento e 
providências pertinentes.

1.8 - Gestão de Riscos

O Plano Estratégico TST 2015-2020 contempla a iniciativa estratégica de “Implementar a Gestão de Riscos”. A partir desta definição, a metodologia de gestão 
de riscos do TST começou a ser implantada, já em 2015, com a publicação dos seguintes normativos: 

• Ato nº 93, de 25/2/2015, que instituiu o Comitê de Gestão de Riscos da Secretaria do TST;

• Ato nº 131, de 13/3/2015, que dispõe sobre a Política de Gestão de Riscos da Secretaria do TST;

• Plano de Gestão de Riscos da Secretaria do TST, que apresenta o processo de gestão de riscos previsto na Política de Gestão de Riscos da Secretaria 
do TST, a fim de auxiliar a sua implantação.

A gestão de riscos no TST é realizada majoritariamente sobre os processos de trabalho, o que configura a gestão dos riscos operacionais, visando aprendizado 
e disseminação da metodologia. Um dos desafios para o Tribunal é integrar essa gestão de riscos à estratégia e à performance, conforme preconiza o 
COSO ERM (2017). Outro desafio a ser superado é que na metodologia atual não há previsão de procedimentos para a gestão dos riscos positivos, também 
conhecidos como oportunidades. 

Visando aprimorar tanto a governança do TST quanto seu processo de gestão de riscos, foi criado o Sistema de Governança Institucional do TST, por meio do 
Ato nº 407, de 9/10/2019, que, entre outros aspectos, contempla os princípios de governança alusivos ao gerenciamento de riscos do TST. Também prevê as 
responsabilidades dos diversos gestores em relação ao Sistema. No particular, nota-se a atenção da instituição aos riscos em todos os níveis hierárquicos. 
Também constam do Ato práticas que visem garantir a minimização dos riscos. 

Seguem os principais riscos específicos identificados que podem afetar a capacidade do Tribunal de alcançar seus objetivos, bem como a previsão de 
tratamento. 
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Fontes (Contexto)
Riscos Probabilidade Magnitude 

(Impacto) Controles
Internas Externas

Gestão de Ativos -

Falta de processo de gestão de ativos da informa-
ção, dificulta a execução de outros processos de 
TI, onerando / impedindo a execução de determi-
nados processos de trabalho.

4 4
• Operacionalizar processos de gestão de ativos 
e configuração após a aquisição da nova ferra-
menta de service desk.

Classificação da 
Informação

-
Falta de classificação da informação uso impró-
prio de recursos de TI, mantendo informações com 
proteção insuficiente.

4 4
• Elaborar Política de Classificação da Informação.

• Implantar a Classificação da Informação.

Classificação da 
Informação

-
Falta de classificação da informação prejudicando 
o processo de confidencialidade, quebra de confi-
dencialidade das informações.

4 4
• Elaborar Política de Classificação da Informação.

• Implantar a Classificação da Informação.

Classificação da 
Informação

-
Falta de classificação da informação prejudicando 
o processo de proteção das informações, vaza-
mento de informações restritas ou sigilosas.

4 4
• Elaborar Política de Classificação da Informação.

• Implantar a Classificação da Informação.

Classificação da 
Informação

-

Não envolvimento da Alta Administração, impe-
dindo o processo de classificação da informação, 
não ter informação classificada. 

4 5

• Elaborar Política de Classificação da Informação.

• Implantar a Classificação da Informação.

• Submeter ao CGSI.

Classificação da Infor-
mação

-

Não envolvimento das demais Unidades do TST, 
impedindo o processo de classificação da infor-
mação, não ter informação classificada. 

4 5
• Elaborar Política de Classificação da Informação.

• Implantar a Classificação da Informação.

Controle, Monitora-
mento e Auditoria De 
Recursos Tecnológicos

-

Elevado volume de Ioga produzidos pelos ativos 
de TI, ataques fracionados, roubo de dados / Va-
zamento de informações / Modificação indevida / 
Ataques / Má utilização de recursos de TI. 

4 4
• Submeter ao CGSI.

• Operacionalizar solução de análise de logs
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Fontes (Contexto)
Riscos Probabilidade Magnitude 

(Impacto) Controles
Internas Externas

Controle, Monitora-
mento e Auditoria De 
Recursos Tecnológicos 

-

Elevado volume de /ogs produzidos pelos ativos de TI, 
dificulta a realização de análise, correlação e investiga-
ção de eventos, possibilitando a realização de extrusão 
de dados ou mineração de moedas virtuais.

4 4
• Operacionalizar solução de análise de 
logs 

Incidentes de SI 
Incidentes 
de SI 

Dificuldade em coletar e correlacionar logs de diversas 
origens, falta de visibilidade e de informações neces-
sárias para analisar o contexto do incidente, aumenta 
o tempo de resposta para solução do incidente.

4 4

• Análise manual de logs

• Centralizar logs

• Implantar solução de correlação de logs 
e eventos

Incidentes de SI 
Incidentes 
de SI 

Dificuldade em coletar e correlacionar logs de diversas 
origens, falta de visibilidade e de informações neces-
sárias para ações preventivas, exploração de vulne-
rabilidades, ataques/roubo de dados, vazamento de 
informação e indisponibilidade da infraestrutura de TI.

4 4

• Análise manual de logs

• Centralizar logs

• Implantar solução de correlação de logs 
e eventos

Incidentes de SI 
Incidentes 
de SI 

Dificuldade em coletar e correlacionar logs de diversas 
origens, falta de visibilidade e informações necessárias 
para analisar o contexto do incidente (reativo), explo-
ração de vulnerabilidades, ataques/roubo de dados, 
vazamento de informação e indisponibilidade da 
infraestrutura de TI.

4 4

• Análise manual de logs

• Centralizar logs

• Implantar solução de correlação de logs 
e eventos

Recursos Humanos -

Linguagem inadequada para determinado público da 
campanha (magistrados), tendo em vista que o obje-
tivo era praticar uma linguagem menos formal. Não 
envio para magistrados,impedindo de atingir parte do 
público alvo da campanha.

4 4 • Eventos de conscientização em SI 

Normatização, con-
trole e fiscalização 
interna

-

Não informação sobre a PSI aos novos servidores, cola-
boradores terceirizados, estagiários e fornecedores que 
prestam serviço ao Tribunal, desinformação de parte 
dos servidores, desconformidades com os preceitos da 
norma técnica NBR ISO/IEC 27002:2013. 

4 4
• Incluir PSI nos novos contratos

• Incluir PSI na assinatura da posse 
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Fontes (Contexto)
Riscos Probabilidade

Magnitude 
(Impacto)

Controles
Internas Externas

Recursos 
Humanos

-
Falta de Servidores da SAIPP no presencial; Processos 
parados na unidade; Aumento do IMD e sobrecarga dos 
servidores SAIPP Presencial.

5 3

• Retorno de um servidor do Teletrabalho para 
o Presencial.

• Aumento da distribuição dos processos mais 
antigos (300 mais antigos) diariamente.

Carga de 
Trabalho

-
Ter poucas pessoas para realizar a atividade; Realizar o 
gerenciamento do escaninho diferenciado; Acúmulo de 
processos no escaninho da CPE.

4 3
• Capacitar membros da equipe para o aumento 
do pessoal que trata o escaninho diferenciado.

Recursos 
Humanos

-
Erro do Revisor P2; P2 - Carregamento incorreto de peças; 
Processo julgado erroneamente / incompleto.

3 4
• Orientar os revisores de P2 a terem mais 
cuidado e atenção ao analisar os processos.

Recursos 
Humanos

-
Rotatividade alta da equipe de revisores; Redução 
da equipe; Redução da produtividade / Acúmulo de 
processos.

4 4

• Controle de Rotatividade de Estagiários.

• Solicitar à CDEP a lotação de servidores, 
principalmente, aqueles que irão ser nomeados, 
por meio de Memorando.

• Quando da criação da Seção de Cadastramento 
de Temas Processuais, solicitar o aumento no 
número de vagas de estagiários para a CPE.

Recursos 
Humanos

-
Realizar a carga manual de processos; Carregar 
processos para Unidade distinta da prevista; Erro no 
envio de processos.

3 3
• Orientar os revisores a terem mais cuidado e 
atenção ao analisar os processos.

TI -
Falhas no sistema de TI (Rede, catador, mobilidade); 
indisponibilidade de acesso; Equipe não produz a cota.

3 3
• Realizar contato com a área de suporte do TST 
(4040).

TI -
Falha nos procedimentos automáticos de distribuição; 
indisponibilidade de processos; Queda de produtividade 
/ acúmulo de processos no escaninho.

2 4
• Ter sempre um membro da equipe da STECP 
para resolver esses problemas.

Recursos 
Humanos 

Cultura 
Organizacional

-
Por motivos não fundamentados;  Processos são 
Recusados pelo Revisor;Aumento do tempo do processo 
na unidade.

4 2

• Redistribuir o processo para outro revisor com 
prioridade.

• Acompanhar os motivos de recusa não 
fundamentados e orientar o revisor.
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Cabe salientar que outros processos de trabalhos do TST são objetos do gerenciamento de riscos, mas em estágios iniciais; portanto não é possível, neste 
momento, reconhecer os principais riscos. Esses processos de trabalho são listados a seguir.

Por fim, representa um desafio para o TST incluir a abordagem de riscos positivos ou oportunidades em sua metodologia de gestão de riscos, assim como a 
gestão de riscos estratégicos. O aludido Ato nº 407, de 9/10/2019, que estabelece o Sistema de Governança Institucional do TST, certamente, vem contribuir 
para a construção dessa visão ampliada de riscos, tendo ainda em conta a implantação de gestão de riscos em caráter horizontal e vertical. 

1.9 - Atuação da Unidade de Auditoria Interna

Um dos mecanismos de controle instituído pela Alta Administração é o Plano Anual de Auditoria - PAA de 2019 (Ato nº 513, de 23/11/2018), executado pela 
Secretaria de Auditoria - SEAUD, instância interna de Apoio à Governança. A SEAUD atuou por meio de auditoria e consultoria, conforme especificado no 
Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna constante do item “Relatórios, pareceres e declarações” do Sistema e-Contas do TCU, em conformidade 
com o Manual de Auditoria do TST (Ato nº 297, de 29/5/2014) e o regulamento interno que delimita as suas competências (Ato nº 356, de 16/9/2019). O 
intuito é auxiliar o acompanhamento da legalidade, economicidade, eficiência, eficácia e legitimidade dos atos administrativos e de gestão, avaliar riscos e 
controles internos e contribuir para o alcance dos objetivos do Tribunal.
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 1.10 - Determinação da Materialidade das Informações 

Com o objetivo de atender às previsões constantes da Decisão Normativa nº 178, do Tribunal de Contas da União - TCU, notadamente, do seu Anexo II, foi 
constituído Grupo de Trabalho, por força do Ato nº 489, de 2/12/2019, com a finalidade de definir a estrutura, composição e forma de apresentação do 
Relatório de Gestão de 2019, no formato integrado, à semelhança do que já havia sido feito no ano anterior. 

Nesse sentido, foi constituído grupo de trabalho, composto de representantes de diversas unidades, sob a coordenação dos trabalhos a cargo do Assessor-
Chefe da ASGE.

Entre outras responsabilidades atribuídas ao referido grupo de trabalho, ressalta-se o dispositivo “determinar a materialidade das informações, os pontos 
de gestão que mereçam destaque considerando a missão e a visão institucional, os objetivos estratégicos, as prioridades da gestão, os principais resultados 
de gestão e os desafios e perspectivas, entre outros relevantes pontos, para fins de preparação do relatório de gestão que compõem as contas do exercício 
de 2019, no modelo de relato integrado”, de acordo com o inciso III do art. 2º do aludido do Ato. 

Sob esse raciocínio, os trabalhos se desenvolveram em quatro etapas:  identificação de temas capazes de afetar a geração de valor (relevantes),  avaliação 
de seu impacto, priorização dos temas e, por fim, a determinação das informações a serem divulgadas.

Assim, por meio desses processos de trabalho, foi possível analisar e priorizar os temas, considerando os impactos revelados pelas mensurações dos 
resultados, tendo por norte os elementos do Plano Estratégico 2015/2020, bem como as Metas Nacionais do CNJ.

Desse modo, o que se vê é que a aplicação do pensamento coletivo ao Relatório de Gestão – 2019 se tornou factível por meio da união de esforços de todas 
as unidades, derivada do entendimento acerca da contribuição de cada uma, constatada no desdobramento da estratégia e especialmente na percepção 
de pertencimento a um todo orgânico dirigido à prestação de resultados cada vez melhores aos jurisdicionados.

 



SUMÁRIO

CAPÍTULO II
Resultados da Gestão

2 - Resultados da Gestão

A demonstração dos principais resultados possibilita a análise da estratégia 
adotada pela instituição, tendo em conta o cumprimento da missão, de suas 
metas, bem como a construção da visão estabelecida para a instituição.

De acordo com a necessidade, a ASGE deve propor revisão das metas ou de outros 
pontos do Plano Estratégico 2015/2020 à CPPE, cujas atribuições, entre outras, 
são “propor revisão do Plano Estratégico” e “monitorar a execução da estratégia 
(indicadores, metas, ações e projetos estratégicos), bem como propor medidas 
voltadas ao cumprimento e ao alcance dos objetivos estratégicos” (art. 6º, Incisos 
II e III, do Ato nº 280, de 13/6/2018).

2.1 - Objetivo Estratégico: Desenvolver Competências e Valorizar Pessoas

A meta de capacitação foi dividida entre as principais áreas do TST, a fim de facilitar 
a oferta de cursos de acordo com a área de atuação dos servidores. Verifica-se, 
em todas as áreas do Tribunal, que o número de servidores que concluíram o 
mínimo de 16 horas-aula de capacitação superou a meta estabelecida. Destaca-
se que as unidades vinculadas à Secretaria-Geral da Presidência e à Diretoria-
Geral da Secretaria do Tribunal alcançaram mais que o dobro da meta estipulada, 
demonstrando o grande empenho de seus servidores no desenvolvimento de 
competências técnicas e comportamentais.

Nesse sentido, será proposta a revisão da meta em apreço.
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2.2 - Objetivo Estratégico: Promover Saúde e Qualidade de Vida

A Meta 6 direciona-se à promoção da saúde dos servidores. O Índice 
de Afastamento de Servidores Decorrente de Licença Médica (IAFAST), 
alusivo a essa Meta, foi criado com o objetivo de monitorar eventuais 
afastamentos que possam impactar a força de trabalho.

Em 2019, o percentual alcançou 2,92%, superando a meta estabelecida 
de 2,97% em 0,5%, ou seja, um desempenho de 101,7%. 

Quando comparado com 2018, observou-se um decréscimo de 0,2% 
no resultado, uma vez que naquele ano o resultado foi de 2,94%, 
ligeiramente superior ao de 2019. Contudo, ambos os resultados se 
mantiveram dentro do planejado, a exemplo dos anos anteriores.

O bom desempenho da meta deveu-se à continuidade das ações e 
programas voltados para a saúde ocupacional dos servidores, tais 
como:

• orientação, acompanhamento e supervisão dos tratamentos 
dos servidores pela Secretaria de Saúde do TST – SESAUD e de 
sua Divisão Médica – DIME, com a finalidade de diagnosticar 
precocemente as falhas ou interrupções nas terapêuticas e 
estimular as adesões dos pacientes aos tratamentos instituídos;

• vacinação antigripal; 

• exames médicos periódicos com o objetivo de identificar 
fatores de risco para os servidores do TST, além de diagnosticar 
precocemente eventuais distúrbios da saúde;

• orientações ergonômicas sob demanda dos diversos setores 
do Tribunal e prática de ginástica laboral; 

• implantação do Programa de Atenção à Servidora Gestante 
(odontologia e enfermagem); 

• implantação do Programa de Hipertensão que acompanha e 
orienta os servidores hipertensos em relação à medicação;

• realização anual de exame periódico e prática de exercícios 
físicos (grupo de hipertensos);

•  realização de reuniões dos Vigilantes do Peso, em parceria com 
a Associação dos Servidores do TST – Astrisutra e orientação para 
a prática de exercícios físicos (grupo de obesos) para a redução 
da obesidade e do sobrepeso dos servidores; e

• realização de avalições físicas e orientações para a prática 
de exercícios físicos e a redução do sedentarismo (“TST em 
Movimento”).
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2.3 - Objetivo Estratégico: Otimizar os Processos de Trabalho Consoante registrado na apresentação deste relatório, a mensuração 
da Meta 15, prevista no Plano Estratégico 2015/2020 deste Tribunal, 
revela que a média de julgados por ministro (produtividade judicante) 
não apenas aumentou na ordem de 5,4%, em relação a 2018, como 
superou a meta planejada para 2020. 

No mesmo sentido, o exitoso resultado referente à Meta 20 superou, 
significativamente o planejado para 2019 e ainda o previsto para 2020.

O bom desempenho de ambas as metas também se deve ao 
investimento da instituição em sistemas informatizados. Nesse 
sentido, destacam-se as seguintes ferramentas tecnológicas:

•  a implantação da Classificação por Temas dos Processos 
Judiciais do TST, consistente na identificação e no cadastramento 
dos temas relativos aos processos mais antigos, integrantes do 
acervo anterior ao formado a partir do Sistema e-Recurso de 
Admissibilidade de Recursos de Revista - e-Rec, complementou 
a tematização do acervo de processos judiciais do TST, ao tempo 
em que possibilitou a reunião de processos por antiguidade, 
por semelhança, por quantidade de temas, sobrestados, 
com repercussão geral, recursos repetitivos, assunção de 
competência, incidente de uniformização de jurisprudência nos 
TRTs, etc;

• a Ferramenta “Bem-Te-Vi”, cujo primeiro módulo do sistema, 
denominado Gestão do Acervo Processual, foi criada para auxiliar, 
de forma estratégica, a gestão do acervo processual nos gabinetes 
de ministros e possibilitar a reunião de processos semelhantes, 
o que veio otimizar o tempo de elaboração de minutas de votos 
e despachos e facilitar o estabelecimento de metas de produção 
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e a gestão do gabinete. O sistema, desenvolvido com a utilização 
de algoritmos de inteligência artificial, possui diversos filtros 
que permitem detectar, por exemplo, quantos processos estão 
relacionados a determinado tema, há quanto tempo essas 
ações chegaram ao gabinete e se o processo está enquadrado 
nas metas estabelecidas pelo CNJ. A partir de maio de 2019, o 
sistema Bem-Te-Vi passou a contar com a nova funcionalidade 
de análise automática da tempestividade (observância de 
prazos) dos processos, além de permitir o acesso automático 
às peças recursais.Outro ponto de destaque no sistema Bem-
te-vi decorreu da reformulação do Sistema e-Rec e da captação 
dos dados pelo TST, que permitiu o desenvolvimento de nova 
funcionalidade. Trata-se do módulo “Bem-Te-Vi – Triagem”, por 
meio do qual tornou-se possível efetuar triagem minuciosa a 
partir do despacho de admissibilidade do recurso de revista. Isso 
impacta, enormemente, de maneira positiva, a gestão do acervo 
processual dos gabinetes e a produtividade;

• o novo Sistema de Pesquisa de Jurisprudência do TST também 
veio otimizar as atividades de pesquisa, mediante emprego 
de softwares livres, que contém mecanismos de pesquisa 
similares aos adotados pelos maiores sites de busca da internet 
(Google, Yahoo etc). Agora, os documentos encontrados são 
apresentados por ordem cronológica de publicação e também 
pelo grau de “relevância” estabelecido segundo algoritmos 
típicos de mecanismos de inteligência artificial;

• a nova versão do Sistema Gabinete Eletrônico - GE, que permite 
o gerenciamento do acervo de processos que tramitam por meio 
do Processo Judicial Eletrônico - PJe/TST, passou a comportar 
diversas novas funcionalidades, como a assinatura em lote, a 
incorporação do editor MS-Word como padrão, o gerenciador 
de acervo com filtros rápidos e agrupadores, o validador de 

formatação de documentos, a importação de voto no formato 
do Sistema de Apoio ao Gabinete - SAG e o visualizador do inteiro 
teor do processo; 

• o   aperfeiçoamento do Sistema e-Recurso de Admissibilidade de 
Recursos de Revista - e-Rec, atribuiu-lhe novas funcionalidades 
que tornaram mais célere o exame de recursos pelos Tribunais 
Regionais do Trabalho – TRTs, além de completa integração 
ao sistema do PJe/TST. Com a evolução tecnológica do e-Rec, 
os dados processuais passaram a ser consolidados de modo 
estruturado nas bases de dados do TST. Essa iniciativa deu-se 
em parceria com o TRT da 9ª Região;

• a nova versão do sistema Plenário Eletrônico - PE para 
julgamento processual no TST, passou a permitir a votação 
e o julgamento não presencial de processos, bem como o 
julgamento de processos provenientes tanto do Sistema de 
Informações Judiciais Eletrônico - e-SIJ, bem como do PJe/TST, em 
ambiente único. Essa nova evolução do sistema objetivou, entre 
outras facilidades, a maior estabilização do apregoamento 
dos processos, a visualização de retorno de vista processual, 
o pedido de vista dos processos do PJe e a vista em mesa de 
processos oriundos de ambos os sistemas, e-SIJ e PJe;

• a ferramenta Secretaria Eletrônica – SE foi criada para 
dinamizar os trabalhos realizados pelas Secretarias dos Órgãos 
Judicantes do TST, de modo a possibilitar o funcionamento 
das sessões em apenas um ambiente, quer para os processos 
que tramitam pelo PJe, quer para os que tramitam pelo e-SIJ. 
Integrada ao Sistema PE, a SE possibilita desde o apregoamento 
dos processos na sessão até a produção de certidões e atas de 
julgamento. O desenvolvimento desse sistema iniciou-se em 
abril de 2018. No final daquele ano, o primeiro módulo (sala 
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de sessão do secretário) entrou em produção, como piloto, 
na Secretaria da Sexta Turma. Em 2019, houve a expansão do 
seu uso para as demais secretarias dos órgãos judicantes do 
Tribunal. Atualmente, encontram-se em desenvolvimento novas 
funcionalidades do SE;

• ao utilizar os dados provenientes do sistema e-Rec, o 
Assistente de Minutas possibilita a elaboração automática de 
minuta preliminar de voto ou de despacho, a partir dos trechos 
da decisão proferida pelo TRT e das razões do recurso de revista. 
Adicionalmente, a minuta inicial poderá ser enriquecida com a 
inserção automática de textos (auto texto) e de modelos (teses 
referentes ao tema) alimentados de forma independente e 
exclusiva pelos gabinetes de ministros;

• o sistema Marcadores Automáticos de Processos, que foi 
desenvolvido para a inserção automática de marcadores 
nos processos recebidos por meio do sistema do PJe (90% do 
volume total), eliminou o grave ponto de estrangulamento que 
se verificava na Coordenadoria do Processo Eletrônico - CPE da 
SEGJUD;

• o Sistema de Apoio à Autuação Processual foi desenvolvido 
para a captação dos dados de partes e advogados dos processos 
recebidos por meio do sistema do PJe para a carga automática 
nas bases de dados do Sistema de Autuação e Distribuição de 
Processos (Sadip), eliminando grande parte do trabalho manual 
então realizado pela Coordenadoria de Classificação, Autuação 
e Distribuição de Processos – CCADP; e

• o Sistema de Autuação e Distribuição de Processos - Sadip foi 
desenvolvido com vistas a melhorar o desempenho da CCADP, 
tanto na qualidade das atividades desenvolvidas quanto 
na quantidade, pois  atualizou a sistemática de atuação e 
distribuição de processos. 

Contudo, ainda é precipitado cogitar proposta de revisão dessas metas 
para 2020, haja vista o impacto do expressivo aumento de processos 
recebidos em 2019, cujos efeitos ainda estão sendo analisados pela 
instituição. No particular, convém remeter-se ao tópico vindouro, 
notadamente no que alude à analise da Meta 22.

2.4 - Objetivo Estratégico: Aferir a Qualidade da Prestação 
Jurisdicional

 Conforme o Relatório de Gestão de 2018, foi anunciada a necessidade 
de revisão da aludida meta, entre outras, o que se deu por força da 
5ª Revisão do Plano Estratégico 2015/2020. Após a sua reanálise para 
um patamar mais aproximado de uma possível realidade, a meta foi 
redimensionada, mantendo-se, todavia, desafiadora. 

O bom desempenho dessa meta deve-se às mesmas razões elencadas 
no tópico anterior.
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 Certamente, o Índice de Congestionamento (IC) revelou que o resultado 
alcançado ficou bem aquém do perseguido quando considerados 
os anos anteriores. O desempenho da meta foi de 85,8% do que se 
almejava.

Ocorre que o número de processos recebidos em 2019 foi muito além 
do que se pode qualificar de um natural aumento da litigiosidade. 
Consoante mencionado na apresentação deste relatório, houve um 
aumento de 26,2% de processos recebidos, em comparação a 2018. 
As razões desse crescimento encontram fundamento nos seguintes 
fatos:

• entre os processos recebidos, verificou-se o aumento de casos 
novos no Tribunal na ordem de 37,9% com relação ao observado 
em 2018;

• houve um aumento expressivo na interposição de recursos 
para os TRTs e para o TST; contudo, ao se analisar a “idade” dos 
processos que subiram após  advento da Reforma Trabalhista,  
o que se constata é que houve uma diminuição de processos 
recentes e um aumento de processos antigos;

• foram realizados mutirões nos Tribunais Regionais, sobretudo naqueles 
de grande porte, com o objetivo de reduzir o volume de processos que 
se encontravam aguardando o exame de admissibilidade de recursos 
de revista;

•  o sistema e-Recurso foi aperfeiçoado para se tornar mais aderente ao 
PJe), o que implica celeridade na movimentação processual. 

O TST iniciou 2019 com um acervo de 253.409 processos em tramitação. Durante 
o ano recebeu 407.565, julgou 331.040 e baixou 256.296. Ao final do ano, o 
acervo contava com 396.302, o que corresponde a 56,4%, quando comparado 
ao quantitativo existente no mesmo período de 2018.

Logo, é precipitado concluir, por meio de um desempenho anômalo referente 
a um determinado exercício e, ainda por conta do advento da Reforma 
Trabalhista, que a meta em apreço, entre outras, deve ser submetida à revisão.

Por outro lado, também não se podem ignorar, como consta do tópico 1.4.1, os 
efeitos das esperadas decisões do STF relativas a diversos temas da Reforma 
Trabalhista que, certamente, também impactarão as atividades desta Corte.
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A satisfação dos jurisdicionados com os serviços prestados pelo TST 
é mensurada por meio do Índice de Satisfação dos Clientes - ISAT, 
mediante a disponibilização de pesquisa de satisfação, na internet, 
aplicada pela Ouvidoria. 

O resultado obtido em 2019 (71%) superou, ainda que discretamente, a 
meta prevista para 2020. 

A pesquisa vem sendo aplicada desde 2012. Tendo em vista as 
diretrizes determinadas pelo CNJ em 2014 e a aprovação do Plano 
Estratégico 2015/2020, a metodologia e o conteúdo do questionário 
foram redefinidos com a participação das áreas interessadas.

Em 2018, a Pesquisa de Satisfação revelou a adesão de 2.704 
respondentes, ao passo que em 2019 contou com 8.247; ou seja, 
um espectro significativamente maior foi alcançado, o que legitima 
o contínuo crescimento da satisfação dos usuários com os serviços 
prestados pelo Tribunal.

2.5 - Principais Programas, Projetos e Iniciativas

Os principais projetos relativos aos sistemas tecnológicos do Tribunal 
foram ressaltados no tópico 2.3, especialmente quanto aos resultados.

Ao final do ano, o projeto estratégico Implantação da Gestão por 
Competências encontrava-se próximo do seu encerramento.

A implantação desse modelo, que inclui a ferramenta, proporcionará 
parâmetros mais fidedignos e objetivos para a atuação nos 
subsistemas relativos à seleção e alocação de pessoal, avaliação 
de desempenho, valorização e desenvolvimento na carreira, além de 
propiciar um ambiente disponível para o aprendizado e disseminação 

do conhecimento. Assim, encontra-se em fase final de implantação 
no Tribunal o modelo de gestão de pessoas por competências e 
resultados.

Com o objetivo de promover a melhoria da prestação jurisdicional e 
de conferir mais celeridade aos processos, o TST e a Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) assinaram 
acordo de cooperação técnica para unir a expertise das duas 
instituições no desenvolvimento de ferramentas de automação e de 
inteligência artificial. A ideia é ampliar o alcance do Sistema Corpus 
927, que agrupa a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Como fruto do acordo, pode-se destacar a implementação do novo 
Sistema de Pesquisa de Jurisprudência do TST, conforme tópico 2.3.

O Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho é uma 
iniciativa do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal 
Superior do Trabalho, em parceria com diversas instituições públicas 
e privadas, visando à formulação e execução de projetos e ações 
nacionais voltados à prevenção de acidentes de trabalho e ao 
fortalecimento da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho 
(http://www.tst.jus.br/web/trabalhoseguro/programa).

Desse modo, o principal objetivo do Programa Trabalho Seguro é 
contribuir para a diminuição do número de acidentes de trabalho 
registrados no Brasil nos últimos anos.

Voltado a promover a conscientização da importância do tema e a 
contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura de prevenção 
de acidentes de trabalho, o programa busca a articulação entre 
instituições públicas federais, estaduais e municipais, além de 
aproximar-se dos atores da sociedade civil sejam eles empregados, 
empregadores, sindicatos, Comissões Internas de Prevenção de 
Acidentes (CIPAs) e instituições de pesquisa e ensino.
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O Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à 
Aprendizagem consiste na reunião de esforços da Justiça do 
Trabalho com foco erradicação do trabalho infantil, buscando 
cumprir o compromisso assumido pelo Brasil diante da comunidade 
internacional, de extinguir as piores formas de trabalho infantil até 
2020, e quaisquer formas até 2025 (http://www.tst.jus.br/web/
trabalho-infantil/apresentacao2).

A Política de Prevenção e Combate ao Assédio Moral foi instituída por 
meio do do Ato Conjunto TST.CSJT.GP nº 8, de 21/3/2019, O objetivo é 
externar repúdio ao assédio moral e coibir - mediante a conscientização, 
a sensibilização e a disseminação de informações sobre o tema - 
condutas que configurem assédio moral no ambiente de trabalho 
(https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/152330).

Essa Política é norteada por eixos que envolvem a promoção de 
ambiente de trabalho saudável, respeitoso e sem discriminação, 
favorecendo a tolerância à diversidade e a implementação de 
cultura organizacional pautada por respeito mútuo, por equidade de 
tratamento e com garantia da dignidade. O documento é pautado 
também pela conscientização e implementação de campanhas e 
eventos sobre o tema, com ênfase na conceituação, na caracterização 
e nas consequências do assédio moral. 

O Programa TST Inclusão foi instituído por meio do Ato nº 559, de 
8/11/2011  com o objetivo de implantar uma política de acessibilidade 
das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, voltada 
para eliminação de barreiras atitudinais, psicológicas, físicas e de 
comunicação no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. 

As ações do Programa TST Inclusão são planejadas e acompanhadas 
pela Comissão Especial de Acessibilidade, que se pauta por metas que 
constam no Plano de Trabalho previamente aprovado pela Presidência 

do Tribunal (http://www.tst.jus.br/web/nai/principal). Trata-se de 
uma das prioridades do Tribunal no sentido de garantir que todos os 
colaboradores possam exercer suas funções de forma plena. 

2.6 - Metas Nacionais do Poder Judiciário

No XII Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado nos dias 3 e 
4 de dezembro de 2018, em Foz do Iguaçu/PR, os presidentes dos 91 
tribunais brasileiros, sob a coordenação do CNJ, aprovaram as metas 
nacionais e específicas do Poder Judiciário para 2019. 

Apresenta-se, a seguir, o desempenho das Metas atinentes a este 
Tribunal, as quais são monitoradas pelo CNJ. Ressalta-se que, para 
a aferição das Metas Nacionais, outras variáveis e critérios são 
considerados, quando comparadas ao Plano Estratégico 2015/2020 
do TST.
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Neste segundo ciclo de Plano Estratégico (cuja vigência se iniciou em 
2015 e se estenderá até 2020), 2019 foi o primeiro ano em que o TST 
não logrou êxito na tarefa de julgar mais processos de conhecimento 
do que os distribuídos no ano corrente, não obstante tenha atingido 
quase 80% de desempenho.

As razões apresentadas para o desempenho da Meta 22, aferida pelo 
Índice de Congestionamento – IC, conforme expostas no tópico 2.4, são 
extensivas às Metas Nacionais 1 e 7, especialmente no que se refere ao 
quantitativo elevadíssimo de processos recebidos em 2019.

No que alude à Meta 2 e seu desdobramento, embora não tenha 
atingido a meta, veja-se que, quanto aos processos distribuídos 
até 31/12/2015, o desempenho foi de 90.9%; quanto aos processos 
distribuídos até 31/12/2016, foi de 99,3%. Esses altos níveis de 
cumprimento da meta demonstram, embora sem atingi-la, de modo 
veemente, os esforços desta Corte dirigidos à solução do seu acervo 
antigo, consoante já demonstrado na Apresentação, bem como no 
tópico 2.3, no que atine à Meta 20.
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2.7 - Uniformização Jurisprudencial

A uniformização de jurisprudência ocorre, em regra, quando o 
Tribunal profere repetidas decisões no mesmo sentido, revelando 
o posicionamento prevalecente sobre determinado assunto.  Esse 
posicionamento é consignado por meio da edição de súmulas, 
orientações jurisprudenciais e precedentes normativos, os quais 
constituem a síntese da tese firmada.

Sucede que a Reforma Trabalhista, aprovada pela Lei nº 13.467, de 
13/7/2017, alterou profundamente o art. 702 da CLT, que dispõe sobre 
os procedimentos para edição ou alteração de súmulas e outros 
enunciados. 

Em face da controvérsia em relação à constitucionalidade do inciso 
I, alínea “f”, e dos §§ 3º e 4º do art. 702 da CLT, foi suscitado, no TST, o 
Incidente de Inconstitucionalidade autuado sob o nº TST – ArgInc - 696-
25.2012.5.05.0463, que se encontra suspenso, aguardando decisão do 
STF acerca da matéria (ADC 62 e ADI 6188). Por essa razão,  não houve 
edição de súmulas, orientações jurisprudenciais ou precedentes 
normativos em 2018. 

Em 2019, o panorama de 2018 se repetiu, uma vez que o TST permanece 
aguardando a decisão do STF.

2.8 - Ações de Mediação/Conciliação

Até 2016, quando sindicatos e empresas não concordavam com 
cláusulas de acordos ou convenções coletivas, as alternativas 
limitavam-se à mediação pelo Ministério do Trabalho, à greve ou ao 
ajuizamento de dissídio coletivo.

Atualmente, porém, há a possibilidade de resolver esses impasses 
com acordos pré-processuais mediados pelo TST e pelos TRTs.

O início dessa nova modalidade de solução de conflitos ocorre com a 
instituição da política de conciliação de conflitos e com a criação dos 
Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSCS-JT 
pelo CSJT. No mesmo ano, o TST instituiu, por meio do Ato nº 168, de 
12/4/2010, o procedimento de mediação e conciliação pré-processual 
em dissídio coletivo.

Esse ato prevê que a audiência de mediação pode ser solicitada por 
qualquer uma das partes interessadas – sindicato dos trabalhadores 
ou sindicato patronal e empresas – e que quem cuida da resolução do 
conflito é a Vice-Presidência do TST. 

O Tribunal, para a instituição do ato, teve como base o art. 764 da 
CLT, segundo o qual os dissídios individuais ou coletivos serão sempre 
sujeitos à conciliação, e a Resolução nº 125 do CNJ, de 29/11/2010, que 
dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado 
dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário.

A medida tem se mostrado muito exitosa. Em 2019, foram realizados doze 
Pedidos de Mediação Pré-Processual - PMPP no TST, dos quais onze tiveram 
acordo. Para fins de comparação, foram apenas cinco dissídios coletivos 
ajuizados em 2019 no TST, sendo quatro com deflagração de greve.
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No que diz respeito à conciliação, em 2019, foram realizadas vinte e 
duas audiências, com atuação de diversos ministros.

2.9 - Priorização de Julgamentos – Recursos Repetitivos

A priorização do julgamento dos recursos repetitivos pelo TST e suas 
unidades judicantes está prevista no Regimento Interno, em seu artigo 
290, segundo o qual “os recursos afetados deverão ser julgados no 
prazo de 1 (um) ano e terão preferência sobre os demais feitos”.  

O TST segue a Instrução Normativa nº 38, editada pela Resolução nº 201, 
de 10/11/2015, especificamente destinada a tratar do procedimento 
relativo ao julgamento dos recursos repetitivos, prevendo o prazo de 
um ano para o julgamento desses recursos.

Atualmente, existem 17 temas submetidos à sistemática dos recursos 
repetitivos, dos quais 11 já foram julgados. 

Em 2019, foram julgados três temas, o Tema 10 – “Direito de adicional 
de periculosidade, decorrente da exposição do empregado à radiação 
ionizante oriunda de equipamento de Raio-X móvel em emergências 
e salas de cirurgia”; o Tema 14 – “Intervalo intrajornada - Concessão 
parcial - Aplicação analógica do art. 58, § 1º, da CLT” e o Tema 17 – 
“Cumulação de adicionais de periculosidade e de insalubridade 
amparados em fatos geradores distintos e autônomos”. Insta 
destacar que se encontravam sobrestados no Tribunal, aguardando o 
julgamento definitivo, 94 processos acerca do Tema 10, 240 processos 
acerca do Tema 14 e 283 processos acerca do Tema 17.

Foram submetidos dois temas à sistemática dos Incidentes de 
Assunção de Competência, os quais já foram julgados. No ano de 
2019, um tema foi julgado sob essa sistemática: Tema 2 – “Gestante 
- Trabalho Temporário – Lei nº 6.019, de 3/1/1974 - Garantia Provisória 
de Emprego - Súmula 244, item III, do TST”. Ressalte-se que havia 
no Tribunal 189 processos sobrestados aguardando o julgamento 
definitivo desse tema.



SUMÁRIO

CAPÍTULO III
Conformidade e Eficiência da Gestão

3 - Conformidade e Eficiência da Gestão

3.1 - Gestão Orçamentária e Financeira

A Lei Orçamentária Anual de 2019 destinou ao Tribunal Superior 
do Trabalho o valor total de R$ 2.488.234.231,00, dos quais R$ 
198.965.034,00 foram alocados como reserva de contingência 
financeira de toda a Justiça do Trabalho e R$ 1.116.290.960,00 
foram oferecidos para crédito suplementar aos Tribunais 
Regionais no decorrer do exercício. Assim, a dotação disponível 
ao TST foi de R$ 1.172.978.237,00.

Desta dotação, R$ 901.317.708,00 foram destinados às despesas 
com pessoal, tendo sido empenhado R$ 899.231.637,54, 
liquidado R$ 899.184.206,90 e pago R$ 899.181.637,54.

Para as despesas com benefícios assistenciais foram 
distribuídos entre auxílio-alimentação, assistência pré-
escolar, assistência médica e odontológica, auxílio-transporte, 
auxílio funeral e natalidade, o montante de R$ 75.551.834,00, 
sendo empenhado R$ 75.494.236,94 e liquidado e pago R$ 
75.422.769,86. 

Já para as despesas correntes e de capital, foram destinados 
R$ 196.108.695,00 distribuídos entre as diversas Ações 
orçamentárias do TST, tendo sido empenhado, liquidado e pago, 
respectivamente, R$ 177.882.853,04, R$ 170.782.777,95 e R$ 
168.841.028,28.
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3.1.1 Despesas com Pessoal

Da dotação destinada à despesa com pessoal no exercício de 2019 executou-se 99,76%, atingindo o montante pago de R$ 899.181.637,54, 
neste considerada a contribuição social dos servidores.
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 3.1.2 Despesas com Benefícios Assistenciais

A execução do orçamento com as despesas de benefícios assistenciais superou a marca de 99%, com atendimento pleno aos servidores e seus dependentes, 
conforme quantitativos a seguir:
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3.1.3 Despesas Correntes e com investimento

A ação “Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho” é a ação finalística do Tribunal Superior do Trabalho e tem por meta o julgamento de processos, 
refletindo o produto final entregue à sociedade. Assim, a meta estimada para 2019 de 290.999 processos a serem julgados foi superada em 13,76%, 
atingindo o julgamento de 331.040 processos.

Dotação atualizada alocada em cada ação

A dotação alocada para despesas correntes e de capital foi de R$ 196.108.695,00, dos quais 90,71% foi executado, o que corresponde a R$ 177.882.853,04 de 
despesas empenhadas.

Fonte: Tesouro Gerencial



Relatório de Gestão do Exercício de 2019 - Tribunal Superior do Trabalho

48

3.1.3.1 Despesas Correntes
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3.1.3.2 Despesas com Investimento
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3.1.4 Execução por Grupo e Elemento de Despesa

Grupo 1 – Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de Despesa Valor Pago
11 Vencimentos e vantagens 
fixas - pessoal civil

480.028.545,77

01 Aposentadorias RPPS, 
reserva remunerada e 
reforma militar

275.909.799,37

13 Obrigações patronais 75.281.603,79
03 Pensões do RPPS e do 
militar

44.665.950,09

Demais elementos 23.295.738,52

Grupo 3 - Outras Despesas Correntes

Elemento de Despesa Valor Pago
37 Locação de mão-de-obra 69.613.170,89
39 Outros serviços de 
terceiros PJ

57.910.642,12

46 Auxilio-alimentação 24.059.436,36
40 Serviços de tecnologia 
da informação e 
comunicação - PJ

10.030.001,10

Demais elementos 28.366.878,90

Grupo 4 - Investimentos 

Elemento de Despesa Valor Pago
52 Equipamentos e material 
permanente

 78.718.512,55

51 Obras e instalações 1.640.104,66
40 Serviços de tecnologia 
da informação e 
comunicação - PJ

 411.285,98
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3.1.5 Execução de Restos a Pagar

Do montante inscrito ou reinscrito para 2019 em restos a pagar, 98,89% foram pagos ou cancelados, restando apenas 1,11% ou R$ 218.188,31 para execução 
em 2020.

Restos a Pagar - 2019
Inscritos 19.589.621,28
Pagos 14.867.086,49
Cancelados 4.504.346,48
Saldo a Pagar 218.188,31

Série Histórica de Restos a Pagar

A permanência de restos a pagar em mais de um exercício financeiro decorre, preponderantemente, do lapso temporal entre a emissão do empenho e 
o correspondente pagamento, em especial quanto às contratações realizadas no segundo semestre, quando os prazos para entrega dos materiais ou 
serviços ultrapassam o exercício em curso. Nesse sentido, outro fator a ser considerado é o de que as Notas Fiscais de contratos continuados dos meses de 
dezembro geralmente são pagas no exercício seguinte, em observância ao regime de competência da despesa.

2018 2019 2020
Inscrito 40.802.571,13 19.342.276,79 9.163.291,84
Reinscrito 962.605,22 247.344,49 218.188,31
Pago/Cancelado -41.517.831,86 -19.371.432,97
Saldo 247.344,49 218.188,31
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3.1.6 Comparativo de Dotação e Execução das Despesas 2019 e 2018

Do montante inscrito ou reinscrito para 2019 em restos a pagar, 98,89% foram pagos ou cancelados, restando apenas 1,11% ou R$ 218.188,31 para execução 
em 2020.

Ano Despesa Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Total %

2019

Dotação Atualizada (a) 901.317.708,00 208.253.610,00 63.406.919,00 1.172.978.237,00 100,00%
Empenhado (b) 899.231.637,54 196.479.409,65 56.897.680,33 1.152.608.727,52 98,26%
Liquidado (c) 899.184.206,90 190.078.985,62 56.126.562,19 1.145.389.754,71 97,65%
Pago (d) 899.181.637,54 189.980.129,37 54.283.668,77 1.143.445.435,68 97,48%
RP Pago (e) 1.648.902,56 10.996.833,91 2.221.350,02 14.867.086,49

2018

Dotação Atualizada (f) 840.547.743,00 257.939.419,00 93.432.530,00 1.191.919.692,00 100,00%
Empenhado (g) 831.483.797,18 196.724.562,85 83.155.555,07 1.111.363.915,10 93,24%
Liquidado (h) 828.803.882,01 182.670.704,13 80.822.139,32 1.092.296.725,46 91,64%
Pago (i) 828.803.882,01 182.447.853,11 80.769.903,19 1.092.021.638,31 91,62%
RP Pago (j) 8.346,01 16.490.133,74 9.271.385,56 25.769.865,31

Empenhado/Variação (k)=b/g 8,15% -0,12% -31,58% 3,71%
Liquidado/Variação     (l)=c/h 8,49% 4,06% -30,56% 4,86%
Pago/Variação (m)=d/i 8,49% 4,13% -32,79% 4,71%

De maneira geral, apesar de a dotação atualizada ter sido inferior à do exercício de 2018, o total de despesas empenhadas superou em 3,71% o empenhado 
daquele ano. 

Quando comparados os grupos isoladamente, observou-se que as despesas com pessoal e encargos sociais foram as que sofreram o maior aumento, 
sendo de 8,15% no montante empenhado e 8,49% nos valores pagos, notadamente devido à última parcela de reajuste dos servidores do judiciário, 
implementada em janeiro de 2019.

Quanto à execução de despesas correntes, cabe salientar uma pequena redução no percentual de empenho, no entanto, os pagamentos efetuados foram 
majorados em 4,06% quando comparados aos dados de 2018, o que reflete os esforços despendidos visando minimizar as inscrições em restos a pagar.
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Em relação às despesas com investimentos, apurou-se redução de 31,58% no montante empenhado e, consequentemente, os pagamentos tiveram 
decréscimo quando comparados com o exercício anterior.

Visando atender o estipulado na EC nº 95/2016, que estabeleceu limite financeiro a ser seguido no novo Regime Fiscal da União e, excetuado o grupo de 
gastos com pessoal e encargos sociais, destaca-se redução significativa nas despesas empenhadas, devido principalmente às medidas adotadas para 
diminuição dos gastos desta Corte.

3.1.7 Principais Desafios e Ações Futuras

Com a implementação do Novo Regime Fiscal, instituído pela Emenda Constitucional nº 95/2016, os limites para 
despesas primárias foram individualizados para cada poder, abrangendo as despesas discricionárias e obrigatórias. 
Assim, nos exercícios de 2017, 2018 e 2019, nos termos dos §§ 7º e 8º do art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, o TST utilizou parte dos recursos financeiros da compensação realizada pelo Poder Executivo de modo a 
efetuar sua manutenção e investimentos.

O infográfico ao lado demonstra o limite financeiro apurado para o TST na forma do regramento estabelecido, ou seja, 
o limite corresponde aos valores pagos em 2016, neste incluídos os restos a pagar, reajustados pelo IPCA.

Com os esforços realizados nos últimos 3 anos, foi possível revisar os custos administrativos do Tribunal, ajustando-os 
ao teto financeiro estabelecido para 2020. 

Desafios
• Diante das restrições financeiras, manter em 
bom funcionamento a estrutura do TST;
• Aprimorar a gestão orçamentária e financeira no 
âmbito do TST;
• Envidar esforços a fim de que a quantidade 
de inscrições em restos a pagar se mantenha a 
mínima possível;
• Melhorar a qualidade e a transparência do gasto 
público.

Ações
• Continuar adotando medidas a fim de 
racionalizar as despesas de custeio do TST;
• Intensificar o controle da execução do orçamento 
de Pessoal do TST;
• Prosseguir na gestão rígida dos restos a pagar;
• Aprimorar o Sistema Integrado de Gestão 
Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho 
– SIGEO-JT para melhor controle da execução do 
orçamento.
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3.2. Gestão de Licitações e Contratos

3.2.1 Conformidade

Para assegurar a conformidade com a Lei nº 8.666, de 21/6/1993 e com as demais normas aplicáveis à gestão de licitações e contratos, o TST observa o 
conjunto de regras e diretrizes estabelecidas ou referendadas pelo TCU e pela Advocacia-Geral da União no que se refere à interpretação dos dispositivos 
previstos em lei. Além disso, as contratações estão sujeitas à análise da Assessoria Jurídica.

3.2.2 Contratações

Modalidade Quantidade de Processos Percentual
Adesão a Registro de Preços 1 0,17%
Dispensa 224 38,89%
Inexigibilidade de licitação 125 21,70%
Participação em Registro de Preços 1 0,17%
Pregão Eletrônico 225 39,06%
Soma: 576 100,00%

3.2.3 Contratações Diretas: participação nos processos de contratação, principais tipos e justificativas para realização

Enquadramento Objeto Valores Contratados Justificativa

Artigo 24 inciso I

Contratação de serviços técnicos especializados em consultoria 
de engenharia para acompanhamento da implantação física 
e operacional do sistema de iluminação arquitetural das 
fachadas externas dos prédios do Tribunal.

R$ 28.700,00

Devido à inexistência de profissional 
especialista na implantação de sistemas 
de iluminação arquitetural no quadro 
da Coordernadoria de Manutenção e 
Projetos.
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Artigo 24 inciso II

Contratação de empresa especializada na área de segurança 
eletrônica para elaboração de projeto executivo de implantação 
referente à ampliação do sistema de Circuito Fechado de TV – 
CFTV nas dependências do edifício sede do TST.

R$ 16.200,00

Devido à necessidade de consultoria para 
orientar a aquisição e instalação dos 
equipamentos para expansão da Solução 
de Monitoramento IP existente na sede 
do TST.

Artigo 24 inciso II
Contratação de serviços de projeção mapeada na lateral do 
edifício sede para divulgação do dia mundial do combate ao 
trabalho infantil.

R$ 16.000,00
Ação do Programa de Combate ao Trabalho 
Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da 
Justiça do Trabalho.

Artigo 24 inciso IV
Contratação por dispensa de licitação para aquisição de 
componentes para reparo emergencial no grupo gerador.  

R$ 44.458,22
Devido à excassez de tempo para a 
realização do processo licitatatório.

Artigo 22 do Decreto nº 
7.892/2013

Contratação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) nas 
modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa 
distância internacional (LDI).

R$ 20.156,37
Em razão da vantagem financeira obtida 
com  a redução de preços dos serviços.

3.2.4 Detalhamento dos gastos das contratações por finalidade e especificação dos tipos de serviços contratados para o funcionamento administrativo

TOTAL DE PAGAMENTOS EM 2019
                   TIPO DE GASTO TOTAL PAGO POR EMPENHOS E RESTOS A PAGAR
SERVIÇO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 38.642.870,35 
TIC 20.662.133,97 
VIGILÂNCIA E BRIGADA 18.294.514,70 
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 13.060.673,58 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 9.232.837,58 
ENERGIA E ÁGUA 6.646.316,71 
COPA E COZINHA 6.524.152,86 
ESTAGIÁRIOS 4.924.802,09 
PASSAGENS E LOCOMOÇÃO 4.017.826,32 
COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE 1.344.766,23 
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CAPACITAÇÃO 1.270.175,30 
VEÍCULOS 1.083.675,11 
OUTROS GASTOS 2.411.953,37 

TOTAL GERAL 128.116.698,17 
Fonte: Tesouro Gerencial.

Notas: 1 - Distribuição com base na Cartilha de Custos - JT; 2 - Valores relativos aos Empenhos Pagos, Restos a Pagar Não 
Processados Pagos e Restos a Pagar Processados Pagos em 2019.

3.2.5 Contratações Mais Relevantes

Objetivos Estratégicos Contratações mais relevantes e justificativas
Valores 

Contratados
Desenvolver competências 
e valorizar as pessoas

Contratação de ações de capacitação para participação de servidores do TST, na modalidade presencial, com a finalidade 
de treinamento e desenvolvimento.

R$ 1.270.175,30

Promover saúde e 
qualidade de vida

Contratação de empresa para assegurar a continuidade dos serviços relacionados às áreas de cuidados com crianças para 
o Berçário do TST, cuja existência visa favorecer o ambiente e as condições de trabalho para os servidores responsáveis 
pelos bebês atendidos.

R$ 3.337.877,52

Aquisição de vacinas antigripais com o objetivo de garantir a imunização de Magistrados e Servidores do TST. R$ 121.500,00

Garantir a infraestrutura e 
o orçamento

Contratação de empresa especializada para assegurar a continuidade dos serviços de operação da Central de Atendimento 
a Usuários (Service Desk), suporte técnico presencial, suporte técnico especializado em tecnologia da informação e 
comunicação para os usuários do TST.

R$ 4.227.931,20

Aquisição de ativos de rede (hardware e software) para modernização da rede de dados do TST e melhora do desempenho 
geral da rede de computadores.

R$ 2.975.993,00

Aquisição de equipamentos e suporte técnico para servidores em lâminas e servidores em racks (solução tipo blades) 
devido à necessidade de expansão da capacidade computacional do TST.

R$ 1.238.500,00

Garantir a infraestrutura e 
o orçamento e Fortalecer a 
imagem do TST

Implantação de usina minigeradora fotovoltaica na cobertura dos Blocos A, B e C do TST, para  aproveitamento da incidência 
de radiação solar para  geração de energia elétrica, em alinhamento às práticas sustentáveis de preservação do meio 
ambiente e à racionalização dos recursos públicos, considerando a significativa economia financeira com energia elétrica.

R$ 3.648.900,00

Aferir a qualidade da 
prestação jurisdicional

Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Enamat/TST e o PNUD para o desenvolvimento de estudos e pesquisas 
voltados a ampliar e aprofundar o conhecimento sobre administração, gestão e condições de acesso à Justiça.

R$ 1.500.000,00
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3.2.6 Principais Desafios e Ações Futuras

• Implementar o Planejamento das Contratações, em alinhamento com a Gestão Estratégica do TST, que tem como objetivo estratégico otimizar os 
processos de trabalho, em especial no que concerne ao aperfeiçoamento dos procedimentos de aquisição, contratação e gestão de contratos, para 
alcance das metas estratégicas 11 (índice de licitações concluídas no prazo) e 12 (índice de licitações concluídas no prazo de TIC);

• Consolidar o calendário de contratações, por definir o período preferencial de atendimento das demandas, evitando a concentração de procedimentos 
licitatórios em determinadas épocas do ano;

• Padronizar os Estudos Técnicos Preliminares, Termos de Referência e Editais para serviços na categoria de terceirização; estabelecer dispositivos e 
regras comuns, previamente aprovados pela administração, a serem adotados na elaboração de termos de referência e editais, para outras categorias 
de serviços e produtos.

3.3 Gestão Patrimonial e Infraestrutura

3.3.1 Conformidade

A gestão patrimonial do Tribunal apresenta conformidade legal alinhada com os termos da Lei nº 4.320, de 17/3/1964, da Lei nº 8.666, de 21/6/1993, do 
Decreto nº 9.373,  de 11/5/2018, do Ato nº 337, de 8/5/2008, e dos demais instrumentos legais que regem a gestão patrimonial na Administração Pública.

3.3.2 Aquisição de bens móveis e intangíveis

Em 2019, o Tribunal investiu

R$13.714.262,40
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Entre os resultados dos investimentos realizados podem 
ser destacados:

• O aprimoramento da infraestrutura tecnológica do 
TST;

• A melhoria da qualidade dos ambientes 
(adequação de mobiliário);

• Modernização na estrutura do atendimento 
odontológico;

• Modernização da infraestrutura de câmeras e 
controle de acesso nas dependências do TST.

3.3.3 Serviços de Manutenção Predial e Investimentos em Reformas e Melhorias de Espaço
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Dados coletados no Sistema de Gestão Orçamentária da Justiça do Trabalho- SIGEO-JT, em 9/1/2020. (Demonstrativo da Programação e da Execução de Itens 
por Setor – 2019)

• São três as principais contratações de serviços de 
terceirização: os serviços de manutenção, controle e 
operação prediais, os serviços de limpeza, conservação 
e higienização diárias das áreas internas e externas do 
Tribunal, inclusive dos jardins, e os serviços de transporte e 
de objetos e bens permanentes.

•  Foi aplicado o montante de R$ 10.271.723,44 em obras e 
reformas realizadas em 2019, englobando o pagamento 
de pessoa jurídica e o valor do material utilizado. Entre as 
principais obras estão a implantação de usina minigeradora 
fotovoltaica na cobertura predial, a execução de novo projeto 
de sinalização tátil e visual, para tornar as instalações 
acessíveis, e a substituição de luminárias dos postes 
externos por iluminação em led e implantação de painéis 
de led no sistema de iluminação em corredores, saguões e 
banheiros.

3.3.4 Desfazimento de Ativos 
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3.3.5 Principais Desafios e Ações Futuras

•  Manter os equipamentos e os sistemas em nível adequado ao 
bom funcionamento do órgão, prestando um bom serviço ao público 
e visando ao bem-estar de todos que frequentam as dependências 
do Tribunal.

• Implementar práticas de gestão com o uso de tecnologias que 
propiciem a diminuição do dispêndio financeiro com o consumo de 
recursos como água e energia, bem como que propiciem a otimização 
do uso do espaço físico.

3.4 Gestão de Pessoas

3.4.1 Conformidade

O TST, no âmbito da gestão de pessoas, observa o conjunto de normas 
dispostas na Lei Orgânica da Magistratura – Lei Complementar nº 35, de 
14/3/1979, no estatuto do servidor público – Lei nº 8.112, de 11/12/1990, nas 
leis que dispõem sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da 
União – Lei nº 11.416, de 15/12/2006 e suas alterações e nos regulamentos 
que versam sobre matérias afins, tais como remuneração e previdência. 

As regulamentações internas são exaradas em consonância com todo esse 
arcabouço legal e têm como finalidade possibilitar a sua regular aplicação 
e fortalecer os controles internos. 

Para assegurar a conformidade com a lei, são ainda observadas as normas 
emitidas pelo CNJ e os entendimentos constantes das diversas decisões do 
TCU e dos pareceres de auditoria interna.

Colaboram ainda para esse fim as ações de capacitação relacionadas aos 
diversos temas legais e regulamentares de gestão de pessoas, direcionadas 
aos servidores que atuam nessa área de gestão. 

Destaca-se que os atos de pessoal foram enviados para análise de 
legalidade e registro ao TCU, consoante determina a Instrução Normativa 
TCU nº 78, de 21/3/2018, e que foi integralmente cumprida a obrigatoriedade 
legal da apresentação das declarações de bens e rendas ou de autorização 
de acesso a esses dados dos servidores, estabelecida nas Leis nº 8.429, de 
2/6/1992 e nº 8.730, de 10/11/1993, na forma regulamentada pela Instrução 
Normativa TCU nº 65, 20/4/2011.

Não obstante, o cumprimento integral das obrigações relativas ao envio 
dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias 
e pensões para exame do Controle Externo, é comum o recebimento de 
diligências oriundas do TCU e/ou da Secretaria de Auditoria, na condição 
de unidade de controle interno. A título exemplificativo, foram recebidas 
17 diligências do TCU sobre atos de aposentadorias e 12 diligências da 
Secretaria de Auditoria relacionadas a aposentadorias e pensões, todas 
sempre atendidas em observâncias às normas legais e regulamentares, 
especialmente quanto ao prazo de resposta.

3.4.2 Gestão de Pessoas no TST

No que concerne ao planejamento tático, a Gestão de Pessoas do TST é 
orientada pelo Plano Diretor de Gestão de Pessoas – PDGP, que está 
alinhado às diretrizes estabelecidas pelo CNJ e pelo TCU para governança de 
gestão de pessoas na Administração Pública Federal e ao Plano Estratégico 
do Tribunal para o período de 2015 a 2020. Nele, estabelecem-se objetivos, 
indicadores, metas e ações para a gestão de pessoas do TST. 
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Missão Prover subsídios e oportunidades para 
a plena utilização de competências

Visão

Ser referência no desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de competências 
e na valorização de pessoas na 
administração pública

Valores

Confiabilidade, Empatia, Flexibilidade, 
Foco nas Pessoas, Gestão Participativa, 
Responsabilidade Compartilhada, 
Valorização do Desempenho

A Gestão de Pessoas atua para impulsionar o desempenho profissional dos 
colaboradores do Tribunal. Assim, a expectativa desse plano é consolidar 
uma gestão de pessoas cada vez mais comprometida com a oferta de 
resultados à sociedade, com foco na sua missão, visão e valores voltados 
para prestação de um serviço de excelência aos jurisdicionados.

3.4.3 Avaliação da Força de Trabalho

A força de trabalho do TST era composta em dezembro de 2019 de 2.175 
pessoas. Desse total, eram 27 cargos de Ministros e 7 de Magistrados de 
outras instâncias da Justiça do Trabalho para substituição de Ministros em 
órgãos judicantes ou atuação como auxiliares aos órgãos de direção da 
Corte. Encontravam-se vagos 152 cargos.

O Tribunal observa o sistema de cotas de etnias em seus concursos 
públicos para seleção de servidores e a reserva de vagas para pessoas com 
deficiência, que compõem cerca de 2,8% do quadro funcional.
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É de se ressaltar que cerca de 30% da força de trabalho composta por 
Magistrados e servidores apresenta faixa etária acima de 51 anos, o 
que indica a possibilidade de implemento próximo das regras para 
aposentadoria.

No contexto da responsabilidade social, o TST possui programas de 
iniciação no mercado de trabalho, mediante o qual aloca 264 estagiários e 
45 adolescentes aprendizes.

3.4.4 Estratégia de Recrutamento e Alocação de Pessoas

O recrutamento de servidores é realizado mediante concurso público e a 
alocação nas diversas unidades do Tribunal por entrevista e análise de 
currículo profissional. O acompanhamento do quantitativo de servidores 
por área e o perfil do novo profissional permitem selecionar o local em que 
ele melhor poderá contribuir para o alcance dos objetivos do órgão.  Já as 
movimentações internas de servidores são viabilizadas pelo processo de 
seleção interna, que compreende entrevista e análise curricular, conforme 
a demanda. 

3.4.5 Detalhamento da despesa de pessoal 

Esse tópico encontra-se disposto no item 3.1 deste relatório. 

3.4.6 Teletrabalho

O teletrabalho foi regulamentado no TST em fevereiro de 2012. Desde então, 
essa modalidade tem apresentado crescente adesão das unidades do 
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Tribunal, com contribuição direta para o incremento da produtividade e da 
qualidade de vida dos servidores. Os teletrabalhadores possuem metas de 
desempenho superiores às dos servidores atuantes nas dependências do 
Tribunal. 

3.4.7 Pesquisa de Clima e Qualidade de Vida no Trabalho

A pesquisa de Clima e Qualidade de Vida no TST – ConVida é aplicada a 
cada biênio e tem como objetivos verificar a percepção dos servidores 
acerca de aspectos do trabalho e favorecer a melhoria constante da gestão 
de pessoas. Os resultados relacionados a essa pesquisa compõem os 
indicadores e metas do Planejamento Estratégico 2015-2020 desta Corte, 
com a intenção de alcançar o nível satisfatório para todos os fatores 
avaliados. 

Em 2019, a pesquisa obteve a participação de 44% do quadro funcional 
e verificou a percepção dos servidores quanto às dimensões Organização 
do Trabalho, Estilo de Gestão e Sofrimento Patogênico no Trabalho. De um 
modo geral, o resultado da avaliação foi positivo, com baixos riscos para o 
Clima e Qualidade de Vida no Trabalho.

O Tribunal entende que conhecer a percepção dos servidores é o ponto 
de partida para a melhoria do ambiente de trabalho. Por meio dessas 
informações, a área de gestão de pessoas pode dar insumos para a 
administração decidir que caminhos trilhar.

Considerando que a Pesquisa ConVida foi aplicada em 2015 e em 2017, 
é possível realizar análises comparativas dos resultados, como os que 
seguem a seguir: 

O fator Divisão das Tarefas apresentou melhora constante ao longo da 
aplicação da Pesquisa: 

Histórico do Fator Divisão das Tarefas – ConVida 2019

O fator Divisão Social do Trabalho teve uma queda no percentual de 
respondentes com risco baixo ao Clima Organizacional e Qualidade de Vida 
no Trabalho em 2017, porém na última aplicação da pesquisa o percentual 
de baixo risco cresceu e atingiu um patamar maior do que o anterior.
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Histórico do Fator Divisão Social do Trabalho – ConVida 2019

Outra dimensão que merece destaque é a relativa ao Estilo de Gestão, que 
apresentou evolução constante no decorrer do tempo.

Histórico do Fator Estilo de Gestão – ConVida 2019

3.4.8 Avaliação de Desempenho, Remuneração e Meritocracia

Todos os servidores do quadro de pessoal do TST estão vinculados ao 
Programa de Avaliação de Desempenho dos Servidores - PROADE, definido 

pela Resolução Administrativa nº 1.989, 20/3/2018, que compreende: 
Estágio Probatório e Avaliação Funcional. 

Por meio do PROADE, foi possível concluir que todos os servidores do Tribunal 
possuíram desempenho satisfatório. Entre os servidores que estavam em 
estágio probatório, realizou-se a avaliação de 97 para fim de estabilidade. 

AVALIAÇÃO Quantitativo
Estágio probatório 290
Avaliação especial (ficha-síntese) 104
Passíveis de progressão ou promoção 941
Não passíveis 1595
Servidores de outros órgãos 197

O resultado positivo das avaliações de desempenho é requisito para a 
progressão e a promoção na carreira, além de fornecer insumo à obtenção 
de bolsa de estudos de pós-graduação ou de idiomas e ser critério nas 
análises de solicitações de licença capacitação. Ademais, o resultado da 
avaliação também norteia a escolha dos servidores que, anualmente, 
recebem o Prêmio “Servidor de Mérito”. Essas ações fazem parte do 
programa de recompensas instituído pelo Tribunal.  
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Quanto ao exercício de função comissionada e à nomeação para cargo 
em comissão, em que pese não haver ainda processo estruturado de 
seleção, são realizados processos seletivos pontuais, de acordo com as 
demandas das diversas unidades administrativas. Verifica-se também que 
é priorizado o desempenho de funções gerenciais por servidores efetivos, 
correspondendo a 80% do total. 

A remuneração inicial dos cargos de nível superior é de R$ 12.455,30 e de 
nível médio de R$ 7.591,37. O subsídio dos Magistrados é de R$ 37.328,65. 
As principais parcelas que compõem a remuneração dos servidores são o 
vencimento e a Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ.

3.4.9 Capacitação: Estratégias e Números

Os eventos de educação corporativa tiveram como base as ações previstas 
no Programa de Treinamento e Desenvolvimento de Servidores do TST – 
Educare, sob a supervisão do Centro de Formação e Aperfeiçoamento dos 
Assessores e Servidores do TST – Cefast, para os eventos de natureza jurídica, 
com foco em áreas específicas de formação judiciária, administrativa, 
desenvolvimento gerencial, cidadania organizacional e qualidade de vida 
no trabalho. 
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Formação Administração – diversidade de áreas alcançadas

O desenvolvimento de ações de capacitação pelo TST encontra-se alinhado 
às perspectivas estratégicas “desenvolver competências e valorizar pessoas” 
e “promover saúde e qualidade de vida”, conforme previsão do Plano 
Estratégico 2015-2020 deste Tribunal. Para o alcance dos resultados, as 

principais estratégias de capacitação utilizadas envolveram a ampliação de 
eventos ministrados por instrutores internos e o investimento em ações de 
educação a distância. No ano de 2019, o principal destaque foi o incremento 
da realização de ações com conteudistas e tutores servidores do Tribunal, 
que atuaram como instrutores internos. Esses cursos, monitorados apenas 
por servidores do TST, foram incluídos na plataforma de ensino à distância 
do Tribunal - EaD. A consistência dessas ações demonstra maturidade na 
implantação do EaD próprio, o que fortalece tal metodologia de ensino, 
possibilitando a ampliação do número de servidores capacitados.

3.4.10 Principais desafios e ações futuras

A reposição do quadro de pessoal tem se mostrado um desafio nos últimos 
anos em decorrência do número de aposentadorias, bem assim dos limites 
orçamentários impostos pelo Novo Regime Fiscal instituído pela Emenda 
Constitucional nº 95, de 15/12/2016. A média anual de aposentadorias 
concedidas nos últimos anos aproxima-se de cem servidores e, ainda, há 
cerca de cento e quarenta percebendo abono de permanência, os quais 
podem aposentar-se a qualquer momento. As disposições da Emenda 
Constitucional nº 103, de 12/11/2019, deverão mudar um pouco esse cenário 
a médio prazo.

Por isso, a atuação da área de Gestão de Pessoas é relevante no 
aprimoramento da política de pessoal do Tribunal, a fim de buscar as 
melhores práticas com vistas ao planejamento, à otimização dos processos 
de trabalho, à alocação da forma de trabalho, ao estabelecimento de 
instrumentos de reconhecimento e motivação das pessoas, à retenção de 
talentos, ao desenvolvimento e à capacitação, para redução do impacto 
que se projeta no contexto atual. 

Com esse mesmo objetivo, o Tribunal tem buscado aprimorar seus 
instrumentos de gestão de pessoas e recentemente publicou novo 
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normativo interno regulamentando a política de gestão de pessoas da 
Corte para aprimorar as boas práticas de gestão de pessoas, consoante 
exigências e recomendação dos órgãos de controle. 

Nesse cenário, ações para valorização do servidor com o objetivo de 
potencializar sua retenção no Tribunal têm sido adotadas, como a recente 
edição do Ato Conjunto TST.CSJT.GP Nº 39, de 16/12/2019, que instituiu o 
Programa de Valorização e Reconhecimento do Desempenho de Excelência 
dos Servidores do TST e do CSJT - “Valeu!” – Valorizando pessoas que fazem 
a diferença.

Ainda, com o objetivo de atualizar os instrumentos de gestão do 
desempenho, de maneira que sejam ferramentas objetivas e capazes de 
gerar insumos fidedignos para o programa de valorização e reconhecimento 
dos servidores, bem como de impulsionar e otimizar o desenvolvimento dos 
servidores, além de propiciar um ambiente disponível para o aprendizado 
e para disseminação do conhecimento, encontra-se em fase final de 
implantação no Tribunal o modelo de gestão de pessoas por competências 
e resultados.

A implantação dessa ferramenta que possa fornecer parâmetros mais 
fidedignos e objetivos para a atuação nos subsistemas relativos à seleção 
e alocação de pessoal, avaliação de desempenho, desenvolvimento, 
valorização e desenvolvimento na carreira é um dos primeiros passos a ser 
tomado nessa direção.

Assim, a finalização da implantação da gestão por competências é ação 
prioritária de gestão de pessoas a ser desenvolvida no âmbito do TST.

3.5 Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação

3.5.1 Conformidade

Para fins de conformidade, são observadas as recomendações das unidades 
de controle interno e externos, disponibilizadas, respectivamente, por 
meio das notas de auditoria e acórdãos, bem como as normas específicas 
publicadas pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, entre elas a Resolução 
CNJ Nº 182/2013, que dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução 
de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos 
ao controle administrativo e financeiro do CNJ, e a Resolução CNJ Nº 
211/2015, que institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Poder Judiciário (Entic-JUD).

Particularmente para observação das diretrizes relacionadas às 
mencionadas resoluções do CNJ, são estabelecidos dois controles internos 
pela unidade técnica de Tecnologia da Informação e Comunicação do TST: 
(1) quanto ao cumprimento de aspectos relacionados a contratações de 
TIC, é realizado monitoramento pela Assessoria Técnica e Administrativa da 
unidade; e (2) quanto ao cumprimento de aspectos relacionados à Entic-
JUD, é realizado monitoramento pela Coordenadoria de Apoio à Governança 
e Gestão de TIC, também vinculada àquela unidade técnica. 

3.5.2 Modelo de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação

O Modelo de Governança de TIC do TST tem como principal instância o 
Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGTI. 
O CGTI tem como objetivos, resumidamente, aconselhar a Presidência na 
direção estratégica, propor diretrizes, políticas, estratégias, indicadores, 
opinar sobre os principais investimentos e priorização de ações e monitorar 
a execução de projetos estratégicos e níveis de serviços de TIC. Há também 



Relatório de Gestão do Exercício de 2019 - Tribunal Superior do Trabalho

68

importantes estruturas de priorização de projetos de sistemas de informação voltados às atividades finalísticas e meio do Tribunal, quais sejam o Comitê 
Gestor de Sistemas Judiciais - CGSJUD e o Comitê Gestor dos Sistemas Administrativos – CGSADM respectivamente. Por fim, outra estrutura de igual relevo 
é o Comitê Gestor de Segurança da Informação - CGSI, responsável por gerir a Política de Segurança da Informação e por monitorar a sua efetiva aplicação.

3.5.3 Montante de Recursos Aplicados em TIC 

Os recursos aplicados em TIC, no exercício de 2019, são demonstrados nas tabelas a seguir em comparação com 2018, sendo destacados os valores por 
natureza de despesa, vinculação com o Plano Estratégico de TIC – Petic 2015-2020 e a totalização por perfil de investimento (nesse caso, apenas os valores 
referentes a 2019 são apresentados). 

É possível observar que houve um incremento em 2019 no valor referente a bens de capital principalmente devido à antecipação de investimentos realizada 
como contramedida à restrição orçamentária prevista para 2020.

Na sequência, são apresentadas as contratações mais relevantes concluídas naquele ano. 

Resumo da Execução Orçamentária - por Natureza de Despesa
Valores (R$)

NATUREZA DA DESPESA VALOR EMPENHADO 2019 VALOR EMPENHADO 2018 VALOR LIQUIDADO 2019 VALOR LIQUIDADO 2018
3 - Corrente 10.210.868,99 • 11.424.500,46 9.589.038,17 • 10.585.703,59
4 - Capital 8.168.525,23 • 4.628.910,00 7.800.308,07 • 4.253.888,15
Total Geral 18.379.394,22 16.053.410,46 17.389.346,24 14.839.591,74
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Resumo da Execução Orçamentária - Vinculação com o Petic 2015-2020
Valores (R$)

VINCULAÇÃO COM O PETIC 2015-2020 VALOR EMPENHADO 2019 VALOR EMPENHADO 2018 VALOR LIQUIDADO 2019 VALOR LIQUIDADO 2018
2 - GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC 16.650.700,33 • 14.708.759,71 15.985.300,68 • 13.956.717,14
4 - APRIMORAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TIC 112.239,79 • 0,00 111.392,80 • 0,00
5 - APRIMORAR A GESTÃO DE RISCOS DE TIC 62.285,00 • 72.000,00 62.285,00 • 64.400,00
7 - ASSEGURAR O FOCO NO JURISDICIONADO E A 
SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DE TIC

1.461.205,18 • 1.180.511,82 1.147.082,71 • 755.705,67

n/a 92.963,92 • 92.138,93 83.285,05 • 62.768,93
Total Geral 18.379.394,22 • 16.053.410,46 17.389.346,24 • 14.839.591,74

Resumo da Execução Orçamentária 2019 - por Perfil de Investimento
Valores (R$)

PERFIL DE INVESTIMENTO DETALHAMENTO DO PERFIL DE INVESTIMENTO VALOR EMPENHADO VALOR LIQUIDADO

Administração de dados e integração
• Prestação de Serviços • 345.901,04 • 326.532,85
• Suporte especializado • 114.771,11 • 111.046,36

Total • 460.672,15 • 437.579,21

Análise de dados e inteligência de negócio (BI)
• Licenciamento • 432.963,03 • 432.963,03
• Prestação de Serviços • 187.973,06 • 183.000,00

Total • 620.936,09 • 615.963,03

Atendimento ao Usuário

• Equipamentos • 1.521.794,10 • 1.451.794,10
• Licenciamento • 515.545,80 • 515.545,80
• Prestação de Serviços • 5.100.493,54 • 4.841.513,62
• Suporte especializado • 117.905,96 • 111.285,07
• Suprimentos de TI • 53.763,93 • 41.748,88

Total • 7.309.503,33 • 6.961.887,47
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Desenvolvimento de Software
• Licenciamento • 40.416,67 • 40.416,67
• Prestação de Serviços • 140.370,00 • 108.506,01

Total • 180.786,67 • 148.922,68

Gestão e Governança de TI • Prestação de Serviços • 338.362,56 • 293.150,24
Total • 338.362,56 • 293.150,24

Infraestrutura

• Equipamentos • 5.035.254,06 • 5.035.254,06
• Licenciamento • 1.413.429,16 • 1.385.570,74
• Prestação de Serviços • 1.367.075,09 • 1.159.448,91
• Suporte especializado • 917.807,97 • 893.288,18
• Suprimentos de TI • 13.799,72 • 13.799,72

Total • 8.747.366,00 • 8.487.361,61

Segurança da Informação
• Licenciamento • 648.550,17 • 382.197,00
• Prestação de Serviços • 10.932,25 • 0,00
• Suporte especializado • 62.285,00 • 62.285,00

Total • 721.767,42 • 444.482,00

Total Geral • 18.379.394,22 • 17.389.346,24

3.5.4 Contratações mais relevantes de TIC

Contratações mais relevantes de recursos de TI - 2019

Contratação Processo Contrato Perfil de Investimento Valor do Contrato R$ Valor empenhado R$ Valor Liquidado R$
Contratação de serviço 
de Suporte Técnico aos 
Usuários (Service Desk)

501.404 / 2019 PE-075 / 2019
Atendimento ao 
Usuário

4.227.931,20 417.702,32 281.023,80
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Ativos de rede 
(hardware e software) 
para modernização da 
rede de dados do TST

503.605 / 2018 PE-084 / 2018 Infraestrutura 2.975.993,00 2.975.990,19 2.842.875,19

Aquisição de 
novos servidores 
Blades - expansão 
da capacidade 
computacional do TST

504.520 / 2018 PE-086 / 2018-A1 Infraestrutura 1.238.500,00 1.238.500,00 1.238.500,00

Modernização da rede 
sem fio (wireless), 
composta por access 
points

501.604 / 2019 PRP-002 / 2019 Infraestrutura 881.474,00 881.474,00 881.474,00

Aquisição de 
novos servidores 
Blades - expansão 
da capacidade 
computacional do TST

506.898 / 2018 PE-086 / 2018-B2 Infraestrutura 517.882,85 517.882,85 517.882,85

Aquisição de 
computadores para as 
salas de sessão

502.170 / 2019 PRP-003 / 2019
Atendimento ao 
Usuário

420.126,00 420.126,00 420.126,00

3.5.5 Principais Iniciativas e Resultados

Esta seção foi dividida nas subseções (1) Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – Petic, principal referência para os projetos e 
investimentos; (2) principais programas, projetos e iniciativas executados no exercício de 2019, que considera as ações concluídas e em andamento; (3) 
resultado da execução do Petic em 2019; e, por fim, (4) resultado do nível de maturidade em governança, gestão e infraestrutura de TIC segundo a avaliação 
realizada anualmente pelo CNJ.
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3.5.5.1 Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC e os resultados do exercício de 2019

O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação - Petic, para o período 2015-2020 é resultado do esforço de convergência das ações de 
Tecnologia da Informação às diretrizes e aos objetivos estratégicos fixados pelo TST. Aprovado pela Resolução Administrativa Nº 1.709/2014, de 1º/12/2014, o 
Petic representa a parcela de contribuição da Secretaria de Tecnologia da Informação do TST para o cumprimento da missão e visão institucionais na busca 
de uma Justiça do Trabalho mais célere, acessível e efetiva. 

O quadro a seguir resume os seus objetivos, suas iniciativas e a sua vinculação com o Plano Estratégico Institucional. Na sequência, são apresentados os 
resultados da execução do Petic em 2019.

Objetivos estratégicos institucionais Objetivos estratégicos de TIC Iniciativas estratégicas de TIC

Garantir a infraestrutura e o orçamento

Assegurar o foco no 
jurisdicionado e a satisfação 
dos usuários de TIC

- Implementar medidas em resposta à Pesquisa Anual de Satisfação, em especial buscando 
a homogeneização da satisfação dos usuários nos diferentes aspectos de soluções de TIC.

- Aperfeiçoar os mecanismos e instrumentos de comunicação com os demandantes de 
soluções de TIC.

- Prospectar e prover soluções de TIC que contribuam para a melhoria dos processos de 
trabalho do TST.

Garantir a infraestrutura de 
TIC

- Garantir a disponibilidade dos serviços críticos essenciais às atividades judicantes e 
administrativas;

- Promover prospecção tecnológica de forma a propiciar a inovação contínua.

- Promover a dimensionamento adequado dos recursos de TIC.
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Otimizar os processos de trabalho

Aprimorar a gestão de 
projetos, programas e 
portfólios

- Implementar ações para elevar a maturidade em gerenciamento de projetos na Setin;

- Aprimorar as soluções automatizadas de gerenciamento de projetos e portfólio;

- Estabelecer a gestão de programas e portfólio no âmbito da Setin;

- Aprimorar a metodologia de gestão de projetos para suportar os processos de trabalho da 
Setin.

Aprimorar a gestão de riscos 
de TIC

- Definir e implantar o processo para Gestão de Riscos de TIC;

- Modernizar o Sistema de Gestão de Segurança da Informação do TST;

- Implantar as melhores práticas de desenvolvimento seguro no ciclo de construção de 
Software.

Aprimorar a gestão dos 
serviços de TIC

- Definir e implantar processos de gestão de serviços de TIC;

- Definir e implantar ferramentas automatizadas para apoiar a gestão dos serviços de TIC;

- Implantar o processo de Gestão de Continuidade de Serviços de TIC;

- Melhorar o grau de maturidade da central de serviços;

- Estabelecer Acordos de Nível de Serviço de TIC.

Aprimorar a gestão 
orçamentária de TIC

- Atualizar normas internas de boas práticas de contratações de TIC em consonância com a 
legislação vigente e com as diretrizes do TST;

- Estabelecer o processo de planejamento e execução orçamentária de TIC do TST.

Desenvolver competências e valorizar 
as pessoas

Desenvolver competências, 
habilidades e atitudes

- Desenvolver plano de capacitação nos aspectos técnico e comportamental;

- Fomentar o desenvolvimento de competências.
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3.5.5.2 Principais Programas, Projetos e Iniciativas

A execução da estratégia de TIC é baseada principalmente em projetos estratégicos estabelecidos no âmbito do Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
e Comunicação - PDTIC, aprovado anualmente pelas instâncias de governança de TIC do TST.

Nas tabelas a seguir são apresentados os projetos concluídos em 2019 e os projetos em andamento com continuidade em 2020, segmentados por objetivo 
estratégico institucional, objetivo estratégico de TIC e vinculação com a cadeia de valor do TST. Para cada projeto são informados o respectivo objetivo e os 
benefícios almejados. 

* A informação relativa à cadeia de valor foi incluída conforme orientações do TCU, apesar de não estarem formalmente vinculadas aos projetos.

PROJETOS CONCLUÍDOS EM 2019
Objetivo Estratégico Institucional: Garantir a infraestrutura e o orçamento
Objetivo Estratégico de TIC: Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC
Cadeia de Valor: Macroprocessos finalísticos / Prestação Jurisdicional

PLENÁRIO ELETRÔNICO – FASE 3

• Objetivo: Disponibilizar um ambiente único para julgamento processual no âmbito do TST.

Benefícios esperados:

• Votação e julgamento não presencial de processos pelos Ministros;

• Julgamento de processos do e-SIJ e do PJe em ambiente único.

• Incorporação e evolução das funcionalidades do Sistema Sala de Sessão, que será desativado;

• Redução do tempo de tramitação dos processos;

BEM-TE-VI

• Objetivo: Definir processos para aprimorar a gestão dos gabinetes.

Benefícios esperados:

• Maior celeridade e isonomia dos julgamentos;

• Aprimoramento da gestão dos acervos de processos judiciais;

• Melhorias nos fluxos de trabalho dos Gabinetes: triagem, votos etc..
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SECRETARIA ELETRÔNICA

• Objetivo: Integrar e utilizar os serviços do PJe nas Secretarias do TST.

Benefícios esperados:

• Recebimento dos processos julgados;

• Preparação para publicação;

• Publicação de processos julgados;

E-GESTÃO – MANUAL 2.0

• Objetivo: Lançar a nova versão do Sistema e-Gestão, englobando a atualização do Módulo Extrator de Dados.

Benefícios esperados:

• Adequação do Sistema e-Gestão aos Manuais 2.0 de Orientação do Sistema e-Gestão de 1º e 2º graus;

• Adequação da geração dos dados estatísticos do Sistema e-Gestão às atualizações no Sistema PJe e nas Tabelas Processuais 
Unificadas.

CONTROLE DE PETIÇÕES (e-PET) – 
FASE 2

• Objetivo: Disponibilizar módulo de visualização para usuário externo e autenticação de documentos, além de outras melhorias 
no sistema atual.

Benefícios esperados: 

• Redução de documentos impressos e de atendimentos presenciais a advogados e partes interessadas;

• Aumentar a facilidade de acesso às informações sobre petições avulsas.

ASSISTENTE DE MINUTAS

• Objetivo: Criar assistente de elaboração de voto.

Benefícios esperados:

• Facilidade na elaboração de minutas de voto pelos gabinetes, de forma semiautomática;

• Integração dos processos legados.

CONTRATAÇÃO DA NOVA SOLUÇÃO DE 
BI

• Objetivo: Elaborar de estudo para uma nova solução de ETL e BI do TST / e-Gestão

Benefícios esperados:

• Substituição das atuais ferramentas de extração de dados e de apoio à decisão do TST, por soluções mais modernas e adequadas 
às novas necessidades do Tribunal.
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Cadeia de valor: Macroprocessos finalísticos / Uniformização Jurisprudencial

JURISPRUDÊNCIA

• Objetivo: Uniformizar a consulta à Jurisprudência do TST.

Benefícios esperados:

• Unificação das ferramentas de consulta a Jurisprudência;

• Utilização de tecnologias de busca mais modernas.
Objetivo Estratégico Institucional: Garantir a infraestrutura e o orçamento
Objetivo Estratégico de TIC: Garantir a infraestrutura de TIC
Cadeia de Valor: Macroprocessos de apoio / Administração Geral

MODERNIZAÇÃO DA REDE SEM FIO DO 
TST

• Objetivo: Atualizar tecnologicamente a rede WiFi do TST.

Benefícios esperados:

• Modernizar a rede wifi;

• Permitir uma melhor experiência de uso;

• Substituir equipamentos legados por outros mais modernos;

• Aprimorar a gestão da rede sem fio;

• Melhor usabilidade;

• Maior segurança.

SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO E 
SUPORTE DE PORTAIS

• Objetivo: Contratar serviços para implementação de funcionalidades demandas pela Secom.

Benefícios esperados:

• Permitir maior integração do Portal com redes sociais;

• Permitir maior agilidade na manipulação de fotos e imagens;

• Permitir melhor indexação do conteúdo do Portal pelas ferramentas de pesquisas.
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AQUISIÇÃO DE APARELHOS 
TELEFÔNICOS GIGABIT

• Objetivo: Adquirir aparelhos telefônicos para adequação à nova rede do Tribunal.

Benefícios esperados:

• Possibilitar que as estações de trabalho, que são conectadas à rede por meio dos aparelhos telefônicos, possam trabalhar com 
tráfego gigabit;

• Substituir os atuais aparelhos do Bloco A, que estão sem garantia e obsoletos tecnologicamente.

AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS A JATO 
DE TINTA DE MESA, SUPRIMENTOS E 
GARANTIA DE BALCÃO

• Objetivo: Adquirir 27 impressoras coloridas a jato de tinta de mesa para os ministros.

Benefícios esperados:

Manter a estrutura de impressão do TST tecnologicamente atualizada e eficiente, permitindo maior produtividade e qualidade de 
trabalho, facilitando o alcance das metas institucionais.

AQUISIÇÃO DE ILHAS DE EDIÇÃO PARA 
A CRTV 

• Objetivo: Adquirir 6 computadores para utilização nas ilhas de edição da Secom.

Benefícios esperados:

• Atualização dos equipamentos solicitada pela unidade demandante.

AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA 
MINISTROS DO TST

• Objetivo: Adquirir 27 notebooks para os ministros.

Benefícios esperados:

• Atualização dos equipamentos solicitada pelo demandante.

AQUISIÇÃO DE MONITORES DE VÍDEO 
PARA AS SALAS DE SESSÃO

• Objetivo: Adquirir 110 monitores de vídeo ultrawide para substituir os monitores em uso.

Benefícios esperados:

• Atualização dos equipamentos em virtude de perda de garantia.

AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO 
TIPO WORKSTATION

• Objetivo: Adquirir 25 computadores do tipo workstation para a Secom e CMAP.

Benefícios esperados:

Atualização dos equipamentos em uso pelas unidades demandantes, em virtude de obsolescência tecnológica.

AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES 
PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO 
NO YOUTUBE DE CURSOS E EVENTOS 
PARA ENAMAT

• Objetivo: Adquirir microcomputadores para gravação e transmissão no YouTube de cursos e eventos.

Benefícios esperados:

Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais à Enamat necessários para a plena execução de suas atividades institucionais.
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA 
ATENDIMENTO DO PROVIMENTO CNJ 
Nº 75, DE 6/9/2018

• Objetivo: Adquirir equipamentos de videoconferência para utilização pelos ministros.

Benefícios esperados:

• Garantir a continuidade dos serviços suportados pelos equipamentos atuais e atualizá-los quanto à capacidade, à qualidade e 
ao desempenho.

AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA 
SALA DE SESSÃO

• Objetivo: Adquirir computadores para sala de sessão.

Benefícios esperados:

• Aparelhar serviço crítico com equipamentos em garantia.
Objetivo Estratégico Institucional: Otimizar os processos de trabalho

Objetivos Estratégico de   TIC:

Aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios;

Aprimorar a Gestão dos Serviços de TIC; e

Aprimorar a Gestão de Riscos de TIC
Cadeia de valor: Macroprocessos de apoio / Administração Geral

APRIMORAMENTO DO IGOVTIC-JUD 
2019

• Objetivo: Aprimorar o nível de maturidade do TST no Levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder 
Judiciário (iGovTIC-JUD) promovido pelo CNJ com foco principal na dimensão “Serviços de Infraestrutura”.

Benefícios esperados:

• Incremento na definição formal de processos de trabalho no âmbito da Setin;

• Incremento no estabelecimento de controles no âmbito da Setin;

• Incremento na conformidade com a Resolução CNJ Nº 211/2015 no âmbito do TST.

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO 
IMPARCIAL EM TIC - ESTUDO

• Objetivo: Obter licenças anuais para acesso a bases de conhecimento de pesquisas em Tecnologia da Informação e Comunicação 
- TIC, aconselhamento imparcial em TIC, serviços de análise especializados em TIC e serviços complementares de apoio a consulta, 
interpretação e aplicação das informações contidas nas referidas bases.

Benefícios esperados:

• Qualidade e efetividade das decisões em ações estratégicas e táticas de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC no TST.
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PROJETOS EM ANDAMENTO COM CONTINUIDADE EM 2020
Objetivo Estratégico Institucional: Garantir a infraestrutura e o orçamento
Objetivo Estratégico de TIC: Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC
Cadeia de valor: Macroprocessos finalísticos / Uniformização Jurisprudencial

INFORMAÇÕES PARA GABINETES 
(INOVAÇÃO)

•Objetivo: Projeto de inovação, englobando soluções automatizadas diversas para facilitar e para agilizar o trabalho dos gabinetes, 
aumentando assim a produtividade e tornando a prestação jurisdicional mais célere.

Benefícios esperados:

•Disponibilização das peças importantes do processo para os Gabinetes, como a petição do advogado, o despacho de admissibilidade 
e o acórdão;

•Análise automática da tempestividade dos processos;

•Sugestão automática de responsável pela minuta e pela decisão;

•Melhorias no sistema eRecurso;

•Melhorias na disponibilidade de informações para apoio às decisões judiciais.
Objetivo Estratégico Institucional: Garantir a infraestrutura e o orçamento
Objetivo Estratégico de TIC: Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC
Cadeia de Valor: Macroprocessos de apoio / Gestão de Pessoas

FOLHA DE PAGAMENTO

•Objetivo: Evoluir o sistema de Folha de Pagamento do TRT-24, para adequação às necessidades de negócio do TST, e integrá-lo aos 
sistemas do Tribunal.

Benefícios esperados:

•Desativação de funcionalidades correspondentes no sistema legado de Folha de Pagamento em tecnologia Oracle Forms;

•Implantação de solução única a ser utilizada pela Justiça do Trabalho (TST e Tribunais Regionais).



Relatório de Gestão do Exercício de 2019 - Tribunal Superior do Trabalho

80

SIGEP – MÓDULO DE ADMISSÃO DO 
SERVIDOR

•Objetivo: Gerenciar o processo de admissão de servidor no Tribunal Superior do Trabalho.

Benefícios esperados:

•Melhorar e automatizar os processos de trabalho das áreas de Gestão de Pessoas do TST;

•Substituir as funcionalidades correspondentes na tecnologia obsoleta Oracle Forms do TST, conforme recomendação de auditoria, 
constante no Processo Administrativo 503567/2015-0;

•Substituir as funcionalidades correspondentes na tecnologia Delphi (também obsoleta) do Sigep-JT;

•Atender os requisitos do eSocial para os eventos relacionados à etapa de admissão do trabalhador;

•Construir o sistema de forma multi-órgão, com vistas à adequação futura para uso por outros órgãos da Justiça do Trabalho.

ESOCIAL

•Objetivo: Disponibilizar solução para envio de informações relativas ao eSocial e adequação dos sistemas legados do TST a essa 
solução.

Benefícios esperados:

•Atendimento à norma legal que instituiu o eSocial;

•Solução única a ser utilizada pela Justiça do Trabalho (TST e Tribunais Regionais);

•Eliminação de outras obrigações legais, tais como RAIS e DIRF, com a consequente desativação das aplicações associadas.
Objetivo Estratégico Institucional: Garantir a infraestrutura e o orçamento
Objetivo Estratégico de TIC: Garantir a infraestrutura de TIC
Cadeia de Valor: Macroprocessos de apoio / Administração Geral

SISTEMA DE OUVIDORIA

•Objetivo: Instalar o Sistema PROAD-OUV, da 12ª Região (SC), na Ouvidoria do TST.

Benefícios esperados:

•Modernização da solução de ouvidoria do Tribunal;

•Desativação do Sistema de Ouvidoria (Oracle Forms), sem a necessidade de migração de dados (a base de dados será mantida 
apenas para consulta).
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NOVA SOLUÇÃO DE MENSAGERIA - 
IMPLANTAÇÃO

•Objetivo: Instalar, configurar e disponibilizar uma nova solução de colaboração aos usuários do TST, envolvendo integração de 
e-mail, chat e comunicação por vídeo e voz.

Benefícios esperados:

•Redução de custos;

•Melhoria na disponibilidade;

•Novas funcionalidades;

•Modernização da solução de correio e mensageria;

•Melhor usabilidade;

•Maior segurança.

MODERNIZAÇÃO DA REDE DE DADOS - 
IMPLANTAÇÃO

•Objetivo: Atualizar os equipamentos de rede de dados do TST defasados e aprimorar a arquitetura lógica da rede para minimizar 
impactos no caso de falha de equipamentos.

Benefícios esperados:

•Equipamentos com garantia de 5 anos com ciclo de vida de pelo menos 10 anos, garantido suporte prolongado;

•Melhoria na velocidade geral da rede com equipamentos 10 vezes mais rápidos que os atuais;

•Melhor proteção a falhas de rede.
Objetivo Estratégico Institucional: Otimizar os processos de trabalho

Objetivos Estratégico de TIC:

Aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios;

Aprimorar a Gestão dos Serviços de TIC; e

Aprimorar a Gestão de Riscos de TIC
Cadeia de valor: Macroprocessos de apoio / Administração Geral
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SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS - 
IMPLANTAÇÃO

• Objetivo: Implantar a solução contratada de Gestão de Serviços, permitindo a automação e o aprimoramento dos seguintes 
processos:

• Gestão de Incidentes e Requisição;

• Gestão de Mudança;

• Gestão de Eventos;

• Gestão de Configuração;

• Gestão de Nível de Serviços;

• Gestão de Catálogo de Serviços;

• Gestão de Problemas;

• Gestão de Liberação e Implantação.

Benefícios esperados:

• Facilidade no encaminhamento dos chamados;

• Clareza no acompanhamento dos chamados;

• Melhora no processo de planejamento das mudanças;

• Acompanhamento dos diversos níveis de serviço;

• Flexibilidade na extração dos diversos relatórios de nível de serviço;

• Facilidade na interação com a TI por meio do Catálogo de Serviços.
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GESTÃO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS 
DE TIC

• Objetivo: Definição formal do processo de gestão de portfólio de projetos de TIC.

Benefícios esperados:

• Melhor transparência de uso dos recursos destinados aos projetos de TIC;

• Melhor visualização da criação de valor para o negócio;

• Conformidade com as diretrizes para a gestão de portfólio e projetos, segundo recomendações emanadas pela auditoria 
recentemente realizada;

• Cumprimento de determinação administrativa da Secretária-Geral da Presidência no Processo 501887/2018-5 (sequencial 21);

• Proporcionar à administração métodos mais efetivos de tomada de decisão;

• Garantir que os recursos orçamentários sejam destinados prioritariamente aos projetos que estão relacionados com a estratégia 
da instituição e que agregam valor para o negócio

Resultados da execução do Plano Estratégico de TIC – Petic 2015-2020
Indicador estratégico de TIC Meta 2019 Resultado 2019
ISMT - Índice de servidores com limite mínimo de treinamento • 76% • 72,9%
IPAC - Índice de Execução do Plano Anual de Capacitação de TIC • 78% • 66,1%
IDSI - Índice de disponibilidade dos serviços de infraestrutura • 99% • 99,34%
IEO - Índice de eficiência na execução do orçamento • 95% • Empenhado: 81,04%
IENC - Índice de execução das novas contratações • 95% • Empenhado: 71,01%

IPM3 - Índice de processos ITIL com grau de maturidade 2 
• Nível de maturidade 2 para os 
processos ITIL adaptados para o TST

• Percentual no nível 2 de maturidade por 
perspectiva:

- Visão e Orientação:100%

- Processo: 100% 

- Pessoas: 100%   

- Tecnologia:  88,9%
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IRCT - Índice de riscos críticos de TIC tratados • 65% • 67%
IPEP - Índice de projetos executados no prazo • 85% • 77%
IPEE - Índice de projetos executados com o escopo definido • 80% • 100%
IPEC - Índice de projetos dentro do custo estimado • 80% • 100%
ISTI - Índice de satisfação de TIC • 81,5% • 79,9%
ISSA - Índice de satisfação dos solicitantes com as soluções para 
a atividade administrativa

• 97% • Não apurado

ISSAJ - Índice de satisfação dos solicitantes com as soluções 
para a atividade judicante

• 98% • Não apurado

3.5.6 Resultado do Levantamento Anual de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC pelo CNJ – iGovTIC-JUD 2019

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ aplica anualmente formulário eletrônico para avaliação do nível de maturidade em governança, gestão e infraestrutura 
de TIC dos tribunais brasileiros, conforme diretrizes estabelecidas pela Resolução CNJ Nº 211/2015, que institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da 
Informação e Comunicação do Poder Judiciário (Entic-JUD). 

O resultado apurado em 2019 para o TST é apresentado na tabela a seguir: 
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3.5.7 Segurança da informação

As principais ações da Segurança da Informação - SI em 2019 foram: 

• aprovação e publicação da nova versão da Política de Segurança 
da Informação do TST, totalmente baseada em riscos, incluindo 
novos temas entre os capítulos, como diretrizes para computação 
em nuvem, redes sociais, contratos administrativos e teletrabalho;

• conclusão das ações relacionadas à gestão de riscos dos processos 
de trabalho vinculados à segurança da informação;

• elaboração de proposta de plano de trabalho para conformidade 
com os requisitos legais da LGPD, bem como realização de palestra 
de conscientização sobre o tema no TST, aberta a outros órgãos, 
e confecção de minuta de ato que institui comitê de proteção de 
dados pessoais.

Com a Segurança da Informação direcionada pelos riscos, os processos de 
trabalho e os procedimentos relacionados à SI estão sendo atualizados 
ou produzidos de acordo com a priorização dada pelo processo de gestão 
de riscos.

Parte do tratamento dos riscos identificados não é possível ser realizada 
somente com atualização e produção de processos de trabalho e 
procedimentos. Para esses casos, foram identificadas soluções que 
cobrirão os gaps relacionados à SI do TST. Em vista disso, em 2019, iniciou-
se a fase de planejamento para a eventual e oportuna contratação dos 
serviços gerenciados de segurança, tendo como escopo inicial os módulos 
seguintes:

• Siem;

• Integração e Automatização;

• Proteção avançada contra ameaças (ATP);

• Gestão de Vulnerabilidades;

• Investigação e Forense;

• Classificação de Ativos da Informação;

• Teste de Invasão;

• Anonimização de dados;

• Governança de dados;

• Serviço de Administração e Monitoramento de Segurança.

Um dos grandes desafios da SI tem sido desenvolver atividades que 
requerem envolvimento de todas as unidades do TST, como por exemplo, a 
classificação da informação. 

3.5.8 Principais Desafios e Ações Futuras

Na esteira dos projetos de impacto para a instituição, questões de 
conformidade, que eventualmente impactem nos prazos de planejamento 
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das contratações, de maturidade em governança, que são apresentadas 
nos relatórios anuais do resultado do iGovTIC-JUD elaborados pelo CNJ, 
e tecnologias disruptivas (inteligência artificial, nuvem e blockchain, 
principalmente), que trazem novas necessidades de capacitação e, 
ao mesmo tempo, impulsionam ou potencializam a experimentação, 
também figuram como desafios complementares não menos importantes, 
aspectos já destacados no exercício anterior. 

Complementarmente, espera-se que em 2020 haja relevante restrição 
orçamentária em virtude principalmente da conjuntura nacional e das 
restrições impostas pela Emenda Constitucional Nº 95, de 15 de dezembro de 
2016, que instituiu o Novo Regime Fiscal com limites individualizados para 
as despesas primárias. Essas restrições poderão limitar significativamente 
a capacidade de investimento e de modernização tecnológica. É oportuno 
ressaltar que o risco decorrente do citado limite foi mitigado com a 
antecipação dos investimentos mais relevantes, realizados ainda no 
exercício de 2019 e elencados neste relatório integrado, especificamente 
na seção “Montante de recursos aplicados em TIC”.

Em 2020 haverá a mudança da administração do TST e, como consequência 
natural, diretrizes e projetos complementares acompanharão a nova 
gestão. Do mesmo modo, encerra-se, em 2020, mais um ciclo estratégico 
relativo ao período de 2015 a 2020, o que ensejará a elaboração de novo 
Plano Estratégico de TIC devidamente alinhado a novel Plano Estratégico 
Institucional

Desse modo, além das novas iniciativas que surgirão a partir desse 
contexto, haverá a conclusão de relevantes projetos destacados em 
seção específica que tratou das ações estratégicas em andamento, 
com destaque para ampliação do Processo Judicial Eletrônico no TST, 
implantação dos módulos satélites desenvolvidos pelo TST nos Tribunais 
Regionais do Trabalho, incremento da automação das atividades dos 
gabinetes de ministros, adoção do módulo de folha de pagamento da 

Justiça do Trabalho, prosseguimento do desenvolvimento do eSocial, 
prosseguimento da implantação da nova solução de gestão de serviços 
de TIC e conclusão da implantação da nova rede de dados do TST.

Espera-se também iniciativas institucionais relacionadas à implantação 
de aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, o que eventualmente 
trará ações direcionadas à unidade técnica de Tecnologia da Informação. 

3.6 Gestão de Custos

O TST iniciou, em abril de 2018, o processo de alocação de custos por 
meio da utilização da aba “Centro de Custo”, no momento da liquidação 
da despesa no Siafi, observando-se as regras de competência do gasto 
estabelecidas pelo Comitê Gestor do Sistema de Informação de Custos da 
Justiça do Trabalho, criado por meio do Ato nº 320, de 9/11/2017.

A partir de novembro de 2018, além da informação sobre a competência, os 
custos começaram a ser alocados de acordo com a natureza orçamentária 
do gasto. 

Em 2019, os recursos consumidos por esse centro de custo - CC, no TST, 
estão demonstrados de forma que o dígito 3 inicial do código (ex.: 317 – 
Saúde) representa a 3ª instância da Justiça do Trabalho. 

Os sistemas de custos em desenvolvimento no âmbito do TST ainda não 
permitem estimar os custos ou indicar os recursos consumidos pelas 
áreas finalísticas e de suporte.

Com relação às ações futuras para a alocação mais eficiente de recursos 
e melhoria da qualidade dos gastos públicos, pode-se elencar como 
desafios para 2020, no âmbito do TST:
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• Estabelecimento de critérios de rateio dos custos registrados 
no Siafi, de forma a associá-los a unidades administrativas e/ou 
produtos físicos (processo julgado, pessoa capacitada, manutenção 
do m² do imóvel, posto de trabalho etc.);

• Criação de setor específico para gerar e analisar informações 
de custos, com o objetivo de dar subsídios aos gestores para 
o planejamento e para a gestão dos recursos orçamentários e 
financeiros, como também para auxiliar na tomada de decisão.

3.7 Sustentabilidade

3.7.1 O que é o Núcleo Socioambiental - NSA?

O Núcleo Socioambiental foi criado de acordo com a Resolução CNJ 
nº 201, de 15/12/2015, tem caráter permanente para o planejamento, 
implementação, monitoramento de metas anuais e avaliação de 
indicadores de desempenho. É a unidade que estimula a responsabilidade 
socioambiental e tem sua competência estabelecida através do Ato nº 
169, 10/4/2017, baseada nos arts. 5º ao 7º da referida Resolução.

3.7.2 Critérios de Sustentabilidade nas Contratações e Aquisições

O TST utiliza o Guia Prático para inclusão de sustentabilidade nas 
contratações de bens e serviços aprovado pelo Ato nº 421, de 21/6/2012. 
Para as aquisições utiliza, ainda, a Lei nº 12.305, de 2/8/2010, que instituiu 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos, além do Guia de Contratações 
Sustentáveis da Justiça do Trabalho e das normas do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente – CONAMA.

3.7.3 Ações para Redução do Consumo de Recursos Naturais

PAPEL

Apesar da implantação e modernização dos seus sistemas, no TST o 
papel é um instrumento que, atualmente, não pode ainda ser suprimido. 
Porém, sua utilização está sendo reduzida com sucesso, mediante ações 
promovidas pelo Tribunal. Contribuem para a redução do consumo: o 
sistema do Processo Administrativo Eletrônico no TST e as campanhas de 
sensibilização na impressão de documentos no modo frente e verso e de 
redução de consumo.

Em 2019 houve uma redução do consumo de papel de 12,8% em relação 
ao ano anterior, o que gerou uma redução de 1.815 resmas e, ainda, uma 
economia para o Tribunal na ordem de 2,6%.
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CONSUMO DE COPOS DESCARTÁVEIS

O TST realizou campanha de conscientização do uso racional de copos 
descartáveis visando à economia. Em 2019, houve uma redução de 2,2% 
em relação ao ano anterior, gerando uma economia para o Tribunal de 
50.000 copos descartáveis.

ENERGIA ELÉTRICA (kWh) 

A utilização de sensores de presença nas escadas de incêndio, a realização 
de campanhas de conscientização sobre o uso racional de energia elétrica, 
a substituição da iluminação antiga por lâmpadas em LED e a instalação 
da Usina Fotovoltaica são algumas ações implementadas pelo TST que 
visam contribuir para a redução do consumo de energia elétrica e para 
economia de recursos públicos.

Em 2019, houve uma redução de 0,1% em relação ao ano anterior, gerando 
uma economia para o TST de 6.526 kWh.

IMPRESSÃO 

O Tribunal estimula a sustentabilidade também quanto à impressão, com 
ações internas de conscientização, por meio de campanhas periódicas 
com envio de e-mails informativos sobre sustentabilidade e boas práticas, 
incentivando, entre outros: 

• Reutilização de papel impresso de um lado para rascunhos e bloco 
de anotações; 

• Impressão frente e verso; 

• Revisão do texto no computador; 

• Eliminação de espaços em branco desnecessários nos textos e 
somente imprimir o estritamente necessário;



Relatório de Gestão do Exercício de 2019 - Tribunal Superior do Trabalho

89

• Geração do documento em formato digital ao invés de impresso; 

• Utilização de e-mail e ferramentas corporativas de 
compartilhamento de arquivos para disponibilizar documentos de 
interesse geral; 

• Redução de impressão colorida. 

O indicador Quantidade de Impressões apresentou uma redução de 26%. 
Foram 2.998.320 impressões a menos, em relação ao mesmo período do 
ano anterior.

COMPOSTAGEM

O Tribunal Superior do Trabalho promove diversas ações para redução 
do desperdício e para gestão mais eficiente dos resíduos. No Tribunal e 
em suas adjacências, há amplas áreas arborizadas, jardins e gramados. 

A arborização e a manutenção das áreas verdes visam qualificar o 
espaço para amenizar a temperatura local, reduzir ruídos, proporcionar 
sombreamento e beleza paisagística, além de sensibilizar os servidores 
acerca da importância dos espaços verdes no contexto urbano, 
principalmente no que concerne à sua influência sobre o microclima. 
Destaca-se que a irrigação é realizada com água proveniente de poço 
profundo.

A compostagem no Tribunal desempenha um papel fundamental neste 
eixo temático, além de evitar a poluição e gerar economia para o TST, pois 
tem o seu reaproveitamento efetivado e faz com que a matéria orgânica 
volte a ser usada de forma útil nos jardins, substituindo gradativamente 
o adubo industrial. 

O Tribunal apresentou um aumento de 5,2%, em relação a 2018, do 
composto orgânico produzido com a destinação de borra de café e matéria 
orgânica.



SUMÁRIO

4 - Demonstrações contábeis

4.1 - Resumo da situação financeira contábil 

O superávit financeiro indicado no Balanço Patrimonial em 2019, no valor de R$ 31.471.753,37, apurado pela diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo 
Financeiro, apresentou uma redução de 55,3% em relação ao superávit obtido no exercício de 2018. Desse superávit, R$ 14.283.425,03 representam os valores 
diferidos para 2020, conforme detalhamento a seguir:

CAPÍTULO IV
Demonstrações contábeis

 O saldo de R$ 17.188.328,34, referente às receitas próprias arrecadadas, é composto de aproximadamente R$ 12.980.000,00 de taxas de inscrição de concurso, 
oriundos de 2017, R$ 4.100.000,00 de taxas pela ocupação de espaços no TST e R$ 100.000,00 procedentes de indenizações por dano ao patrimônio público, 
sendo que os dois últimos montantes foram acumulados entre 2013 e 2019.
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O Ativo e o Passivo Financeiro apresentaram a seguinte composição, no final dos exercícios de 2018 e 2019:

Vale ressaltar que houve uma redução de 59,2% na Inscrição em Restos a Pagar Não Processados de 2019, que totalizou R$ 6.945.521,49, em relação à 
inscrição de 2018, no valor de R$ 17.042.005,99. 

4.2 Principais fatos contábeis, contas ou grupo de contas, saldos e ocorrências relativos à atuação e à situação financeira no exercício

O TST iniciou o ano de 2019 com uma disponibilidade de caixa de R$ 87.948.296,08 e, após a execução financeira, finalizou o exercício com uma disponibilidade 
de R$ 39.886.239,72. 
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A seguir, são informados os principais ingressos e dispêndios relativos à execução financeira do exercício:

O item “Pagamentos efetuados”, no valor de R$ 1.113.055.925,54, corresponde à seguinte execução financeira, por fonte de recursos:
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 A disponibilidade de caixa no final de 2019, no valor de R$ 39.886.239,72, apresenta a seguinte composição, por fonte de recursos:

4.3 Avaliação dos custos operacionais 

Os custos operacionais indicados foram apurados com base nos empenhos liquidados e nos restos a pagar não processados liquidados, após a exclusão 
dos valores liquidados das ações orçamentárias de âmbito nacional (20G2 – Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e 2C73 – Manutenção do Sistema 
Nacional de Tecnologia da Informação) e das ações orçamentárias do CNJ (Ação 2B65), do CNMP (Ação 8010) e do TSE (Ação 20GP), além das Despesas de 
Capital (Grupo de Despesa 4), das Despesas de Exercícios Anteriores (Elemento de Despesa 92) e dos Benefícios de Auxílio-Funeral e Auxílio-Natalidade. 
Também foram excluídos os valores da ação 0181 – Aposentadorias e Pensões Civis da União, que não representam custos operacionais.
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Verifica-se que os gastos com pessoal subiram de 85,0% para 85,5% do total dos custos operacionais, de 2018 para 2019, variando em R$ 46.220.361,24. Os 
gastos com outros custeios aumentaram em R$ 3.349.071,23.

A variação positiva em 41,8% sobre o custo operacional “Vigilância e Brigada”, de 2018 para 2019, é justificada principalmente pela reclassificação da 
despesa, ocorrida em 2019, em R$ 4.014.267,98, que passou da conta orçamentária 3390.37.01 – Apoio Administrativo, Técnico e Operacional, para a conta 
3390.37.03 – Vigilância Ostensiva.
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O custeio do item Apoio Técnico-Administrativo, em 2019, é composto de diversas naturezas orçamentárias, cabendo destacar a NDD 3390.37.01 – Apoio 
Administrativo, Técnico e Operacional, que representa 93,9% de todo o custo operacional alocado neste item.

 Mediante análise da NDD 3390.37.01 – Apoio Administrativo, Técnico e Operacional, verifica-se que os gastos mais relevantes são: Secretariado (29,2%), 
Serviços de Recepção (16,3%) e Serviços de Condução da frota de veículos oficial (13,7%), conforme abaixo:
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4.4 Normas legais e técnicas adotadas nas atividades 
orçamentárias, financeiras e contábeis

4.4.1 Normas legais de abrangência geral:

• Lei nº 4.320, de 17/3/1964;

• Decreto-Lei nº 200, de 25/2/1967;

• Decreto nº 93.872, de 23/12/1986;

• Lei nº 10.180, de 6/2/2001;

• Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000;

• Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - 
NBCASP do Conselho Federal de Contabilidade - CFC;

• Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP;

• Manual do Sistema Integrado de Administração - Siafi.

4.4.2 Principais normativos internos:

• Ato nº 188, de 22/4/2010 - Estabelece critérios para o reconhecimento 
administrativo, para apuração de valores e para pagamento de 
dívidas de exercícios anteriores – passivos – a magistrados e 
servidores do TST.

• Ato nº 137, de 19/3/2015  - Regulamenta a concessão de diárias e a 
aquisição de passagens aéreas no âmbito do TST.

• Ato nº 337, de 8/5/2008 - Define normas gerais sobre Administração 
de Materiais e Patrimônio e normas específicas sobre cadastramento 
patrimonial de livros no âmbito do TST.

• Ato nº 592, de 29/12/2010 - Regulamenta o art. 71 do Ato nº 337, 
de 8/5/2008, que define normas gerais sobre Administração de 
Materiais e Patrimônio e normas específicas sobre cadastramento 
patrimonial de livros no âmbito do TST.

• Ato nº 448, de 15/7/2009 - Define normas gerais sobre a concessão, 
a aplicação e a comprovação de suprimento de fundos no âmbito do 
TST.

4.4.3 Principais mecanismos adotados pelo setor de contabilidade para 
controle e garantia da confiabilidade:

• Análise de processos, com a emissão de checklists ou despacho 
individualizado sobre: pagamento de pessoal, devolução de pessoal, 
suprimento de fundos, doação, inventário anual etc.;

• Análise de processos, por meio de relatórios extraídos diariamente 
do Tesouro Gerencial, envolvendo os documentos OB, DAR, DARF, GPS, 
GRU e dados dos Centros de Custos (CC): aquisição de material de 
consumo, aquisição de bens permanentes, aquisição de softwares, 
prestação de serviços, capacitação, diárias, passagens, indenizações 
e restituições, TST-saúde etc.;

• Conciliações contábeis: contas de contratos, contas de garantias, 
contas de variação patrimonial diminutiva (VPD); codificação dos 
centros de custos, créditos a receber etc.

• Análise do balancete mensal: verificação de saldos irrisórios, 
inconsistentes ou incompatíveis com a atividade fim do órgão; 
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promoção de regularizações e ajustes contábeis.

• Registro da conformidade de registro de gestão.

• Registro da conformidade contábil.

• Orientações contábeis, por telefone, e-mail ou memorando.

• Disponibilização e manutenção de página no Portal Intranet, com 
orientações sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial, 
com destaque para os seguintes conteúdos:

• Normativos (legislação geral, principais normativos do TST, 
STN, SOF, RFB, CFC, TCU, CNJ, CSJT);

• Siafi (macrofunções e mensagens Siafi, PCASP);

• Orientações (MCASP, regularizações contábeis, 
encerramento/abertura do exercício, prestação de contas 
anual, conformidades);

• Custos (legislação, orientações da STN, relatórios dos 
centros de custos utilizados no Siafi);

• Disponibilização de conteúdo da página da Transparência do TST 
na Internet: RGF, Gestão Financeira Mensal, Gestão Orçamentária e 
Financeira Consolidada, Suprimentos de Fundos e Receitas próprias.

4.5 Informações acerca do setor de contabilidade

A Divisão de Contabilidade – Dicont tem suas tarefas voltadas à análise, 
orientação e controle dos atos inerentes à contabilidade da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial, no âmbito do Tribunal Superior do 

Trabalho, e é subordinada diretamente à Secretaria de Administração - SEA.

Conforme consta no Manual de Organização do Tribunal Superior do 
Trabalho, aprovado pelo Ato nº 664, de 22/12/2017, compete à Divisão de 
Contabilidade (Dicont):

I. Executar as atividades relacionadas à conformidade contábil da execução 
orçamentária, financeira e patrimonial; e

II. Orientar, prestar assistência e apoio técnico aos ordenadores de despesa 
e responsáveis por bens, direitos e obrigações da União ou pelos quais 
respondam, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho.

A Dicont é integrada pela Seção de Contabilidade de Informações 
Gerenciais – SCIG, e pela Seção de Análise e Orientação Contábil - SAOC, 
cujas atribuições estão detalhadas no referido Manual.

Período de atuação dos responsáveis pela contabilidade
Eliana de Sousa Araújo - 
Chefe da Dicont

Responsável no período de 1º/1/2019 a 
31/12/2019

Eduardo Gomes Rinaldi - 
Chefe Substituto

Responsável no período de 7/1/2019 a 
5/2/2019

4.6 Endereços eletrônicos dos balanços, demonstrações e notas 
explicativas

Os Demonstrativos Contábeis e as Notas Explicativas podem ser acessados 
no Portal da Transparência do TST, página “Prestação de Contas”, estando 
anexados ao Relatório de Gestão do exercício de referência, conforme 
o seguinte endereço eletrônico: http://www.tst.jus.br/web/acesso-a-
informacao/prestacao-de-contas.
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5. Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho - ENAMAT

A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho - ENAMAT foi instituída pelo TST, como órgão autônomo, por meio da Resolução 
Administrativa nº 1.140 do Tribunal Pleno, de 1º/6/2006, atendendo ao disposto pela Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004.

A ENAMAT tem como objetivo promover a seleção, a formação e o aperfeiçoamento dos magistrados do trabalho, que necessitam de qualificação profissional 
específica e atualização contínua, dada a relevância da função estatal que exercem.

A gestão responsável pelo biênio 2018 a 2019 foi conduzida pelos seguintes Diretores:

Exercício Diretor Vice-Diretor

2019 Ministro Luiz Philippe
Vieira de Mello Filho

Ministro Augusto César 
Leite de Carvalho

Os recursos orçamentários disponibilizados à ENAMAT, no exercício de 2019, possibilitaram a reformulação e retomada das ações formativas de âmbito 
inicial e continuada em diversos níveis, reforçados os convênios e o intercâmbio, amplificada a integração das 24 Escolas Judiciais no Sistema Integrado de 
Formação de Magistrados do Trabalho - SIFMT, e implementadas as principais iniciativas de pesquisa de abrangência nacional e internacional por parte da 
Escola Nacional.
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Na área de formação, a maior novidade foi a conclusão dos trabalhos de redefinição dos eixos formativos integrados, que agora estruturam-se expressamente 
em torno de Eticidade, Alteridade, Sociedade, Resolução de Conflitos e Direito. Mais do que uma mera atualização das competências profissionais, operou-
se autêntico giro epistêmico na forma de planejar, executar e avaliar as ações formativas iniciais, continuadas e de formadores, tanto em nível nacional 
como regional. 

A ENAMAT investiu intensamente em qualificação de formadores, cujas repercussões deram-se em dois âmbitos:

Primeiro na formação inicial, em decorrência da finalização do 1º Concurso Nacional Unificado da Magistratura do Trabalho, pelo CSJT, e a nomeação de parte 
expressiva dos novos magistrados aprovados que foram submetidos aos cursos no novo modelo.

Segundo, na formação continuada, em que se multiplicaram ações formativas nacionais em larga escala. Seja diretamente, como protagonista única, 
seja em parceria com inúmeras entidades privadas ou públicas, nacionais ou internacionais, a ENAMAT pontificou em 2019 como personagem assíduo 
nos debates nacionais mais importantes dos grandes temas, como: a ética na magistratura, as mídias sociais, a reformulação do concurso público, a 
participação institucional feminina, o combate ao racismo e à discriminação de todos os matizes, o desenvolvimento sustentável pluridimensional e a 
efetividade da execução.

Junto com a ENAMAT, cerraram fileiras nesses relevantes debates todos os órgãos do próprio TST, como a Presidência, Vice-Presidência, Corregedoria-Geral, 
CONEMATRA e CEFAST, além do CSJT. Também foram promovidas atividades com instituições de atuação nacional, como CNJ, ABC-MRE, ENFAM, ESMPU, ENAP, 
IPEA, ABRAT, ANAMATRA, COLEOUV, COLEPRECOR e UNICAMP, por exemplo, e outras internacionais, incluindo PNUD-ONU, IOJT, IPC-IG, CEJ-Portugal e Universidade 
de Roma, apenas para exemplificar a sua diversidade e relevância.

As ações formativas regionais contaram com o apoio e até a coparticipação da ENAMAT para viabilizar sua realização e amplificar seus impactos. A 
invisibilidade social, a discriminação, a violência no trabalho e os tópicos especiais em economia do trabalho, são alguns dos muitos temas que contaram 
com o total incentivo da Escola Nacional para debate nos mais diversos cantos e recantos do país. 

A ENAMAT nunca abriu mão do seu necessário protagonismo no sistema de formação, e, ao longo de 2019, não mediu esforços para garantir a plena 
disponibilidade orçamentária das 24 Escolas Regionais, permitindo a contratação de instrutores e o pagamento de despesas de passagens e diárias, e 
inclusive a aquisição de equipamentos e a reforma e edificação de instalações. Em nenhum outro momento, as Escolas Judiciais receberam tanto apoio 
financeiro da Escola Nacional em termos de volume de descentralização orçamentária.

O Sistema Integrado de Formação de Magistrados do Trabalho - SIFMT continuou a receber especial atenção, com a intensificação de reuniões de trabalho 
com todas as 24 Escolas Judiciais, com a simbiose de ações coordenadas e a promoção de debates de temas inquietantes de relevância para a formação.
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Não menos relevantes, as atividades de educação à distância, que sempre constituíram um dos segmentos de maior destaque da Escola Nacional, ganharam 
reforço com um arsenal de cursos para atender às novas demandas da Magistratura Trabalhista. Temas arrojados, transdisciplinares e desafiadores, como 
hermenêutica, controle de convencionalidade, precedentes no processo do trabalho e argumentação jurídica aplicada e desigualdade, com suporte de 
pesquisadores de ponta da UNB, por exemplo, ampliaram o leque de ofertas e potencializaram os limites formativos com o nosso consagrado modelo de 
plataforma virtual colaborativa.

Os convênios com outras Escolas e entidades nacionais e internacionais também receberam impulso importante. Neste ano também, a Escola, após longos 
estudos, regulamentou o intercâmbio profissional nacional entre Escolas Judiciais, validando as atividades formativas e estimulando a troca de experiências 
formal e sob supervisão, de práticas administrativas e judiciárias de outros Tribunais. 

Para além do ensino profissionalizante, a ENAMAT consolidou-se no segmento da pesquisa. As parcerias com o IPEA, o IPC-IG e o PNUD-ONU, por exemplo, 
constituem alavancas para a articulação com dezenas de grupos de pesquisa e de pesquisadores no Brasil e no exterior que agora se dedicam a explorar 
questões tão desafiadoras e relevantes como o acesso à justiça, o modelo de seleção, o perfil dos Magistrados aprovados nos concursos e os modelos de 
solução de conflitos trabalhistas em outras partes do mundo. 

Em paralelo com temas contemporâneos do mundo do trabalho, a ENAMAT apresenta como objeto de pesquisa (problema) a própria educação profissional, 
seus saberes, limites e possibilidades. A pesquisa focada nesses segmentos específicos afirma a Escola como uma referência no segmento, produzindo e 
compartilhando saberes fundamentais para a qualificação da Magistratura e para o próprio futuro da instituição como prestadora do serviço público de 
Justiça Social.

A abertura e a democratização das atividades da ENAMAT, para os magistrados das mais diversas partes do país e para estudiosos e pesquisadores dos 
mais diversos temas, também se refletiu na instituição de comissões para promover estudos e articulações institucionais em vários segmentos. Desde a 
ética nas redes sociais, passando pelo Sistema de Gestão das Escolas Judiciais, a gestão da pesquisa, a participação institucional feminina, a reformulação 
da matriz de competências profissionais, e as comissões de tutores e avaliadores, por exemplo, muitas foram as frentes que trouxeram, para os projetos e 
ações da ENAMAT, o trabalho e a colaboração de mais de uma centena de Magistrados vocacionados e dedicados. 

 Ao concluir, destaco que este breve Relatório intenta sumarizar as principais realizações de 2019, mas, em especial, apresentar à Justiça do Trabalho brasileira 
uma Escola proativa e democrática, atenta aos difíceis desafios do nosso tempo e, acima de tudo, comprometida com a qualificação da Magistratura do 
Trabalho e a valorização da nossa Justiça Social!

Em 2019, com a aprovação do Orçamento Geral da União pela Lei n.º 13.808/2019, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro, 
foram assegurados os recursos da ação orçamentária 20G2 – Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – para realizar o conjunto das atividades e 
aquisições que estavam previstas para o exercício e dar início ao ciclo de estudos e pesquisas com vistas a ampliar e aprofundar o conhecimento sobre a 
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administração, gestão e condições de acesso à Justiça.

Foi destinado, em 2019, à ENAMAT o valor total R$ 10.655.587,00 para a execução de suas ações, sendo R$ 9.655.587,00 referentes às despesas correntes e 
R$ 1.000.000,00 relativos às despesas de capital.

Os recursos, como dito anteriormente, possibilitaram à ENAMAT a execução de atividades nas áreas de formação inicial, continuada, formadores e no 
segmento da pesquisa. No que tange Formação Continuada e à Formação de Formadores foram realizados os seguintes eventos:

Curso de Formação Continuada Período Nº de alunos Módulo
CFC - Reforma Trabalhista I 18 de fevereiro a 25 de março de 2019 278 A Distância
CFC - Reforma Trabalhista II 25 de março a 29 de abril de 2019 192 A Distância
CFC - Direito Previdenciário Aplicado às Relações de Trabalho 22 de abril a 3 de junho de 2019 217 A Distância
CFC - Boas Práticas na Execução Trabalhista 6 de maio a 16 de junho de 2019 136 A Distância
CFC - Hermenêutica Jurídica 29 de julho a 8 de setembro de 2019 134 A Distância
CFC - Controle de Convencionalidade 5 de agosto a 15 de setembro de 2019 174 A Distância
CFC - Prova Pericial em Acidentes e Doenças Ocupacionais 9 de setembro a 27 de outubro de 2019 155 A Distância
CFC - Precedentes no Processo do Trabalho 14 de outubro a 3 de dezembro de 2019 230 A Distância
CFC sobre Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho - CESIT/IE/
UNICAMP

25 a 29 de novembro de 2019 51  Presencial

CFC sobre Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho - CESIT/IE/
UNICAMP NORTE

25 a 29 de novembro de 2019 63 Presencial

CFC Os Juízes e as Mídias Sociais (parceria com o CNJ) 1ª a 3 de abril de 2019 24 Presencial
CFC - A Mulher Juíza: Desafios na Carreira e Atuação pela Igualdade de Gênero 
(parceria com a Enafam)

15 a 17 de maio de 2019 46 Presencial

CFC - I Seminário de Execução Trabalhista (parceria com a Comissão de Execução 
da Justiça do Trabalho)

20 a 21 de agosto de 2019 45 Presencial

CFC - 9ª Conferência Internacional IOJT 22 a 26 de setembro de 2019 2 Presencial
CFC - Simpósio Internacional – Indígena, Negro, Quilombola, Religioso de Matriz 
Africana: Preconceito, Racismo e Discriminação nas Relações de Trabalho, 
Produção e Consumo (parceria com o MPT)

5 a 8 de novembro de 2019 19 Presencial

CFC - Liderando Pessoas para o Futuro Sustentável (parceria ONU-ENAP) 4 a 6 de dezembro de 2019 2 Presencial
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CFC - Encontro Internacional de Juízes de Cortes Trabalhistas 21 a 23 de agosto de 2019 156 Presencial
CFC – Simpósio O Novo Processo do Trabalho (parceria com a Universidade 
Federal da Bahia – UFBA) 

30 e 31 de maio de 2019 25 Presencial

Curso de Formação de Formadores Período Nº de alunos Módulo
CFF sobre Precedentes no Processo do Trabalho 1º de abril a 20 de maio de 2019 22 A Distância
CFF sobre Controle de Convencionalidade 27 de maio a 7 de julho de 2019 22 A Distância
CFF sobre Revolução 4.0 11 de novembro a 17 de dezembro de 2019 26 A Distância

CFF para Juízes Tutores do Protocolo de Ingresso Supervisionado na Jurisdição 25 de abril a 8 de maio de 2019 22
Semi 

presencial
CFF sobre Prática Orientada em Argumentação e Retórica para Magistrados do 
Trabalho

11 de novembro a 15 de dezembro de 2019 23
Semi 

presencial
CFF sobre Metodologias Ativas 25 e 27 de junho de 2019 29 Presencial
CFF - Workshop Desafios da Conciliação Judicial e Extrajudicial (parceria com 
ESMPU) 

7 e 8 de outubro de 2019 24 Presencial

Curso de Formação de Inicial Período Nº de alunos Módulo
24º CNFI 22 de abril a 24 de maio de 2019 76 Presencial
25º CNFI 12 de agosto a 13 de setembro de 2019 70 Presencial
Outros Eventos Patrocinados no todo ou em parte pela ENAMAT Período Nº de alunos Módulo
Execução Trabalhista (parceria com a EJUD 1) 1º de outubro de 2019 149 Presencial
Jornada Brasileira de Direito Processual (parceria IBDP-EJUD 2) 7 a 8 de novembro de 2019 18 Presencial
TOTAL DE MAGISTRADOS CAPACITADOS 2.430

 

Nessa área de atuação, a dotação orçamentária da ENAMAT fomentou a realização de 16 eventos presenciais, 2 semipresenciais e 11 cursos a distância, com 
a participação de 2.430 alunos da Justiça do Trabalho.

A meta física estabelecida no orçamento destinado à ENAMAT no exercício de 2019 previu a formação em todos os níveis de atuação de 2.190 magistrados. O 
atendimento a 2.430 juízes demonstra a efetividade da execução orçamentária, tendo em vista que foi atingido o percentual de 109,81% da meta prevista. 
Ressalta-se que a ENAMAT concentrou a formação dos magistrados no ensino a distância. Essa modalidade de ensino possui um custo bem inferior ao 
presencial, resultando numa economia razoável dos recursos disponibilizados.



Relatório de Gestão do Exercício de 2019 - Tribunal Superior do Trabalho

103

A gestão do orçamento da Escola viabilizou, ainda, a execução de seu papel de coordenação nacional das atividades de formação e aperfeiçoamento dos 
Magistrados no âmbito do sistema composto das Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho.

Por meio de provisões orçamentárias, custeou a realização de atividades formativas pelas Escolas Judiciais, que promoveram a capacitação de centenas de 
magistrados trabalhistas em todo o País.

Em face da significativa restrição de orçamento no âmbito dos Tribunais Regionais do Trabalho, o apoio financeiro desta Escola Nacional tornou-se 
preponderante para o cumprimento de atividades fundamentais de formação e  aperfeiçoamento de magistrados do trabalho.

Computando-se os magistrados capacitados pelas Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho, com os recursos descentralizados pela ENAMAT, 
verifica-se que a meta fixada para o exercício 2019 da ação orçamentária 20G2 – Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados foi significativamente 
ultrapassada.

Tabela-Resumo da Execução Orçamentária - 2019

        AÇÃO 02.128.0571.20G2.0001 – FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS
Especificação Dotação Orçamentária* (R$) Despesas Empenhadas (R$) Descentralizações (R$) Total Executado (R$) Percentual de Execução
Despesas Correntes 8.363.887,00 6.741.086,16 1.413.094,64 8.154.180,80 97,5
Despesas de Capital 191.700,00 26.220,00 164.734,76 190.954,76 99,61
TOTAL 8.555.587,00 6.767.306,16 1.577.829,40 8.345.135,56 97,54

 * Dotação orçamentária após créditos realizados.

Ministro LUIZ PHILIPPE VIEIRA DE MELLO FILHO

Tribunal Superior do Trabalho e Diretor da ENAMAT
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