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O Tribunal Superior do Trabalho - TST é a instância máxima da Justiça do Trabalho, 
de acordo com o art. 111, inciso I, da Constituição da República - CR/1988 e com 
o art. 690, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

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. O CSJT tem, entre outras atribuições, a de realizar a supervisão 
administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de 1° 
e 2° graus. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do 
Trabalho - ENAMAT também funciona junto ao TST. Tem autonomia administrativa, 
cabendo-lhe, entre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso 
e a promoção na carreira.

Visando a dar suporte para o desempenho das funções do Conselho, foi assinado, 
em 24/9/2018, o Acordo de Cooperação Técnica nº 2, entre o TST e o CSJT para 
parceria em ações de gestão administrativa.

Na sua precípua função de “uniformizar a jurisprudência trabalhista brasileira” (art. 
702, inciso I, alínea “f”, da CLT), o TST muito tem operado no intuito de pacificar as 
relações de trabalho e garantir segurança jurídica.

Não pairam dúvidas de que o ano de 2020 foi desafiador para os diversos setores 
da sociedade, o que não foi diferente para o TST e para toda a Justiça do Trabalho.

Contudo, não obstante a pandemia de Covid-19, causada pelo novo coronavírus 
SARS-CoV-2, certo é que o TST, juntamente com o CSJT e a ENAMAT, buscou 
contornar os seus nefastos efeitos ao responder prontamente aos imprevisíveis 
desafios apresentados. 

Desse modo, duas relevantes medidas foram adotadas com grande sucesso. A pri-
meira delas foi a disponibilização do trabalho remoto, com a manutenção do tra-
balho presencial tão somente às atividades imprescindíveis ao funcionamento do 
Poder Judiciário Trabalhista. Outra providência a destacar foi a prestação de orien-
tações a todos os servidores, ministros e colaboradores no intuito de preservar a 
higidez física e mental, saúde e bem-estar de todos.

No exercício de 2020, o TST, mais uma vez, recebeu  quantidade expressiva de 
processos. Após a promoção de ajustes nas bases de cálculo de alguns indicadores 

estatísticos, constatou-se uma variação de -0,04% no quantitativo de processos 
recebidos, em comparação ao ano de 2019, o que corresponde a um decréscimo 
de 192 processos. Isso equivale a dizer que o Tribunal, tecnicamente, recebeu um 
total de processos equivalente ao do exercício anterior.

Esse contínuo aumento tem ensejado a aplicação de esforços cada vez mais vigoro-
sos no enfrentamento do acervo processual, tanto por meio da oferta de recursos 
tecnológicos, como por melhoramentos nos processos de trabalho, sem se descu-
rar da saúde do corpo técnico. 

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, aumentou na ordem de 5,4% em relação 
a 2019. Esse resultado demonstra claramente que as atipicidades do ano de 2020 
foram tratadas por este Tribunal com êxito. 
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O TST continuou a promover a renovação dos seus processos de trabalho, espe-
cialmente a facilitação das atividades que envolvem diretamente o tratamento do 
acervo. Esse investimento teve por norteadores os valores “Proatividade e Inova-
ção”, previstos no seu Plano Estratégico 2015-2020. 

Nesse particular, foi disponibilizado o módulo Triagem Virtual, nova ferramenta 
do sistema Bem-Te-Vi, empregando recursos de inteligência artificial na gestão do 
acervo processual, visando aumentar a produtividade dos ministros do Tribunal. 

Em razão desse sistema, o TST foi contemplado com o primeiro lugar entre os 
vencedores da terceira edição do Prêmio Inovação Judiciário Exponencial - EXPO-
JUD, na categoria “Institucional”, com a iniciativa “Bem-Te-Vi: Gestão Inteligente do 
Acervo Processual” (https://www.expojud.com/premio). 

Embora em meio a tantas incertezas, o Tribunal não se descurou do desenvolvi-
mento das competências dos seus recursos humanos, os quais são a grande riqueza 
desta instituição que busca cumprir sua missão institucional com níveis cada vez 
melhores de efetividade e transparência. Também, muito se ocupou da saúde, da 
motivação, bem como da valorização das pessoas, objetivos também de natureza 
estratégica do TST.

Confirmando os resultados de todos esses esforços, em relação aos processos jul-
gados, também se vê que esta Corte, mais uma vez, galgou novo recorde, de acordo 
com os quantitativos expostos no gráfico a seguir: 

Frente aos desafios da prestação de contas no formato de relato integrado, reco-
nhece-se que a Instrução Normativa nº 84, de 22/4/2020, do Tribunal de Contas da 
União - IN TCU nº 84/2020, veio facilitar a ampla publicidade de relevantes infor-
mações a toda a sociedade. Ante o seu advento, ainda em 2020, os elementos rela-
tivos a essa matéria foram agrupados na página “Transparência e Prestação de Con-
tas” do Portal do TST, no menu à direita da página (http://www.tst.jus.br). Nesse 
aspecto, salienta-se a vigorosa atuação do TST no intuito de se adaptar de maneira 
a cumprir integralmente as novas previsões, o que envolveu não apenas a normati-
zação em seu âmbito, mas também o fomento à formação do pensamento coletivo 
com o objetivo de contribuir, cada vez mais, para uma boa governança com foco 
na estratégia adotada pela instituição e na ampla transparência de suas atividades.
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Foi criado novo Sistema de Governança Institucional do TST e seu Comitê 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 (http://www.tst.jus.br/web/acesso-a-informacao/
governanca-tst/). Ademais, também foram estabelecidas políticas de governança por áreas temáticas e criados seus respectivos Comitês.

O exercício de 2020 será lembrado pelo TST não apenas como um ano desafiador ou como o último ano de vigência do Plano Estratégico do sexênio 2015-2020, mas, so-
bretudo, como um ano que lhe proporcionou boas oportunidades de amadurecimento da governança e da gestão. 

Ante essas considerações, a Presidência do TST tem a satisfação de apresentar à sociedade seu Relatório de Gestão, referente ao exercício de 2020, que inclui o CSJT e a 
ENAMAT, em observância à IN TCU nº 84/2020, à Decisão Normativa TCU nº 187, de 9/9/2020 - DN TCU nº 187/2020, entre outros normativos, ao tempo em que assegura 
a integridade do seu conteúdo.



Governança
Capítulo 1
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1. Governança
O Tribunal Superior do Trabalho - TST, com sede em Brasília e jurisdição em todo 
o território nacional, é a instância máxima da Justiça do Trabalho, em conformidade 
com o art. 111, inciso I, da CR/1988. Sua missão institucional consiste, precipuamente, 
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 
(https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/116169), 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.

Ressalte-se que o art. 111-A, § 3º, da CR/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.

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, 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.

O Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT tem sede em Brasília, nas 
dependências do Tribunal Superior do Trabalho – TST, e atuação definida no art. 
111-A, § 2º, II, da Constituição Federal, a partir da Emenda Constitucional nº 45 de 
2004, que o estabeleceu como órgão central do sistema da Justiça do Trabalho de 
1º e 2º graus. 

Considerando-se tanto o CSJT quanto a ENAMAT como unidades de contexto, a 
teor do § 1º do art. 1º da DN TCU nº 187/2020, foram-lhes reservados os Capítulos 
5 e 6 para a exposição de suas atividades, seus resultados, entre outras relevantes 
informações.

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 CR/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 
(https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/116169).

A Resolução Administrativa nº 1.931, de 2/10/2017, que aprovou o Regulamento 
Geral da Secretaria, 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 
(https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/113409).

Visto isso, a estrutura organizacional do TST pode ser adiante visualizada, salientando-
se que seus desdobramentos encontram-se disponíveis no Portal do TST (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 2020/2021 vem sendo conduzida pelos seguintes Ministros:

1.3 Ambiente Externo

Conforme exposto na Apresentação, o que, de fato, impactou o TST, o CSJT e a ENAMAT em suas atividades foi a pandemia de Covid-19. Entretanto, como ali exposto, o 
Tribunal, prontamente, contornou as dificuldades que poderiam afetar a sua geração de valor.

No que se refere à Reforma Trabalhista, a uniformização da jurisprudência no TST encontra-se afetada, de acordo com o apresentado no tópico 2.7 deste Relatório.

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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Saliente-se que, ante a aprovação do novo Sistema de Governança Institucional do TST, consoante exposição no item 1.6, a representação da cadeia de valor passará por 
revisões em 2021.
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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 conta 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 nº 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. 

Destaca-se que 2020 foi o último ano de vigência do aludido Plano. 

Para o sexênio 2021-2026, foi aprovado novo Plano por meio da Resolução 
Administrativa nº 2.191, de 7/12/2020 (https://juslaboris.tst.jus.br/
handle/20.500.12178/179658).

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 desenvolvidas por diversas 
unidades do Tribunal. O acompanhamento dessas ações se dá em distintas 
instâncias, em observância aos arts. 9º, 10 e 11 do Ato nº 388, de 16/10/2020, que 
estabelece a Política de Governança da Estratégia do TST (https://juslaboris.tst.jus.
br/handle/20.500.12178/178590). 
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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

1.5.2.2 Perspectiva Processos Internos
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1.5.2.3 Perspectiva Resultados

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 e 1.1. 

O Regimento Interno, por sua vez, veicula dispositivos atinentes às suas 
funções judicantes e à 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, cujas considerações foram 
feitas no item 1.4.

 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 darem cumprimento à missão, 
consubstanciam-se 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 constitui 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 Secretário-Geral Judiciário, do Ouvidor Auxiliar, do Assessor-Chefe de 
Gestão Estratégica 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. 18 do Ato nº 388/2020 (https://juslaboris.tst.jus.br/
handle/20.500.12178/178590).

A CPPE compõe a instância interna de apoio à Governança, de acordo com o 
§4º, do art. 6º, da Resolução Administrativa nº 2.189, de 9/11/2020, que estabelece 
o Sistema de Governança Institucional do Tribunal Superior do Trabalho (https://
juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/179015).
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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 remanescentes ao Comitê de Governança Institucional, que representa a instância interna de Governança, a teor do art. 7º, caput, da citada Resolução 
Administrativa nº 2.189/2020.

Fluxograma de Reuniões de Acompanhamento da Estratégia
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1.6 Estrutura de Governança

O Sistema de Governança Institucional do TST foi estabelecido por meio do Ato 
nº 387, de 16/10/2020, em cuja norma encontram-se previstos sua estrutura e seus 
desdobramentos2.

1.6.1 Sistema de Governança Institucional

Governança é o conjunto de estrutura, processos, normas e práticas da instituição; 
ou seja, é como o Tribunal funciona ou deve funcionar de maneira a atender aos 
critérios de transparência e organização.

Embora o TST já funcionasse de maneira bastante satisfatória, em termos 
organizacionais, e tivesse estabelecido seu sistema de governança pelo Ato nº 407, 
de 9/10/2019, decidiu, no ano seguinte, revisar sua regulamentação. Tal revisão 
deu ensejo ao advento do citado Ato nº 387, de 16/10/2020, que, por sua vez, 
revogou essa norma. Além de atender ao macrodesafio “Instituição da Governança 
Judiciária” constante da Estratégia Nacional do Poder Judiciário para o período 
2015-2020, previsto na Resolução CNJ nº 198, de 1º/7/2014, garantiu, de forma 
mais ampliada, uma melhor qualidade no que se refere à transparência. O que se viu, 
portanto, foi a demonstração do aumento da maturidade do Tribunal sobre o tema.

O principal ganho ante a mais recente normatização é que as funções da governança, 
quais sejam, direcionar, monitorar e avaliar, passaram a se dar de maneira melhor 
estruturada, tendo em vista o provimento de mecanismos de aperfeiçoamento 
contínuo e foco na representação coletiva das unidades.

Assim, a Cadeia de Valor, o Plano Estratégico e o Plano de Gestão são essenciais 
ao direcionamento ao lado da legislação em vigor, entre outras normas. O 
monitoramento, por sua vez, garante a existência de registros e mensuração dos 
resultados-chaves, alcançados por meio de atividades, ações, projetos e processos 
de trabalho executados pelas áreas de gestão. A avaliação, por fim, proporciona a 
verificação das informações monitoradas, no intuito de se constatar se estão ou 
não alinhadas ao direcionamento.

Para garantir dinamismo e participação coletiva nas deliberações, foi criado o 
Comitê de Governança Institucional - CGI, por meio do Ato nº 392, de 16/10/2020 

(https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/178630), em cujo teor encontra-
se disposta toda sua organização. Em conformidade com seu art. 3º, conta com a 
seguinte composição:

I - Presidente do Tribunal;

II - Dois Ministros mais antigos que ainda não tenham exercido a Presidência 
do Tribunal;

III - Secretário-Geral da Presidência;

IV - Diretor-Geral da Secretaria;

V - Secretário-Geral Judiciário;

VI - Um representante da Vice-Presidência;

VII - Um representante da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho;

VIII - Coordenador do Comitê de Governança temático (ou servidor 
indicado para representar o Comitê);

IX - Assessor-Chefe de Gestão Estratégica; e

X - Ouvidor Auxiliar.

O CGI será coordenado pelo Presidente do Tribunal e, na sua ausência, pelo Ministro 
do Tribunal Superior do Trabalho participante do comitê, indicado pelo Presidente.

Ainda, em conformidade com o aludido Ato nº 387, de 16/10/2020, previu-se o 
desdobramento da governança por áreas temáticas com conhecimento técnico 
e especializado, representadas pelas seguintes estruturas colegiadas: Comissão 
Permanente de Planejamento Estratégico – CPPE; Comitê de Governança de 
Gestão de Pessoas – CGGP; Comitê de Governança de Tecnologia da Informação 
e Comunicação – CGTI; Comitê de Governança de Gestão de Contratações – 
CGGC; e V - Comitê de Governança de Gestão de Sustentabilidade – CGGS. Ao 
lado dessas áreas, em 2021, será atualizada a Política de Governança de Tecnologia 
da Informação e Comunicação.

2 https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/178570/2020_ato0387.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Os efeitos do novo modelo de 
governança serão avaliados, durante 
o sexênio 2021-2026, mediante 
mensurações anuais obtidas a partir 
da aplicação do Índice de Maturidade 
em Governança - IMG, com previsão 
de meta estratégica no sentido de se 
aumentar a referida maturidade em 
1% até o final de cada período (http://
www.tst.jus.br/web/gestaoestrategica/
i m p l a n t a % C 3 % A 7 % C 3 % A 3 o - d o -
programa-de-governan%C3%A7a-do-
tst).

Outrossim, a expectativa que se tem é 
no sentido de que a nova abordagem, 
conforme se expõe, virá refletir nos 
demais índices de governança.

O modelo de sistema de governança que 
se passou a adotar é assim representado 
(http://www.tst.jus.br/web/acesso-a-
informacao/governanca-tst/):

Os modelos de governança das áreas temáticas também se encontram disponíveis na página da Governança do TST3.

3 http://www.tst.jus.br/web/acesso-a-informacao/governanca-tst/.
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1.7 Relação com a Sociedade

O Tribunal oferece à sociedade amplo acesso à informação, com precisão e qualidade 
de conteúdo. Para tanto, a Ouvidoria trabalha para que todo manifestante tenha o 
atendimento aos seus pedidos de forma célere e objetiva. Há o compromisso de 
informar, atender e tratar as manifestações da sociedade, conferindo a necessária 
visibilidade e transparência no desempenho das atribuições institucionais do TST.

O enfrentamento da pandemia impôs uma série de adaptações à rotina de trabalho, 
problema que foi contornado devido à adoção de estratégias próprias e prioritárias 
para a garantia também do bom atendimento ao público.

1.7.1 Canais de Acesso ao Cidadão

O TST oferece canais de atendimento ao cidadão, que possibilitam o recebimento e 
o tratamento de todas as manifestações recebidas, como solicitações, reclamações, 
denúncias, sugestões, elogios e, também, dos pedidos de acesso à informação, 
fundamentados na Lei de Acesso à Informação e, a partir de 2020, dos pedidos 
definidos na Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.  São os seguintes canais 
disponibilizados à sociedade.

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

b) Formulário eletrônico (http://www.tst.jus.br/web/guest/formulario-de-
atendimento);

c) Correspondência - (Setor de Administração Federal Sul, Quadra 8, Lote 1, 
Bloco “A”, 3° andar, Sala A3.67, CEP 70.070-94); 

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

e) Facebook: (https://www.facebook.com/TSTJus/) e Instagram: (https://
www.instagram.com/tstjus/?hl=pt-br)

1.7.2 Resultados da Ouvidoria

Em 2020, a Ouvidoria do TST recebeu 14.107 manifestações, as quais estão dispostas 
no gráfico a seguir, organizadas por tipologia.  Ainda, e considerando a necessidade 
de atendimento a um público mais globalizado e digitalmente conectado, nossos 
canais no Facebook e Instagram receberam 442 manifestações, que obtiveram o 
devido tratamento na unidade.

1.7.3 Resultados do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC

O Serviço de Informação ao Cidadão - SIC, que é o atendimento e tratamento 
dos pedidos de informação fundamentados na LAI – Lei de Acesso à Informação, 
é também realizado no âmbito da Ouvidoria. No ano de 2020, foram recebidos 
111 Pedidos de Informação, sendo que 13 foram indeferidos/negados e 98 deles 
foram atendidos pelas unidades do Tribunal. Desse quantitativo, 37 pedidos de 
informação foram direcionados ao TST e 74 foram encaminhados ao CSJT para 
análise e resposta.
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1.7.4 Carta de Serviços ao Cidadão

A Carta de Serviços ao Cidadão do TST visa informar aos cidadãos quais os serviços 
prestados, como acessar e obter esses serviços e quais são os compromissos com 
o atendimento e os padrões de atendimento estabelecidos, tendo sido instituída,  
no âmbito do TST, pelo Ato nº 552, de 13/8/2012. O documento tem sido objeto de 
constantes revisões por parte das unidades interessadas, sendo que a sua alteração 
deve obedecer à deliberação do Comitê Gestor instituído pelo mesmo Ato. 

A funcionalidade está disponível no seguinte endereço: http://www.tst.jus.br/web/
acesso-a-informacao.

1.7.5 Mecanismos de Transparência de Informações 

A seguir, são informados os links de apoio e informações relevantes ao cidadão, 
disponibilizados pelo TST, em seu Portal, (http://www.tst.jus.br/web/guest/servicos/
ouvidoria), o que confere transparência às informações relevantes sobre sua 
atuação perante a sociedade.

1) Link Consulta de Processos no TST, para obtenção de informações 
sobre o andamento de um processo no TST:

http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica . do ? 
consult a = Consultar & conscsjt = & numero Tst = & digito Tst = & anoTst 
= &orgaoTst = 5&tribunalTst=&varaTst=&submit=Consultar;

2) Link 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) Link 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/web/sic/pedidos-de-informacao;

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

3.2) localização das unidades administrativas;

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

3.4) página “Transparência e Prestação de Contas/Prestação 
de Contas - TCU”, pela qual é possível obter informações referentes 
à execução orçamentária e financeira, de pessoal, licitações e contratos, 
dentre outros dados referentes à administração de recursos públicos do 
Órgão e aos Relatórios de Gestão ao TCU; e

3.5) página do Serviço de Informação ao Cidadão do TST - 
SIC, na qual 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/web/sic/pedidos-de-informacao).

4) Link Regulamentação, para consulta aos atos que regulamentam o 
funcionamento da Ouvidoria do TST:

http://www.tst.jus.br/web/guest/regulamentacao;

5) Link Perguntas mais Frequentes, para consulta a dúvidas mais 
recorrentes:

http://www.tst.jus.br/web/guest/perguntas-mais-frequentes; e

6) Link 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.
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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; e

• 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 sua implantação.

A gestão de riscos no TST é realizada majoritariamente sobre os processos de trabalho, o que caracteriza a gestão dos riscos operacionais, com vistas ao aprendizado e à 
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). 

No intuito de aprimorar a governança do TST, nesta incluído o processo de gestão de riscos, foi criado o Sistema de Governança Institucional do TST, por meio do Ato nº 387, 
de 16/10/2020, que, entre outros aspectos, contempla os princípios de governança alusivos ao gerenciamento de riscos. Esse sistema também prevê as responsabilidades dos 
diversos gestores nos processos de governança. Em particular, nota-se a atenção da instituição aos riscos em todos os níveis hierárquicos. Também constam do Ato práticas 
que visam 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:

Fontes
Riscos Probabilidade Magnitude 

(Impacto) Controles
Internas Externas

Gestão de Ativos -

Falta de processo de gestão de ativos da informação, 
dificulta a execução de outros processos de TI, onerando 
/ impedindo a execução de determinados processos de 
trabalho.

4 4
Operacionalizar processos de gestão de ativos e 
configuração após a aquisição da nova ferramenta 
de service desk.

Classificação da Informação -
Falta de classificação da informação, uso impróprio de 
recursos de TI, mantendo informações com proteção 
insuficiente.

4 4 Implantar a Classificação da Informação.

Classificação da Informação -
Falta de classificação da informação, prejudicando o 
processo de confidencialidade, quebra de confidencialidade 
das informações.

4 4 Implantar a Classificação da Informação.
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Classificação da Informação -
Falta de classificação da informação, prejudicando o 
processo de proteção das informações, vazamento de 
informações restritas ou sigilosas.

4 4 Implantar a Classificação da Informação.

Controle, Monitoramento 
e Auditoria de Recursos 
Tecnológicos

-

Elevado volume de logs produzidos pelos ativos e TI, ataques 
fracionados, roubo de dados / Vazamento de informações / 
Modificação indevida / Ataques / Má utilização de recursos 
de TI.

4 4 Implantar solução de correlação de logs e eventos.

Controle, Monitoramento 
e Auditoria de Recursos 
Tecnológicos

-

Elevado volume de logs produzidos pelos ativos de TI 
dificulta a realização de análise, correlação e investigação 
de eventos, possibilitando a realização de extrusão de 
dados ou mineração de moedas virtuais.

4 4 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, aumenta o tempo de 
resposta para solução do incidente.

4 4
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 ações preventivas, exploração de vulnerabilidades / 
Ataques / Roubo de dados / Vazamento de informação / 
Indisponibilidade da infraestrutura de TI.

4 4
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), exploração de 
vulnerabilidades / Ataques / Roubo de dados / Vazamento 
de informação / Indisponibilidade da infraestrutura de TI.

4 4
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 objetivo 
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, controle e 
fiscalização interna

-

Falta informar sobre a PSI aos novos servidores, 
colaboradores 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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A seguir, apresentam-se os riscos identificados em algumas unidades do TST. Salienta-se que foram compiladas as informações recebidas da CCADP e CPE, ambas subordinadas 
à SEGJUD.

Gestão de riscos da Coordenadoria de Classificação, Autuação e Distribuição de Processos - CCADP/SEGJUD

Fontes
Riscos Probabilidade Magnitude 

(Impacto) Controles
Internas Externas

Sistema de Autuação e 
Distribuição de Processos

-

SADIP sem atualização / Sistema de Autuação e Distribuição 
de Processos – SADIP não finalizado / Gera falta de 
confiança no sistema, utilização de outros sistemas para 
conclusão das tarefas e maior tempo gasto por processo. 

- -

• Mapeamento de necessidades. 

• Criação de equipe de trabalho. 

• Treinamento para utilização do novo sistema.

• Acompanhamento do trabalho desenvolvido 
pela empresa contratada.

Análise de Petição -
Necessidade de utilização de sistema obsoleto para 
conclusão da tarefa / Perda do objeto da petição por 
tempo decorrido.

- -

• Capacitação e treinamento de servidores. 

• Gerenciamento de escaninho específico de 
petições pendentes. 

• Finalização dessa etapa no SADIP.

Análise de prevenção -
Necessidade de utilização de sistema obsoleto para 
conclusão da tarefa / Possibilidade de processo não ser 
encaminhado ao Ministro prevento.

- -

• Capacitação e treinamento de servidores. 

• Gerenciamento de escaninho específico de 
prevenções. 

• Finalização dessa etapa no SADIP. 

• Distribuição aos Gabinetes após análise de 
prevenção.

Processos na unidade -

Separação e distribuição dos processos dentro da unidade 
/ Utilização de escaninhos on-line improvisados para 
realização do trabalho / Perda de eficiência na realização 
da tarefa.

- -

• Criação de equipe de trabalho.

• Definição das necessidades para melhoria da 
atividade.

• Implementação junto à empresa contratada.

Processos na unidade -
Análise do tempo de permanência dos processos na 
unidade / Processos mais antigos estagnados na unidade. 

- -

• Produção de dados estatísticos cronológicos 
processuais mais exatos.

• Maior periodicidade na retirada dos relatórios. 

• Envio dos processos para distribuição aos 
Gabinetes após análise de Prevenção/Petição.

 Processos na unidade -
Envio de maior quantitativo de processos pelos TRTs / 
Acúmulo de processos na unidade.

- -

• Treinamento para os novos servidores e 
reciclagem para os antigos.

• Criação de website exclusivo para troca de 
experiências e padronização das informações. 

• Finalização de novas ferramentas no sistema 
SADIP.
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Gestão de riscos da Coordenadoria de Processos Eletrônicos - CPE/SEGJUD

Fontes
Riscos Probabilidade Magnitude 

(Impacto) Controles
Internas Externas

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.

• Atribuir as atividades para os servidores 
capacitados.

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

4 4

• Solicitar à CIF a contratação de estagiários.

• Solicitar à CIF/CDEP lotação de novos 
servidores.

RH -
Número reduzido de servidores da SAIPP / Processos 
parados na unidade / Aumento do IMD e sobrecarga dos 
servidores SAIPP Presencial.

5 3

• Lotação de novos servidores na Unidade.

• Elaborar sistema de ferramenta de automatização 
de marcadores para processos do PJe.

TI e RH -

Dificuldade de mapear todas as possibilidades de erros pelo 
CQR automático e falta de conhecimento e atenção do 
revisor / Erro na indexação de peças no processo / Processos 
remetidos a outras unidades com erros de indexação.

3 4

• Manter as ações de feedbacks para erros 
encontrados e os controles existentes.

• Elaborar relatório que aponta os principais 
erros por período.

RH -
Erro do revisor P2 / Carregamento incorreto de peças / 
Processo julgado erroneamente ou incompleto

3 4

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

• Alinhar com a CCADP o retorno do processo.

TI -
Licença de OCR expirada / Indisponibilidade de processos 
/ Queda de produtividade e acúmulo de processos no 
escaninho.

4 4

• Manter os controles existentes.

• Verificar se irá impactar na lentidão de páginas 
para o Teletrabalho.

• Verificar se a licença ABBY irá durar por todo 
o mês.

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.

RH -
Processos recusados pelo revisor por motivos não 
fundamentados / 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.

RH -
Erro na carga manual de processos gera envio 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.
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Disponibilidade financeiro-
orçamentária

-
Redução orçamentária do TST gera redução na equipe 
de estagiários / Redução da produtividade e acúmulo de 
processos.

2 4
• Solicitar estagiários utilizando vagas de outras 

unidades do TST.

Normatização, controle e 
fiscalização interna

-
Término da validade do certificado digital gera impossibilidade 
de assinatura dos processos.

2 2
• Solicitar à administração a emissão de 

Certificado Digital.

TI -
Falhas nos sistemas 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 -
Sistema inoperante para carga e remessa dos processos / 
Atraso no envio dos processos com acúmulo no escaninho.

3 3
• Realizar contato com a área de suporte do TST 

(4040).

Carga de Trabalho -
Excesso de processo para análise do CQR anual / Falta de 
análise do CQR manual / Acúmulo de processos no escaninho 
da CPE.

3 2 • Capacitar mais servidores para a atribuição.

RH -

Baixa rotatividade de atribuições / Revisor apto apenas para 
um tipo de processo / Não realização de outras atividades / 
Atividades importantes interrompidas quando de licença ou 
férias de servidor.

3 3
• Estimular e capacitar a equipe a aprender a 

analisar outros tipos de processo.

TI -

Erro no andamento dos processos ou nomenclatura dos 
arquivos disponibilizados no diretório / Tratar processo em 
fluxo distinto / Gerar andamento à CCADP com motivo 
incorreto ou com erro na carga de peças.

2 3
• Orientar a equipe de Revisão para identificar 

os casos de retorno de processos Pje conector 
como defeituosos.

TI/RH -
Erro na numeração de arquivo na remessa à CPE / Tratar 
conteúdo de um processo com numeração de outro / Julgar 
um processo com conteúdo de outro.

2 4
• Orientar a equipe a verificar se a numeração do 

processo que está sendo analisado corresponde 
ao conteúdo do arquivo.

RH -
Receber andamento de um processo com o respectivo 
arquivo corrompido por não conferência da CCP / Processo 
ficar parado na unidade.

3 3

Por fim, cabe enfatizar que representa um desafio para o TST incluir a abordagem de riscos positivos ou oportunidades em sua metodologia de gestão de riscos. A aludida 
Resolução Administrativa nº 2.189, de 9/11/2020, que estabelece o Sistema de Governança Institucional do TST, contribui para a construção dessa visão ampliada de riscos, 
considerando a implantação da gestão de riscos em caráter horizontal e vertical.
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1.9 Atuação da Auditoria Interna

Um dos mecanismos de controle instituído pela Alta Administração é o Plano Anual 
de Auditoria - PAA de 2020 (Ato nº 513, de 17/12/2019), 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 que será publicado no Portal da Transparência e 
Prestação de Contas, nos termos previstos na Resolução CNJ nº 308, de 11/3/2020, 
e Ato nº 317, de 4/8/2020. 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.

1.10 Ações de Supervisão, Controle e Correição 

São apresentadas as principais ações de supervisão, controle e de correição adotadas 
pelo Tribunal no exercício a fim de garantir a legalidade, a economicidade, a eficiência, 
a eficácia e a legitimidade de atos, processos e procedimentos, favorecendo a 
tomada de decisões, quanto à alocação dos recursos públicos, convergindo para a 
adoção de práticas de melhoria dos procedimentos de contratação, transparência 
e governança.

O Tribunal Superior do Trabalho vêm, ao longo dos anos, aprimorando o seu 
Sistema de Governança Institucional e, ao final do exercício de 2020, por 
meio do Ato nº 387/2020, conforme apresentado no item 1.6 do presente relatório, 
foi revisado o Sistema de Governança Institucional do TST, bem assim as Políticas 
de Governança de Áreas Temáticas de relevância estratégica, 
como as Políticas de Governança de Pessoas, de Contratações, de 
Sustentabilidade, de Tecnologia da Informação e Comunicações, 
dentre outras, instituindo os respectivos Comitês como fóruns de papel 
fundamental no direcionamento e supervisão das ações empreendidas pelas 
unidades que compõem o Tribunal.

Considerando o desdobramento da governança institucional das instâncias internas, 
registra-se o Comitê Permanente de Planejamento Estratégico – 
CPPE, composto por titulares das Secretarias imediatamente subordinadas à 

Presidência e indicados pela Alta Administração, para análise e acompanhamento 
dos objetivos, indicadores, metas, painéis de contribuição e projetos estratégicos.

No processo de tomada de decisões, destacam-se ainda o Comitê de Gestão do 
Clima Organizacional, para deliberações acerca dos resultados identificados 
em pesquisas de clima organizacional com proposições de ações institucionais para 
melhoria do clima e da satisfação do servidor no trabalho, o Comitê Gestor dos 
Sistemas Administrativos do TST – CGSADM, para garantir a adequação 
dos sistemas administrativos em uso aos requisitos legais e às necessidades do 
TST,CSJT e ENAMAT, e o Conselho Deliberativo do Programa de 
Assistência à Saúde do TST, TST-SAÚDE.

Para assegurar a conformidade com a Lei nº 8.666/1993 e demais normas aplicáveis 
à gestão de licitações e contratos, as unidades administrativas têm por orientação 
observar a jurisprudência e o conjunto de regras e diretrizes estabelecidas ou 
referendadas pelo Tribunal de Contas da União e pela Advocacia-Geral da União na 
interpretação dos dispositivos. Além disso, as contratações estão sujeitas à análise 
da Assessoria Jurídica - ASJUR da Diretoria-Geral e da Secretaria de Auditoria – 
SEAUD, como terceira linha de defesa do processo de governança e gestão de 
riscos.

A gestão de pessoas do TST é regida pelo Plano de Gestão de Pessoas – PDGP, 
instrumento de planejamento tático, 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.

Destaca-se o Plano de Ação elaborado pela ComLGPD, comissão instituída com 
a finalidade de estabelecer regras de segurança, de boas práticas e de governança, e 
procedimentos envolvendo a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, 
para adequação do TST aos ditames da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – 
LGPD, lei nº 13.853/2019, e orientações correlatas do CNJ, em consonância com a 
nova Política de Proteção de Dados e Privacidade do TST, envolvendo, inicialmente, 
a adaptação das atividades relacionadas às áreas de tecnologia da informação, 
licitações e contratos, pessoal, ouvidoria e gestão documental.

Considerando as ações da Administração Executiva no decorrer do exercício, 
registram-se as seguintes atividades para aprimoramento de controles de gestão 
e consequente melhoria dos recursos colocados à disposição do Tribunal: a 
participação na Política de Gestão de Riscos na área de contratações; o exame e 
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acolhimento de recomendações apontadas em Relatórios de Auditoria Interna; o 
atendimento a 307 diligências do TCU e da Secretaria de Auditoria; o aprimoramento 
do Processo da Gestão de Custos; a adoção de critérios de sustentabilidade nas 
contratações e aquisições; as ações para a redução do consumo de recursos 
naturais; as atividades voltadas para a racionalização dos recursos; o aprimoramento 
dos processos de trabalho; as ações relacionadas à qualidade de vida no trabalho 
e saúde ocupacional; o desenvolvimento de competências; o acompanhamento 
dos indicadores de gestão; e as novas contratações e revisões dos contratos de 
serviços continuados, com dedicação de mão de obra exclusiva e redução de 
postos de trabalho, em cumprimento à Emenda Constitucional nº 95/2016, que 
instituiu o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da União, estabelecendo limites de despesas primárias individualizadas para 
cada exercício.

Quanto à correição, o Código de Ética do TST é difundido entre seus servidores, 
especialmente, quando do ingresso nesta Corte, estando a cargo da Comissão de 
Ética avaliar prontamente as denúncias que lhe sejam submetidas, encaminhando-as 
para apuração. No exercício de 2020, a Comissão Permanente Disciplinar 
registrou a instauração de dois processos administrativos disciplinares e dois 
processos de sindicância. Esses processos tiveram a finalidade de apurar supostas 
condutas funcionais de servidores do TST, que, submetidas ao juízo de admissibilidade 
da autoridade competente, indicaram a necessidade de apuração dos indícios das 
irregularidades apontadas pelos respectivos representantes (denunciantes). Na 
seara administrativa-disciplinar, a Comissão Permanente Disciplinar registrou, ainda, 
a conclusão, em 2020, de dois processos administrativos disciplinares instaurados 
em 2019.

Em relação à transparência, os atos praticados pelos gestores do Tribunal são 
devidamente publicados nos instrumentos pertinentes, além de estarem disponíveis 
para consulta no portal da internet, em respeito à Lei de Acesso à Informação e à 
obrigação de prestar contas.

1.11 Determinação da Materialidade das Informações 

Com o objetivo de atender às previsões constantes da IN TCU nº 84/2020, que 
estabeleceu normas para a tomada e prestação de contas, e, na sequência, à DN 
TCU nº 187/2020, o TST publicou as seguintes normas:

• Ato nº 324, de 13/8/2020 (https://juslaboris.tst.jus.br/
handle/20.500.12178/176111), que passou a regulamentar o processo de 
trabalho concernente à elaboração e à prestação de contas do TST. Por 
meio dessa norma, a regulamentação da matéria deu-se de forma amiúde, 
ao tempo em que previu a forma de divulgação das informações. Nesse 
sentido, o sítio eletrônico da “Transparência e Prestação de Contas” 
encontra-se em primeira chamada no Portal do TST (http://www.tst.jus.br/). 
No item “Prestação de Contas - TCU”, qualquer usuário pode ter 
acesso às informações, em consonância com a aludida IN TCU nº 84/2020. 
Foram disponibilizados também subitens de menu para o CSJT (http://www.
csjt.jus.br/web/csjt/transparencia-e-prestacao-de-contas), bem como para 
a Enamat (http://www.tst.jus.br/web/acesso-a-informacao/prestacao-de-
contas-tcu);

• Ato nº 325, de 14/8/2020 (https://juslaboris.tst.jus.br/
handle/20.500.12178/176071), que constituiu a Comissão de Prestação de 
Contas para coordenar e elaborar o Relatório de Gestão do TST; e 

• Ato nº 332, de 27/8/2020 (https://juslaboris.tst.jus.br/
handle/20.500.12178/176651), que designou membros da Comissão de 
Prestação de Contas do Tribunal Superior do Trabalho – CPContas, em 
atenção ao art. 4º, incisos I, III, IV, V, VI e IX, do Ato nº 325, de 14 de agosto 
de 2020.

O Ato nº 324/2020, em seu art. 3º, IV, ao tratar da materialidade, em inteira 
conformidade com a IN TCU nº 84/2020 (art. 4º, IV), prevê que “devem ser divulgadas 
informações sobre assuntos que afetam, de maneira significativa, a capacidade do 
TST de alcançar seus objetivos de geração de valor público no curto, médio e 
longo prazos e com conteúdo relevante para a sociedade, em especial para os 
cidadãos e usuários de bens e serviços públicos, provedores de recursos, e seus 
representantes”. No particular, nas reuniões da CPContas, em diversos momentos, 
foi ressaltada a importância de se prestarem informações realmente relevantes aos 
cidadãos, sem se ater a dados que não interessam ao grande público. Ou seja, o que 
se nota é que as normatizações recentes do TCU vêm, gradativamente, simplificando 
os processos de prestação de contas ao colocar foco no que, de fato, é relevante e 
mensurável. 
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A CPContas foi instituída com a finalidade de coordenar a elaboração do Relatório de Gestão, na forma de relato integrado, e promover a sua publicação na página da 
“Transparência e Prestação de contas”. 

A Comissão tem por responsabilidade determinar e revisar a materialidade das informações por meio da identificação de temas relevantes, ou seja, capazes de afetar a geração 
de valor, incluindo a priorização entre eles. Além disso, estabelece cronograma de atividades, a ser observado no processo de elaboração do Relatório de Gestão, ouvida a 
SEAUD, tendo em vista a sua atribuição na avaliação do cumprimento da obrigação de prestar contas por meio do Relatório de Auditoria e da Certificação das Contas.

Na CPContas encontram-se representadas todas as unidades do TST.

Os trabalhos se desenvolveram em consonância com as normas aplicáveis, tendo por norte os elementos do Plano Estratégico 2015/2020 e as Metas Nacionais do CNJ.

O que se vê é que a aplicação do pensamento coletivo ao Relatório de Gestão – 2020 vem se tornando 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 cidadãos.



Resultados 
da Gestão

Capítulo 1I
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2. Resultados da Gestão
A demonstração dos principais resultados possibilita a análise da estratégia adotada 
pela instituição, considerando o cumprimento da missão e de suas metas, e a 
construção da visão estabelecida para a instituição.

As metas judiciárias são geridas pela SEGP, à exceção da Meta 14, que é gerida pela 
SEGJUD; as demais são de responsabilidade da DGSET, tudo em conformidade 
com o Plano Estratégico 2015-20204. Convém reiterar que o TST se concentrou 
na análise dos seus mais impactantes resultados no desempenho da instituição. 
Convém rememorar que 2020 foi o último ano de vigência do aludido Plano.

De acordo com a necessidade, a CPPE deve propor revisão do Plano Estratégico, 
nos seus variados aspectos, por meio do monitoramento da execução estratégica 
(indicadores, metas, ações e projetos estratégicos), de acordo com o que prevê o 
art. 18, incisos II e III, do Ato nº 388/2020. 

2.1 Objetivo Estratégico: Desenvolver Competências e 
Valorizar Pessoas

A meta de capacitação foi dividida entre as principais áreas do TST, quais sejam, 
Gabinetes, Secretaria-Geral da Presidência - SEGP, Secretaria-Geral Judiciária - 
SEGJUD e Diretoria-Geral da Secretaria do Tribunal - DGSET, a fim de facilitar a 
oferta de cursos de acordo com a área de atuação dos servidores. A distribuição 
das metas bimestrais, efetuada no início do ano, tinha como base padrões de 
participação em ações de capacitação principalmente presenciais, observada a 
demanda e a oferta de ações e o volume de trabalho ao longo do ano.

Com a adoção do trabalho remoto pela maioria dos servidores, em meio à pandemia, 
verificou-se uma mudança de disponibilidade de participação ao longo do ano. Tal 

4 http://www.tst.jus.br/documents/13290104/13459163/Plano+Estrat%C3%A9gico+2015-2020+-+5%C2%AA+Revis%C3%A3o+T%C3%A9cnica+-+CPPE+2020+-2022+-+novo.pdf/ebfb38ea-ac84-ef2f-f524-
63a8d8fef953?t=1584118755630
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fato contribuiu para os números ora verificados, uma vez que, apesar das férias 
forenses, boa parte dos servidores concentrou suas ações de desenvolvimento do 
segundo semestre no início desse período. Assim, com a aproximação do final de 
ano e com o aumento do volume de atividades específicas dessa época, o número de 
participações em ações de capacitação sofreu ligeira queda no bimestre novembro-
dezembro/2020.

Considerando os valores acumulados ao longo do ano, verifica-se que quase todas 
as áreas superaram a meta estabelecida, o que demonstra o grande empenho dos 
servidores no desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais. As 
únicas exceções foram os gabinetes de ministro, com percentual acumulado inferior, 
porém próximo do esperado. Convém notar que os números relativos às demais 
áreas encontram-se seis pontos percentuais acima do planejado para os valores do 
ano.

A despesa realizada a título de capacitação somou o valor total de R$ 552.465,17 
(quinhentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dezessete 
centavos).

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 2020, o percentual alcançou 2,62%, superando expressivamente a meta 
estabelecida de 2,97%, ou seja, obteve-se um desempenho de 111,72%. Esse 
percentual revela um resultado extraordinário em se tratando de um ano assolado 
pela epidemia de Covid-19 e, logo, com fortes impactos na saúde mundial, em 
decorrência do isolamento social.

Quando analisados os dados do sexênio 2015-2020, o resultado de 2020 foi o 
melhor desde 2017, embora inferior aos resultados de 2015 e 2016, porém sempre 
dentro de números bastante razoáveis. 

Desde o dia 13/3/2020, quando as ações de prevenção à transmissão do coronavírus 
iniciaram-se de fato no âmbito do Tribunal, tem-se atuado na seguinte direção:

• prestação de assessoria técnica para subsidiar as decisões da Administração 
durante o período de pandemia: suspensão das atividades presenciais e 
retorno gradual ao trabalho presencial;

• prestação de assessoria técnica para a execução das medidas preventivas 
de engenharia: para adesivar elevadores, filas, sentido dos deslocamentos, 
identificar os pontos de álcool em gel, anteparos nos balcões de atendimento, 
distanciamento nos refeitórios; aquisição de Equipamentos de Proteção 
contra a Covid-19: máscaras de tecido para todos os servidores em 
atividades presenciais;

• aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs: para proporcionar 
a manutenção do atendimento médico e odontológico de urgência e 
emergência para os magistrados e servidores que estão em atividades 
presenciais;

• prestação de atendimento médico e odontológico por telemedicina e 
teleodontologia desde a suspensão das atividades presenciais; e

• prestação de orientações médicas para magistrados, servidores, funcionários 
terceirizados e dependentes com suspeita ou diagnóstico de Covid-19.
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2.3 Objetivo Estratégico: Otimizar os Processos de Trabalho

Em conformidade com a Apresentação, 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 
2019, como superou a meta planejada para 2020. 

Consoante mencionado na citada Apresentação, foi disponibilizado o módulo 
Triagem Virtual, nova ferramenta do sistema Bem-Te-Vi, ferramenta que emprega 
recursos de inteligência artificial na gestão do acervo processual, visando aumentar 
a produtividade dos ministros do Tribunal. 

A Direção do Tribunal Superior do Trabalho editou o Ato nº 132, de 19/3/2020, 
que suspendeu a prestação presencial de serviços no âmbito do Tribunal. A 

medida de emergência visou à prevenção da disseminação do novo coronavírus. 
O ato determinou a execução de todas as atividades do TST por meio remoto. 
Na sequência, o mencionado Ato foi substituído pelo Ato Conjunto nº 173, de 
30/4/2020. 

Na sequência das normatizações, a direção do TST editou o Ato Conjunto nº 398, 
de 19/10/2020, que implementa a etapa preliminar de retorno ao regime presencial 
no âmbito do Tribunal. A implementação dessa primeira etapa teve início, no dia 
3/11/2020, nos gabinetes de Ministros e nas unidades executoras das atividades 
essenciais à manutenção mínima da Corte. A etapa preliminar foi cumprida pelas 
unidades do TST, respeitando-se o limite máximo de até 30% da lotação. 

Ainda, de acordo com a Apresentação, os anos de 2019 e 2020 revelaram números 
altíssimos de processos recebidos. Nesse sentido, o que se constata é o aumento 
do emprego de esforços no intuito de se elevar a produtividade judicante. Sob 
esse raciocínio, percebe-se, facilmente, que o TST, a cada ano, apresenta um novo 
recorde no enfrentamento do acervo processual.

Considerando que 2020 foi o último ano de vigência do PE 2015-2020, é conveniente 
rememorar a introdução de algumas ferramentas tecnológicas, bem como o 
melhoramento de outras ao longo desse sexênio:

• a implantação da Classificação por Temas de 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 e a gestão do gabinete. O sistema, desenvolvido com a utilização 
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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 se tornou 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 contêm mecanismos de pesquisa similares aos adotados pelos 
maiores sites de busca da internet (Google, Yahoo etc.). Os documentos 
encontrados são apresentados por ordem cronológica de publicação e 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 garantir 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, 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 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 (autotexto) 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 
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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;

• 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 autuação e distribuição de processos; e

• O acordo de cooperação técnica firmado com a Escola Nacional de Formação 
e Aperfeiçoamento de Magistrados - Enfam, com o fito de unir a expertise 
das duas instituições no desenvolvimento de ferramentas de automação e 
de inteligência artificial, tem por objeto a ampliação do alcance do sistema 
Corpus927, que agrupa a jurisprudência dos Tribunais Superiores com 
o objetivo de promover a melhoria da prestação jurisdicional e dar mais 
celeridade aos processos.

A Meta 16 e a Meta 20 devem ser interpretadas conjuntamente. A primeira tem 
por objeto os processos antigos não baixados com mais de 2 (dois) anos de 
distribuição em tramitação no Tribunal, ao passo que a segunda, os processos 
conclusos com mais de 2 (dois) anos de distribuição nos gabinetes.

Não obstante a indicação de descumprimento da Meta 16, em 2020, não se pode 
interpretar seu resultado dissociado do resultado da Meta 20 ou da Meta Nacional 
2 do Poder Judiciário (vide item 2.6). 

Convém notar que o desempenho da Meta 16 (IPAT) foi de 90,36%, o que revela 
um resultado bastante razoável, tendo em vista o critério temporal mais curto (2 
anos) quando comparado ao critério da Meta Nacional 2, que tem em consideração 
o lapso de 3 (três) anos.

O bom resultado relativo à Meta 20, por sua vez, demonstra os esforços que os 
gabinetes vêm empregando no enfrentamento do acervo processual com mais de 
2 (dois) anos de distribuição, critério temporal esse mais rigoroso que o adotado 
pela Meta Nacional 2 do Poder Judiciário.
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2.4 Objetivo Estratégico: Aferir a Qualidade da Prestação 
Jurisdicional

Conforme o Relatório de Gestão de 2018, foi anunciada a necessidade de revisão 
da Meta 21, 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. Dessa 
maneira, em 2019, foi possível o cumprimento da meta.

Entretanto, somando-se o crescimento exponencial de processos recebidos em 
2019 e 2020 - vide Apresentação, além das peculiaridades ocorridas em ano de 
pandemia de Covid-19, a meta se tornou extremamente desafiadora, pelo que não 
pôde ser cumprida. 

O Índice de Congestionamento - IC revelou que o resultado alcançado ficou bem 
aquém do perseguido, quando considerados os resultados anteriores e o resultado 
do exercício de 2019. O desempenho da meta foi de 65% do que se almejava.

Em 2020, o Tribunal recebeu 407.373 processos, quantitativo ligeiramente inferior 
ao total de recebidos em 2019 (407.565). De acordo com o que foi registrado na 
Apresentação, depreende-se que, pelo segundo ano consecutivo, o Tribunal recebeu 
um altíssimo volume de processos em comparação aos anos anteriores. 

Do total de processos recebidos em 2020, os recursos internos representaram 
15%.

O acervo de processos no Tribunal, que era de 429.245 em 2019, também sofreu 
aumento de 25,9%, passando a ser de 540.261 ao final de 2020.

Por outro lado, também não se podem ignorar os efeitos das esperadas decisões 
do STF relativas a diversos temas da Reforma Trabalhista que também impactarão 
as atividades desta Corte (item 2.7) nos próximos anos. Prossegue-se, portanto, 
aguardando-se o pronunciamento da Corte Constitucional sobre tal Reforma.
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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 2020 (70,3%) 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.

Em 2020, a Pesquisa de Satisfação foi respondida por 8.137 pessoas, ou seja, um 
número levemente inferior ao de respondentes em 2019, o que se considera uma 
diferença sem impacto significativo. Deve-se considerar esse resultado como algo 
surpreendente em se tratando de um ano assolado por uma pandemia que refletiu 
fortemente no ânimo e na organização das populações mundiais. Ressalte-se, ainda, 
que o desempenho da meta em 2020 (70,3%) foi superior ao de 2019 (70,1%), 
ainda que no discreto percentual de 0,2% no grau de satisfação dos usuários com 
os serviços prestados pelo TST.

2.5 Principais Programas, Projetos e Iniciativas 

O ano de 2020 apresentou desafios extraordinários, que colocaram à prova a 
capacidade de construir soluções inovadoras e eficazes para garantir a continuidade 
e excelência no desempenho de nossas atribuições institucionais.

As ações iniciais do Tribunal voltaram-se ao enfrentamento das consequências 
da pandemia causada pelo novo coronavírus sobre a prestação dos serviços no 
Tribunal Superior do Trabalho.

O objetivo era superar, simultaneamente, três desafios fundamentais. Em primeiro 
lugar, foi necessário adotar medidas para preservar a saúde de magistrados, servidores, 
colaboradores, membros do Ministério Público, advogados e jurisdicionados. Em 
segundo, foi preciso garantir a qualidade e a celeridade na prestação jurisdicional 
no novo cenário, o que ainda está se desdobrando em novos desafios diante da 
persistência da crise sanitária. E, por fim, foi necessário estabelecer estratégias para 
assegurar que, nessas circunstâncias, fossem levados adiante todos os projetos do 
Tribunal, com vistas a elevar os padrões dos serviços judiciários na seara trabalhista.

O TST foi pioneiro entre os Tribunais Superiores a adotar o regime de trabalho 
remoto, mantendo presencialmente apenas as atividades essenciais que não 
poderiam ser prestadas de outra forma. Com agilidade, foram disponibilizados 
instrumentos que possibilitaram não apenas a comunicação das equipes, mas 
também a elaboração remota de minutas, a realização de sessões de julgamento 
telepresenciais e a manutenção de publicação de despachos, decisões monocráticas 
e acórdãos.

O apoio do CNJ foi fundamental para a realização de tal objetivo, mediante a oferta 
da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais ao longo 
do ano. Em face da possibilidade de que o sistema não fosse mantido em 2021, 
o TST promoveu procedimento licitatório para a contratação de novo sistema 
(Zoom), que possibilitará a continuidade da realização das sessões de julgamento 
telepresencial.

Como resultado da resposta ágil, o Tribunal Superior do Trabalho encerrou o ano 
com elevação de 2,8% de processos julgados em relação a 2019 e o tempo médio 
até o primeiro julgamento foi de 239 dias, uma redução de 10,5% em relação ao 
índice de 2019 e consideravelmente inferior ao prazo estabelecido pela Meta 19 
do TST (320 dias).
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Destaca-se, ainda, a criação do novo Sistema de Governança Institucional do TST 
(Resolução Administrativa nº 2.189, 9/11/20205), e do respectivo Comitê, com o 
intuito de fortalecer as estruturas de governança e as práticas de gestão e permitir 
o aprimoramento da visão integrada da estratégia e da aplicação dos recursos 
públicos.

Cabe mencionar, ainda, diversas medidas adotadas no âmbito do CSJT a fim de 
aumentar a eficiência da prestação jurisdicional pela Justiça do Trabalho.

Ao longo de 2020, priorizou-se o planejamento e a adoção de providências 
para concluir as remoções e promover as nomeações de todos os candidatos 
remanescentes aprovados no 1º Concurso Nacional Unificado. Como resultado, 
mais da metade dos TRTs passarão a contar com 100% dos cargos ocupados e 
os demais Tribunais Regionais terão taxa de ocupação mínima de 92% dos cargos 
existentes.

Nesse sentido, foram nomeados 20 Juízes do Trabalho substitutos aprovados no 1º 
Concurso Nacional Unificado.

Em linha com a proposta de gestão fiscal responsável adotada no âmbito do 
TST, a Direção do CSJT também vem promovendo medidas no tema da gestão 
orçamentária da Justiça do Trabalho, procurando implementar o conceito de gestão 
fiscal responsável.

O ano de 2020 foi encerrado com o pagamento de todos os débitos administrativos, 
assim como a quitação de todo o passivo decorrente de folha de pagamento de 
magistrados e servidores dos anos anteriores, o que corresponde a cerca de R$ 
130 milhões. Apenas não foram pagos os passivos decorrentes de teses jurídicas 
reconhecidas de forma superveniente, diante da precariedade das condições de 
aferição.

Como resultado, a Justiça do Trabalho inicia o ano de 2021 sem dívida pendente, 
providência fundamental para começarmos a gerir o passivo administrativo da 
Justiça do Trabalho, que atualmente corresponde a R$ 1,3 bilhão.

Além da gestão fiscal, o TST e o CSJT priorizaram o investimento em tecnologia da 
informação, a fim de efetivamente colocar a Justiça do Trabalho na Revolução 4.0.

O Projeto Provas Digitais, desenvolvido em parceria com a ENAMAT para a 
adequada formação de magistrados e servidores, é uma das evidentes sinalizações 
desse compromisso, ao fomentar a produção de provas por meios digitais. A iniciativa 
tem como fim maior tornar cada vez mais desnecessária a produção e dependência 
da prova oral, permitindo ao mesmo tempo maior precisão na apuração dos fatos.

Na seara da tecnologia, o Tribunal também adotou como prioridade o 
desenvolvimento do PJe6, tanto para adequá-lo às particularidades do TST, quanto 
para modernizá-lo de modo a atender às demandas de toda a Justiça do Trabalho. 
Além disso, houve investimentos para adquirir nova solução de firewall e novos 
dispositivos de armazenamento storage e segurança.

É oportuno destacar a implementação do módulo Triagem Virtual no sistema Bem-
Te-Vi7, que utiliza técnicas de inteligência artificial para auxiliar os gabinetes a 
identificar processos similares, proporcionando elevação da produtividade.

O Tribunal Superior do Trabalho venceu, em outubro de 2020, o Prêmio Inovação 
Judiciário Exponencial na categoria Institucional, com a iniciativa “Bem-te-vi: Gestão 
Inteligente do Acervo Processual”.

Para o sexênio 2021-2026, foi aprovado novo Plano Estratégico por meio da 
Resolução Administrativa nº 2.191, de 7/12/20208. Ele resulta da participação de 
diversas unidades do Tribunal, constituindo-se em um documento maduro, inovador 
e direcionado aos anseios da sociedade, atendendo às diretrizes do Poder Judiciário, 
do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Agenda 2030 - ODS (Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável).

O plano aprovado, composto por metas, objetivos, indicadores e ações elaboradas 
pela metodologia conhecida como Balanced Scorecard (BSC), possibilitará 
o aprimoramento dos trabalhos desenvolvidos no TST e o desempenho de 
magistrados, servidores e colaboradores, no sentido da entrega de uma prestação 
jurisdicional cada vez mais célere e de qualidade.

Apesar dos desafios impostos pela Covid-19, o Tribunal conseguiu se organizar 
para avançar na implementação de medidas anteriormente planejadas direcionadas 
à melhoria da prestação jurisdicional. Como resultado, a Corte recebeu do CNJ o 
Selo Diamante no ano de 2020, sendo o único Tribunal Superior premiado com a 
honraria.

5 https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/179015.
6 https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/168563
7 http://www.tst.jus.br/web/acesso-a-informacao/prestacao-de-contas-tcu/iniciativas/segp/segp-2020
8 https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/179658
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2.6 Metas Nacionais do Poder Judiciário

O primeiro ciclo de planejamento e gestão estratégica no âmbito do Poder Judiciário 
(2009-2014) foi instituído pela Resolução CNJ nº 70, de 18/3/2009, e representou 
um passo importante em disseminar a cultura de administração gerencial, voltada 
para resultados, e da importância do planejamento estratégico como ferramenta de 
gestão pelos órgãos da justiça brasileira.

A Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2015-2020, segundo ciclo do planejamento, 
foi instituída pela Resolução CNJ nº 198, de 1º/7/2014, de acordo com o tópico 
1.5, e se deu por meio de políticas judiciárias, programas e metas e instrumentos 
de aferição que permitem identificar se os objetivos estratégicos estão sendo 
atingidos pelos órgãos. Nesse sentido, a execução e o monitoramento da Estratégia 
Nacional do Judiciário foram realizados de forma participativa com todos os órgãos 
da Justiça que implementam ações visando dar cumprimento aos grandes objetivos 
definidos no planejamento estratégico nacional.

As metas nacionais e específicas do Poder Judiciário para 2020 foram aprovadas no 
XIII Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado nos dias 25 e 26 de novembro 
de 2019, quando se reuniram os presidentes dos 91 tribunais brasileiros sob a 
coordenação do CNJ. 

Foram anunciados, no dia 27/11/2020, no XIV Encontro Nacional do Poder Judiciário, 
os vencedores da segunda edição do Prêmio CNJ de Qualidade, criado em 2019. O 
TST recebeu do CNJ o Selo Diamante, sendo o único Tribunal Superior premiado 
com a honraria (https://www.cnj.jus.br/anunciados-vencedores-do-premio-cnj-de-
qualidade-2020/).

Apresenta-se, a seguir, o desempenho das Metas atinentes a este Tribunal, as quais 
são monitoradas pelo CNJ. 
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Em 2020, o TST não logrou êxito na tarefa de julgar mais processos de conhecimento 
do que os distribuídos no ano corrente, não obstante tenha atingido 90,4% de 
desempenho; ou seja, trata-se de um resultado bem melhor que o do ano anterior, 
o que demonstra o esforço do Tribunal no seu cumprimento.

As razões apresentadas para o desempenho das Metas 16 (IPAT), 20 (IPAG) e 
22 (IC), conforme expostas no tópico 2.4, são extensivas às Metas Nacionais 1, 
2 e 7, especialmente no que se refere ao quantitativo elevadíssimo de processos 
recebidos em 2019 e 2020 e no que tange aos esforços do TST no enfrentamento 
do seu acervo processual.

Quanto à Meta 6, veja-se que a Meta teve 100% de desempenho.

Meta 9 

A Meta Nacional 9 de 2020 buscou integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário. 
Especificamente para o TST, realizar ações de prevenção ou desjudicialização 
de litígios voltadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da 
Agenda 2030.

De acordo com a meta, com foco nas ações de prevenção, o TST, dentre os 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), escolheu o seguinte:

Objetivo 16: Paz, Justiça e Instituições eficazes - Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas, para o desenvolvimento sustentável, proporcionar 
o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 
responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 

Nesse sentido, apresentou seu plano de ação, em observância aos itens 16.6 e 16.7 
do mencionado objetivo, quais sejam: 

16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes 
em todos os níveis; e 

16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa 
e representativa em todos os níveis. 

Visando atender ao Objetivo 16, o TST apresentou o Projeto Estratégico 
“Implantação do Programa de Governança do TST”, cujos efeitos serão avaliados, 
durante o sexênio 2021-2026, com mensurações anuais obtidas a partir da aplicação 
do Índice de Maturidade em Governança - IMG, com previsão de meta estratégica 
no sentido de aumentar referida maturidade em 1% até o final do período9.

Destaca-se que a nova normatização acerca do aludido programa foi suficientemente 
tratada no tópico 1.6.

Dessa forma, por meio da entrega do referido projeto, teve-se por cumprida a 
Meta 9.

Os resultados das Metas Nacionais encontram-se disponíveis na página da 
Estratégia10.

5 http://www.tst.jus.br/web/gestaoestrategica/implanta%C3%A7%C3%A3o-do-programa-de-governan%C3%A7a-do-tst.
10 https://www.tst.jus.br/documents/13290104/13459319/Metas+Nacionais+2020+-+jan+a+dezembro.pdf/7b72e3eb-c9d7-a5d7-43f6-c006bf24f47a?t=1612188214097.
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2.7 Uniformização Jurisprudencial

A uniformização de jurisprudência ocorre quando o Tribunal adota o mesmo 
posicionamento em repetidas decisões sobre um determinado assunto, formando 
entendimento jurídico que poderá ser expressado, de modo resumido, por meio da 
edição de súmula, orientação jurisprudencial e precedente normativo.

A Reforma Trabalhista, aprovada pela Lei nº 13.467/2017, modificou a possibilidade 
de edição e alteração de súmulas e de outros enunciados de jurisprudência, tanto 
em relação ao conteúdo (art. 8º, §2º, da CLT) quanto à forma (art. 702, I, “f”, e §§ 
3º e 4º, da CLT).

Em face de controvérsia sobre a constitucionalidade do inciso I, alínea “f”, e dos §§ 
3º e 4º do art. 702 da CLT, foi suscitado, no TST, Incidente de Inconstitucionalidade 
(ArgInc-696-25.2012.5.05.0463), bem como ajuizadas no STF Ação Direta de 
Constitucionalidade (ADC 62) e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 6188).

Em razão de não ter ocorrido o julgamento tanto da ArgInc no TST quanto das 
ações no STF, não houve edição de súmulas, orientações jurisprudenciais ou 
precedentes normativos nos anos de 2018 e 2019.

Pelo mesmo motivo, o panorama do ano de 2020, no que se refere à edição e 
alteração de enunciados jurisprudenciais, foi idêntico aos dos anos mencionados 
anteriormente.

2.8 Ações de Mediação/Conciliação

A frente de trabalho relacionada à resolução de disputas se desdobra em duas na 
Vice-Presidência do TST, sendo uma de caráter jurisdicional e outra de natureza 
administrativo-estratégica.

A primeira corresponde à solução autocompositiva dos conflitos coletivos da 
competência originária do Tribunal Superior do Trabalho. Tal atribuição pode ser 
exercida tanto em dissídios coletivos (art. 42, III do RITST), quanto em pedidos de 
mediação e conciliação pré-processual (Ato nº. 168/TST.GP, de 4 de abril de 2016).

A segunda consiste na gestão nacional das políticas públicas judiciárias de solução 
adequada de disputas. Nesta, o Ministro Vice-Presidente atua efetivamente como 
gestor, ou seja, como responsável por conceber e executar programas e projetos 
de fomento aos métodos consensuais na Justiça do Trabalho.

Ambas as atividades têm como ponto de contato a promoção da paz social e da 
autocomposição. Porém, na prática, envolvem atuações bastante distintas, motivo 
pelo qual também são conduzidas de formas distintas.

Com base em metodologias adotadas em cada uma das frentes, a Vice-Presidência 
atuou nas seguintes ações ao longo de 2020:

1. Para o desenvolvimento das atividades relacionadas à solução 
autocompositiva dos conflitos coletivos, observou-se uma metodologia 
própria, que foi construída e vem sendo permanentemente aperfeiçoada nos 
últimos anos, fundamentada em elementos técnicos e conceituais da área 
de Resolução Adequada de Disputas, bem como na experiência acumulada a 
partir de março de 2016. Tal metodologia é observada tanto nos pedidos de 
mediação e conciliação pré-processual, quanto nos dissídios coletivos, não 
obstante as particularidades procedimentais de cada um dos procedimentos.

2. No que tange à gestão nacional das políticas públicas judiciárias de 
solução adequada de disputas, além da concepção e execução de programas 
e projetos específicos, a principal diretriz de trabalho da Vice-Presidência do 
CSJT consistiu na interlocução permanente com os magistrados membros 
da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação – CONAPROC e com 
magistrados que exercem o papel de gestores locais, ou seja, os coordenadores 
dos Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Disputas - 
NUPEMEC-JT e Centro(s) Judiciário(s) de Métodos Consensuais de Solução 
de Disputas - CEJUSC-JT dos Tribunais Regionais do Trabalho das 24 Regiões 
da Justiça do Trabalho, bem como com os servidores que atuam nas referidas 
unidades.

3. Segundo o art. 5º do Ato CSJT nº 275, de 28/10/2015, compete à Vice-
Presidência do CSJT coordenar as atividades da Semana Nacional da 
Conciliação Trabalhista. Em 2020, a 6ª Semana Nacional da Conciliação 
Trabalhista não aconteceu em maio, conforme cronograma oficial, devido à 
suspensão da prestação presencial de serviços no âmbito do TST e na Justiça 
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do Trabalho de 1º e 2º graus, como medida de emergência para prevenção 
da disseminação do novo coronavírus, causador de Covid-19.

Como alternativa, promoveu-se o Mês Nacional da Conciliação, em 
novembro, em toda a Justiça Trabalhista, levando-se em consideração as 
peculiaridades regionais no combate ao coronavírus.

4. Deu-se sequência à execução da sistemática instituída em 2018 voltada 
à realização de audiências de conciliação, por órgãos judiciários de 1º e 2º 
graus, em processos que tramitam em grau de recurso no TST.

5. Concluiu-se a reformulação do Portal da Conciliação Trabalhista 
disponibilizado no sítio do CSJT, iniciada em 2019, e implantaram-se 
mecanismos para manter atualizado esse importante instrumento com vistas 
não somente a alcançar uma comunicação mais efetiva com os CEJUSCs 
e NUPEMECs, mas também contribuir com os mecanismos consensuais, 
aumentando, assim, a satisfação dos jurisdicionados com os serviços de 
mediação e conciliação prestados pela Justiça do Trabalho.

6. No que concerne à instituição de atos administrativos, publicou:

• Recomendação nº 1/2020 do CSJT.GVP, de 23/3/2020, que indica a adoção 
de diretrizes excepcionais para o emprego de instrumentos de mediação 
e conciliação de conflitos individuais e coletivos em fase processual e fase 
pré-processual por meios eletrônicos e videoconferência no contexto 
da vigência da pandemia do novo coronavírus;

• Ato Conjunto n° 4, de 27/3/2020, que instala a Comissão Nacional de 
Promoção à Conciliação – CONAPROC e dá outras providências;

• Ato CSJT nº 141, de 1º/12/2020, que dispõe sobre a estruturação e 
os procedimentos dos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de 
Solução de Disputas – CEJUSC-JT da Justiça do Trabalho e dá outras 
providências.

Quanto à solução autocompositiva dos conflitos coletivos da competência originária 
do Tribunal Superior do Trabalho, vale salientar que ingressaram, no ano de 2020, 26 
(vinte e seis) Pedidos de Mediação Pré-Processuais - PMPPs. 

As tentativas de solução das controvérsias existentes entre as diversas partes, 
envolvendo os trabalhadores representados pelas entidades sindicais profissionais 
e as empresas ou entidades sindicais patronais, foram conduzidas por reuniões e 
diversos contatos por e-mail, telefone e mensagens por vários canais, como se 
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observa do histórico de cada caso. E, ao final, foram firmados acordos em três dos 
PMPPs que tramitaram na Vice-Presidência, onze foram arquivados sem acordo e 
os demais seguem em andamento no ano de 2021.

É importante destacar que o canal de mediação pré-processual não se destina 
tão-somente à solução de conflitos já estabelecidos, mas sim ao oferecimento, 
às diversas categorias profissionais e econômicas e empresas da área pública 
ou privada, de espaço de promoção de diálogo social e à própria prevenção de 
conflitos. Por isso, e isoladamente, os dados quantitativos do número de acordos 
ou convenções coletivas de trabalho celebradas dentro dos PMPPs são indicadores 
insuficientes sobre sua importância como instância institucional de diálogo social, 
notadamente porque, mesmo nos casos formalmente inexitosos, a aproximação 
iniciada entre as partes e inexitosa no primeiro momento pode garantir sua 
continuidade em momento posterior com a celebração de acordo.

Frise-se, e em complemento acerca dos resultados e do valor agregado às extensas 
discussões realizadas sobre as propostas encaminhadas pelas partes e mediadas 
na Vice-Presidência em cada PMPP, que, no ano de 2020, foi ajuizado apenas um 
Dissídio Coletivo, o DC-1000110-59.2020.5.00.0000, demonstrando o sucesso 
alcançado nas mediações pré-processuais. As categorias profissionais e patronais 
que solicitaram a atuação da Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho na 
atividade de mediação e conciliação, nos termos do Ato nº 168/TST.GP, de 4 de 
abril de 2016, foram suficientemente atendidas pelo serviço prestado e resolveram 
não judicializar as controvérsias. Isto é: o baixíssimo número de dissídios coletivos 
dessa natureza revela que as partes atingem a conciliação em mecanismos pré-
processuais, como o canal de mediação da Vice-Presidência, e, assim, há evidente 
economia de meios e recursos públicos com a redução da tramitação processual 
tradicional.

Além do referido DC, no ano de 2020, dois PMPPs foram convertidos em Dissídios 
Coletivos – DCs em face do pedido formulado pelas partes de homologação dos 
acordos coletivos de trabalho firmados. Os DCs foram incluídos em pauta para 
julgamento e os ACTs foram homologados pela Seção Especializada em Dissídios 
Coletivos. Isto é: em alguns casos, e por reforço da segurança jurídica e prestígio 
do papel institucional da Justiça do Trabalho, as próprias partes da negociação pré-
processual solicitaram a conversão do PMPP em DC para obter efeitos jurídicos 
ainda maiores do que os previstos para o mero acordo extrajudicial.

Convém informar, ainda, que a Vice-Presidência deu andamento e determinou a 
distribuição, no âmbito da Seção Especializada em Dissídios Coletivos – SDC, de 
um DC ajuizado no ano de 2017 e de dois DCs ajuizados no ano de 2019. Também 
extinguiu um DC ajuizado no ano de 2019, em face da ausência de interesse das 
partes no seu seguimento.

Quanto aos Dissídios Coletivos de Greve, no ano de 2020, foram ajuizados apenas 
dois DCGs, ambos distribuídos no âmbito da SDC, porque não houve a possibilidade 
de as partes virem a firmar acordo.

Ao final, foram realizadas perante a Vice-Presidência do Tribunal Superior do 
Trabalho, no ano de 2020, cerca de 220 (duzentas e vinte) reuniões de trabalho e 
negociação, somando as reuniões unilaterais e bilaterais e também as audiências.

Analisando os referidos resultados, cabe explicitar a eficiência do trabalho 
realizado, porque praticamente não houve greves nacionais no período, tendo 
servido a atuação da Vice-Presidência nos Pedidos de Mediação Pré-Processuais 
como mecanismo de harmonização de conflitos sociais e de diálogo social entre as 
categorias, inclusive empresas estatais. Sinale-se que a greve caracteriza-se como 
instrumento de luta para os trabalhadores, sendo o recurso máximo para forçar 
a negociação entre as partes, mas que gera consequências para o empregador e 
para os grevistas, privando-os, em várias ocasiões, de parte dos seus salários, que 
tem caráter alimentar. Além disso, uma greve nacional também causa prejuízos à 
toda sociedade, que sofre das mais diversas formas. A harmonização dos conflitos, 
portanto, é a finalidade do trabalho da Vice-Presidência, meta que sempre tem sido 
buscada com o intuito de pacificar a sociedade como um todo.

Não há dúvidas quanto ao impacto para os jurisdicionados em termos de prevenção 
e redução de conflitos coletivos e, na parte dos CEJUSCs, de aprimoramento de 
mecanismos eficientes para a solução de conflitos individuais no âmbito local e 
regional com ferramentas de videoconferência, particularmente as relacionadas 
com os impactos da Covid-19 no mundo do trabalho.

Em face da crise econômica decorrente da pandemia do Covid-19, não são poucas 
as empresas que vêm efetuando a dispensa de grande número de trabalhadores. 
A Vice-Presidência do TST atuou na negociação coletiva com os sindicatos 
profissionais e empresas, tendo um papel fundamental na garantia dos preceitos 
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constitucionais, estimulando e incentivando o estabelecimento de cláusulas coletivas prevendo a observância das medidas de segurança a serem adotadas nas empresas com 
o intuito de prevenir a contaminação pelo vírus e a flexibilização de horários, especialmente para os trabalhadores que integram grupos vulneráveis. Essas e outras medidas 
necessárias para conter a transmissão da doença foram objeto de discussão e de clausulamento nos acordos firmados.

Cabe ressaltar a atuação da Vice-Presidência na colaboração para a afirmação de políticas públicas de eficiência da gestão das empresas estatais, com boas práticas de 
compliance nas relações trabalhistas, considerando a relevância pública de sua atuação em cada segmento.

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.

Em 2020, para o Plano Estratégico do TST 2021-2026, foram criados dois indicadores de desempenho estratégico para o acompanhamento dos processos submetidos ao rito 
dos recursos repetitivos, quais sejam, o Índice de Julgamento de Temas Afetados pelo Rito dos Recursos Repetitivos - IJTRR e o Índice do Tempo Médio de Julgamento de 
IRR - ITMJ/IRR. Ambos têm a finalidade de aperfeiçoar a gestão desse acervo no TST, bem como reduzir o tempo médio de julgamento dos incidentes de recursos repetitivos, 
a fim de agilizar o tempo de atendimento das demandas dos jurisdicionados.

Atualmente, existem 18 temas submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, dos quais 11 já foram julgados.

Em 5/11/2020, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais - SDI-1 do TST aprovou a instauração do 18º Incidente de Recursos Repetitivos para discutir a seguinte 
questão jurídica: “definição da espécie e dos efeitos do litisconsórcio passivo nos casos de lide acerca da terceirização de serviços”.

Por fim, foram submetidos dois temas à sistemática dos Incidentes de Assunção de Competência, os quais já foram julgados.

 



Conformidade e 
Eficiência da Gestão

Capítulo III
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3. Conformidade e Eficiência da Gestão

3.1Gestão Orçamentária e Financeira

A Lei Orçamentária Anual de 2020 destinou ao TST, à Enamat e ao CSJT, o valor total de R$ 1.085.026.267,00, dos quais R$ 1.064.619,00 foram alocados como reserva de 
contingência fiscal. Após créditos adicionais, recebidos e oferecidos, no montante líquido de R$ 16.366.866,00, a dotação disponível ao TST foi de R$ 1.100.328.514,00.

Desta dotação, R$ 911.503.316,00 foram destinados às despesas com pessoal, tendo sido pagos R$ 899.932.474,46.

Para as despesas com benefícios assistenciais, foram distribuídos entre auxílio-alimentação, assistência pré-escolar, assistência médica e odontológica, auxílio funeral e 
natalidade, e auxílio-transporte, o montante de R$ 64.168.537,00, sendo pagos R$ 63.792.779,07.

Já para outras despesas de custeio e de investimentos, foram destinados R$ 124.656.661,00, distribuídos entre as diversas Ações orçamentárias do TST, CSJT e ENAMAT, 
tendo sido pagos R$ 108.308.122,25.
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3.1.1 Considerações Iniciais

Em anos anteriores, foi dada ênfase à despesa paga pelo Tribunal, tendo em vista, sobretudo, as limitações impostas pelo Novo Regime Fiscal e o limite de pagamentos instituído 
por ele. Porém, a partir de 2019, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 100 - EC nº 100/2019, soma-se a preocupação dos pagamentos à obrigatoriedade de 
execução das despesas discricionárias alocadas no TST, conforme preceitua o art. 165, §§ 10, 11 e 13, da CR/1988. Com isso, os comparativos aqui apresentados foram feitos 
com base na despesa empenhada.

Destaca-se, ainda, que as informações quantitativas referem-se à totalidade dos recursos consignados na Lei Orçamentária Anual do TST, englobando todos os recursos 
descentralizados a outros Órgãos.

3.1.2 Despesas com Pessoal e Benefícios Assistenciais

Da dotação destinada à despesa com pessoal no exercício de 2020 executou-se 98,97%, atingindo o montante empenhado de R$ 902.107.127,37, neste considerada a 
contribuição social patronal do TST.

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

Dentre as ações de custeio e Investimento, destaca-se a ação “Apreciação de 
Causas na Justiça do Trabalho”, ação finalística do Tribunal Superior do Trabalho, 
que tem por meta o julgamento de processos, refletindo o produto final entregue 
à sociedade. Assim, a meta estimada para 2020 de 306.332 processos a serem 
julgados foi superada em 11,1%, atingindo o julgamento de 340.416 processos11.

A dotação alocada para custeio e investimento foi de R$ 124.656.661,00, dos 
quais 91,64% foi executado, o que corresponde a R$ 114.230.588,99 de despesas 
empenhadas.

Ações - Custeio Dotação Atualizada Despesa Empenhada

Formação e Aperfeiçoa-
mento de Magistrados

1.351.635,00 706.001,93

Ajuda de Custo para 
Moradia

667.609,00 574.265,88

Publicidade Institucional e 
de Utilidade Pública

21.520.829,00 21.088.613,40

Manutenção do Sistema 
Nacional de TI

3.637.984,00 2.261.801,89

Ação Finalística 82.867.689,00 75.876.991,57

Total 110.045.746,00 100.507.674,67

Ações - Investimento Dotação Atualizada Despesa Empenhada

Publicidade Institucional e 
de Utilidade Pública

33.650,00 28.650,00

Manutenção do Sistema 
Nacional de TI

2.959.293,00 2.864.656,39

Ação Finalística 11.617.972,00 10.829.607,93

Total 14.610.915,00 13.722.914,32

3.1.4 Execução de Restos a Pagar

Do montante inscrito ou reinscrito para 2020 em Restos a Pagar processados e 
não processados, 99,99% foram pagos ou cancelados, restando apenas 0,01% ou R$ 
1.336,01 para execução em 2021.

A inscrição em Restos a Pagar decorre, preponderantemente, do lapso temporal 
entre o envio da documentação fiscal pelas empresas, o desembaraço interno pela 
administração 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.

Restos a Pagar 2019 2020 2021

Inscrito 19.342.276,79 9.163.291,84 8.470.120,92

Reinscrito 247.344,49 218.188,31 1.336,01

Pago/Cancelado -19.371.432,97 -9.380.144,14 -

Saldo 218.188,31 1.336,01* -

*Valor refere-se a empenho pendente de pagamento no TRT da 17ª Região no Plano Orçamentário Trabalho Seguro.

Cabe destacar que ocorreu uma redução na inscrição em Restos a Pagar para 
2021, quando comparado com 2020, o que reflete os esforços despendidos visando 
maximizar os pagamentos dentro do exercício de referência, a fim de que o impacto 
decorrente do disposto na Emenda Constitucional nº 95/2016 - EC nº 95/2016 
fosse o menor possível.

11 Em janeiro de 2021, antes da conciliação geral de processos julgados, o número considerado e informado no Sistema de Acompanhamento Orçamentário da Secretaria de 
Orçamento Federal, foi de 340.913.
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3.1.5 Comparativo da Dotação X Execução das despesas - 2020 e 2019

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

2020

Dotação Atualizada (a) 911.503.316,00 174.214.283,00 14.610.915,00 1.100.328.514,00 100,00%

Empenhada (b) 902.107.127,37 164.673.455,01 13.722.914,32 1.080.503.496,70 98,20%

Liquidada (c) 899.932.474,46 158.824.494,40 13.414.179,08 1.072.171.147,94 97,44%

Paga (d) 899.932.474.46 158.686.722,24 13.414.179,08 1.072.033.375,78 97,43%

RP Pago (e) 8.613,64 3.782.419,95 2.622.804,93 6.413.838,52

2019

Dotação Atualizada (a) 901.317.708,00 208.253.610,00 63.406.919,00 1.172.978.237,00 100,00%

Empenhada (b) 899.231.637,54 196.479.409,65 56.897.680,33 1.152.608.727,52 98,26%

Liquidada (c) 899.184.206,90 190.078.985,62 56.126.562,19 1.145.389.754,71 97,65%

Paga (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

Ano Despesa Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Total

2019 / 
2020

Empenhado/Variação (k)=b/g 0,32% -16,19% -75,88% -6,26%

Liquidado/Variação (l)=c/h 0,08% -16,44% -76,10% -6,39%

Pago/Variação (m)=d/i 0,08% -16,47% -75,29% -6,25%

Como reflexo da redução da dotação atualizada de 2020, o total de despesas empenhadas teve uma queda de 6,26%.

Quando comparados os grupos isoladamente, observou-se que as despesas com pessoal e encargos sociais foram as únicas que sofreram aumento, sendo de 0,32% no 
montante empenhado e 0,08% nos valores pagos. Esse aumento irrisório é justificado pelas novas contratações ocorridas no último bimestre de 2020 e pelo crescimento 
vegetativo normalmente computado.

Quanto à execução de despesas de custeio, ocorreu uma redução nos percentuais de empenhos e pagamentos, o que é reflexo da diferença na dotação orçamentária atualizada.

Em relação às despesas com investimentos, apurou-se redução de 75,88% no montante empenhado e, consequentemente, os pagamentos tiveram decréscimo em comparação 
com o exercício anterior, também resultado da dotação orçamentária atualizada.
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Visando atender o estipulado na EC nº 95/2016, que estabelece 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 contenção dos gastos desta Corte.

3.1.6 Principais Desafios e Ações Futuras

Com a implementação do Novo Regime Fiscal, os limites para despesas primárias foram individualizados para cada poder, abrangendo as despesas discricionárias e obrigatórias. 

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

Em vista desse limite, e diante da escassez dos recursos e das demandas crescentes, como em qualquer gestão financeira, o equilíbrio entre receitas e despesas se faz 
necessário para uma gestão fiscal eficaz e responsável. Nesse intuito, o TST tem adotado medidas adequadas para conformar as despesas ao teto de gastos, garantindo o pleno 
funcionamento e a capacidade de atendimento à sociedade.

Além disso, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 100/2019, tornou-se obrigatória a execução das despesas alocadas no orçamento do Tribunal, o que destaca, 
ainda mais, a necessidade de um bom planejamento orçamentário.

Com base nisso, apresentam-se os principais desafios e ações para os próximos exercícios:

Desafios

Aprimorar o planejamento orçamentário e financeiro com vistas a uma boa execução;

Suprir adequadamente, em termos orçamentários e financeiros, as demandas aprovadas no Plano 
de Contratações do TST;

Envidar esforços para que a quantidade de inscrições em Restos a Pagar seja a menor possível;

Melhorar a qualidade e a transparência do gasto público.

Ações

Aprimorar o controle da execução orçamentária e financeira proporcionando qualidade na 
transparência do gasto público;

Prosseguir na rígida gestão das despesas inscritas em Restos a Pagar;

Propor medidas visando à melhoria no Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira 
da Justiça do Trabalho – SIGEO-JT para melhor acompanhamento e controle da execução 
orçamentária e financeira.
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3.2. Gestão de Licitações e Contratos 

3.2.1 Conformidade Legal

Os principais normativos que o TST, no âmbito da gestão de licitações e contratos, 
observa são: a Lei nº 8.666/1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, a Lei nº 10.520/2002, a Lei Complementar 123/2006 e suas 
alterações, além das demais normas e regulamentos que versam sobre matérias 
afins, tais como os Decretos nº 7.892/2013 (Sistema de Registro de Preços) e nº 
10.024/2019 (Pregão Eletrônico).

Para assegurar a conformidade dos procedimentos, são ainda observadas as normas 
emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça, o conjunto de orientações constantes 
nas diversas decisões emanadas pelo Tribunal de Contas da União, pela Advocacia-
Geral da União e demais órgãos de controle interno.

Por fim, registra-se que o TST tem como valor estratégico a transparência e, no 
tocante à área de licitações e contratos, esse valor e princípio constitucional é 
observado quando da divulgação de informações no Portal Transparência, 
bem assim na disponibilização de dados no Portal Comprasnet.

3.2.2 Contratações - Exercício 2020

Registra-se que houve expressiva redução no número de licitações e contratações 
diretas realizadas para o exercício de 2020 em função da decretação do estado de 
calamidade pública instalado no Brasil em março do ano em referência devido à 
Pandemia do coronavírus - Covid 19. 

Embora possível o enquadramento de algumas contratações na Lei 13.979/2020, 
e outros normativos durante o estado de calamidade pública, para atendimento 
mais célere de demandas relacionadas à crise sanitária, o TST realizou suas 
contratações sem as excepcionalidades previstas nessa lei, conforme números 
abaixo relacionados:

Modalidade Quantidade de Contratações

Adesão à Ata de Registro de Preço 3

Dispensa de licitação 89

Inexigibilidade de licitação 1 45

Pregão Eletrônico 2 55

Termo de Execução Descentralizada 1

Fonte: COMPRASNET e SACWEB
Notas:
1) Não abrangem os contratos de credenciamento médico odontológicos formalizados em 2020.
2) Não abrangem os pregões revogados ou cancelados, no número de 15 certames.

3.2.3 Detalhamento dos Gastos das Contratações por Finalidade 
e Especificação dos Tipos de Serviços Contratados para o 
Funcionamento Administrativo

As despesas abaixo relacionadas referem-se às contratações indispensáveis 
e essenciais para manutenção das atividades meio e fim do TST, destacando-se 
dentre elas os investimentos realizados na área de Tecnologia de Informação, que 
possibilitou um ganho significativo na produtividade finalística do órgão, frente às 
dificuldades encontradas para adaptação do trabalho de forma remota, em meio à 
pandemia. 

Gastos De Manutenção – Exercício 2020

Tipo De Gasto Total Pago  (Em R$)

SERVIÇO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 27.060.297,19

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 22.878.747,44

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 18.407.593,82

MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 6.575.195,99

http://www.tst.jus.br/web/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos
https://www.gov.br/compras/pt-br/assuntos/consultas-1/capa-consulta
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LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 5.666.832,12

ENERGIA E ÁGUA 4.248.399,76

COPA E COZINHA 3.851.800,10

ESTAGIÁRIOS 2.721.295,22

PASSAGENS E LOCOMOÇÃO 659.606,24

COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE 562.265,22

VEÍCULOS 422.552,22

CAPACITAÇÃO 235.770,17

OUTROS GASTOS 1.028.602,27

TOTAL GERAL 94.318.957,76

Fonte: Tesouro Gerencial
Notas: 
1) Distribuição com base na Cartilha de Custos - JT; 
2) Valores relativos aos Empenhos Pagos, Restos a Pagar Não Processados e Restos a Pagar Processados 
Pagos em 2020. 

3.2.4 Contratações Diretas: Participação nos Processos de 
Contratação, Principais Tipos e Justificativas para Realização.

As despesas empenhadas relativas às contratações por dispensa, inexigibilidade 
e pregão, no exercício de 2020, totalizam R$ 92.261.024,32, sendo que. 16,02% 
desse montante equivale às contratações diretas por dispensa de licitação, ou 
1,5%, se excluídas as contratações diretas embasadas no Art. 24, Incisos IV, XI e 
XXII (contratação emergencial, remanescente, e relativas à fornecimento de água 
e energia)

Dentre as contratações diretas, destacam-se aquelas com base no artigo 24, 
incisos IV e XI, tendo em vista a necessidade de assegurar a continuidade dos 
serviços de recepção e vigilância, respectivamente, considerados essenciais para o 
funcionamento do TST.

Detalhamento das contratações diretas por finalidade 

Fonte: Tesouro Gerencial

Observação: A informação corresponde aos valores empenhados em 2020.
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3.2.5 Contratações Relevantes para o Alcance dos Objetivos Estratégicos e Justificativas

As contratações abaixo relacionadas contribuem para o alcance de diversos objetivos estratégicos do TST. Elas resultam da escolha institucional de valores estratégicos e 
crenças que impulsionam a atuação da Administração no sentido de promoverem a prestação de serviços com qualidade, ética, foco no jurisdicionado, eficiência e robusto 
suporte de recursos tecnológicos.

Objetivos Estratégicos Contratações mais relevantes e justificativas Valores Contratados

Desenvolver competências e 
valorizar as pessoas

Contratação de ações de capacitação para participação de Magistrados e Servidores do TST, na modalidade 
à distância ou telepresencial, com a finalidade de treinamento e desenvolvimento, no contexto da Pandemia 
de Covid-19.

R$ 422.552,22

Promover saúde e qualidade 
de vida

Aquisição de vacinas antigripais com fins ocupacionais, para garantir a imunização de Magistrados e Servidores 
ativos,a fim de reduzir o contágio e as complicações relativas à doença, visando à redução do absenteísmo.

R$ 97.800,00

Aquisição de material destinado à proteção dos profissionais de saúde e profissionais que prestam 
atendimento ao público, conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério 
da Saúde (MS) e Sociedade Brasileira de Infectologia (SBIN) sobre o uso de EPIs no contexto da Pandemia 
de Covid-19.

R$168.730,79

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

Contratação de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em computação em 
nuvem, com a integração entre dados e voz, e-mail, chat e aplicativo de chamadas de voz e vídeo, visando 
uma melhor comunicação, com a redução nos deslocamentos.

R$ 384.006,00

Aquisição de solução de armazenamento de dados para sustentar o funcionamento dos sistemas judiciários. R$ 1.832.297,00

Aquisição de solução de virtualização de rede e segurança com o fim de ampliar os recursos de rede do 
ambiente de virtualização do TST.

R$ 5.644.998,60

Aferir a qualidade da 
prestação jurisdiciona

Firmado o termo de cooperação visando à implantação dos serviços de interoperabilidade entre o Sistema 
de Processo Judicial Eletrônico (Pje) e o Sistema AGU de Inteligência Jurídica (Sapiens). A partir de agora, 
os dois sistemas passam a se comunicar por meio do Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI), criado 
pelo Conselho Nacional de Justiça, o que possibilita a troca de informações e de documentos de forma ágil 
e segura.

Não envolve a transferência 
de recursos

Fonte: SACWEB

3.2.6 Principais Desafios e Ações Futuras

Em 2020, foram aprovados o Plano Anual de Contratações – PLACON12 e a Agenda Anual de Contratações, ambos para o exercício de 2021. Tais medidas, que estão alinhadas 
com os objetivos estratégicos do TST, corroboram o desafio de aperfeiçoar os processos de trabalho relativos a licitações e contratos, exigindo esforço conjunto entre as 

12 http://www.tst.jus.br/documents/2157021/26478514/PLACON+10DEZ2020.pdf/fd67efc6-4a5c-b713-dbf6-cf587d08c839?t=1609262772870
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unidades de atendimento e demandantes para que haja o atendimento tempestivo 
e eficiente das contratações e eventuais prorrogações.

Ademais, a despeito do cenário desafiador de trabalho remoto devido à pandemia 
(Covid-19) em 2020, a área de licitações e contratos do TST vem se aprimorando 
no sentido de atender às demandas de modo satisfatório e eficiente.

Para o ano de 2021, em que há expectativa de mudanças diante do Projeto da nova 
Lei de Licitações (PL nº 4.253/2020), objetiva-se dar prosseguimento aos trabalhos 
de aperfeiçoamento dos controles internos relacionados a licitações e contratos, 
visando não apenas a conformidade legal, mas também lograr bons resultados para 
o TST.

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 4.320/1964, da Lei nº 8.666/1993, do Decreto nº 9.373/2018, do 
Ato nº 248, de 17/6/2020, e dos demais instrumentos legais que regem a gestão 
patrimonial na Administração Pública.

3.3.2 Aquisição de Bens Móveis e Intangíveis

Entre os resultados dos investimentos realizados, destaca-se o aprimoramento 
da infraestrutura tecnológica do TST, que atingiu o montante de 93,56% sobre o 
total de investimentos do TST, estando esses investimentos alinhados aos seguintes 
objetivos estratégicos do TST: garantir infraestrutura e aprimorar processos de 
trabalho.

3.3.3 Serviços de Manutenção Predial e Investimentos em Reformas 
e Melhorias de Espaço

São três os principais custos relacionados às contratações de serviços de 
manutenção predial: 

1- Serviços de manutenção, controle e operação prediais: R$ 5.133.955,37.
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2- Serviços de limpeza e conservação: R$ 5.410.013,69.

3- Água (CAESB) e energia elétrica (CEB): R$ 362.857,26 e R$ 3.426.104,93 
respectivamente.

Os serviços de manutenção predial visam garantir o bom funcionamento das 
instalações prediais e manter as condições de higiene e limpeza em todas as áreas – 
o que se tornou ainda mais relevante devido à pandemia (Covid – 19). São serviços 
que contribuem para que o Tribunal possa alcançar os objetivos estratégicos de 
garantir a infraestrutura adequada a todos os colaboradores e de promover a 
melhoria da qualidade de vida e saúde no trabalho.

3.3.4 Desfazimento de Ativos

Distribuição dos bens cedidos e doados

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, a fim de 
garantir infraestrutura adequada.

• 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 Legal

O Tribunal Superior do Trabalho - 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.

Nesse contexto, a Política de Governança de Pessoas do Tribunal Superior do 
Trabalho, instituída por meio do Ato nº 389, de 16/10/2020, estabelece princípios 
e diretrizes que orientam as ações de desenvolvimento de pessoas no Tribunal 
estimulando a formação de profissionais competentes, além de motivados e 
comprometidos com a Missão Institucional.

O Plano Diretor de Gestão de Pessoas funciona também como instrumento de 
controle das ações da Secretaria de Gestão de Pessoas, especialmente por meio da 
sistemática de reuniões periódicas para o acompanhamento e monitoramento da 
sua execução, na forma estabelecida mediante o Ato nº 474, de 30/9/2016.
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Importante mencionar que há diversas instâncias colegiadas voltadas para a 
governança de gestão de pessoas no Tribunal. Entre essas instâncias, podem ser 
citados o Comitê de Governança de Gestão de Pessoas, a Comissão de Gestão do 
Teletrabalho, o Comitê de Qualidade de Vida no Trabalho, o Comitê de Gestão do 
Clima Organizacional e o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e 
Servidores do Tribunal Superior do Trabalho.

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 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 87, 12/8/2020 - IN TCU 
nº 87/2020.

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 179 diligências do TCU sobre 
atos de aposentadorias e 21 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.

Ademais, foram recebidas, do TCU, 106 notificações acerca de indícios de 
desconformidade em diversos processos, tais como: aposentadoria, admissão de 
pessoal, assistência pré-escolar, auxílio-alimentação, descumprimento de jornada 
de trabalho, jornada excessiva e pensão estatutária, todas esclarecidas e atendidas 
dentro do prazo estabelecido pela Corte de Contas.

Quanto às determinações do TCU para que fosse reavaliada e alterada, se fosse o 
caso, a incorporação das parcelas de quintos/décimos inicialmente concedidas aos 

aposentados e pensionistas do Tribunal, diante da eventual necessidade de absorção 
dessa vantagem pelas subsequentes modificações legais produzidas na estrutura 
remuneratória da carreira dos servidores do Poder Judiciário, em face da decisão do 
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 638.115/CE, relativamente 
à incorporação dessas parcelas no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, nenhuma 
providência foi necessária a esse respeito, uma vez que a Suprema Corte na sessão 
virtual de 11 a 17/10/2019, publicada no DJE de 8/5/2020, decidiu favoravelmente à 
manutenção da vantagem aos servidores que a incorporaram com fundamento em 
decisão judicial transitada em julgado.

Em relação a esse assunto, os servidores desta Corte encontram-se amparados 
pela decisão judicial impetrada pelo Sindjus-DF, AO 0012092-54.2005.4.01.3400, 
com trânsito em julgado em 12/7/2010. Outrossim, nas ações judiciais impetradas 
por Sindicato, em vista do entendimento firmado pelo STF no RE 883.642/AL, 
com Repercussão Geral, (DJe nº 124 de 26/6/2015), é dispensável a autorização 
dos substituídos, ante a legitimidade extraordinária que detém essa entidade para 
defender em juízo direitos ou interesses da categoria que representam, estando, 
portanto, todos os servidores aposentados e pensionistas do Tribunal amparados 
pela citada decisão judicial transitada em julgado.

A folha de pagamento de pessoal do TST é elaborada por meio do Sistema de 
Folha de Pagamento, no qual constam, atualmente, 3.659 pessoas, dentre Ministros 
e servidores, ativos e inativos, e pensionistas.

Os controles adotados na gestão da folha de pagamento para diminuir a incidência 
de desconformidades são realizados principalmente pela análise de relatórios, tais 
como relatórios internos de inconsistências, relatórios de auditoria, análise dos 
demonstrativos, controle de nível de acesso aos usuários, auditoria interna realizada 
pela Secretaria de Auditoria e principalmente pela conferência dos registros e dos 
processos administrativos pela equipe devidamente treinada.

O controle de teto constitucional, para acumulação de proventos de aposentadoria 
com outra aposentadoria e para a acumulação de proventos de pensão com outra 
pensão, leva em consideração as normas prescritas na CR/1988. Já no caso de 
acumulação de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor, esta 
Corte observa o entendimento do STF no Recurso Extraordinário nº 602.584/
DF. Por fim, no caso de percepção simultânea de proventos do Regime Próprio 
de Previdência Social da União – RPPS e do Regime Geral de Previdência Social - 
RGPS, bem como na hipótese de acumulação de proventos de aposentadoria com a 
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remuneração decorrente do exercício de cargo em comissão, o teto constitucional 
previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal deve incidir sobre cada um dos 
proventos/rendimentos isoladamente, conforme dispõe o Acórdão nº 1092/2019 
do Plenário do TCU.

3.4.2 Avaliação da Força de Trabalho

A força de trabalho do TST era composta, em dezembro de 2020, de 2.182 pessoas 
dentre Magistrados, servidores do TST, servidores de outros órgãos e comissionados. 
Desse total, eram 27 cargos de Ministros e 8 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 111 cargos 
efetivos.

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, as quais 
compõem cerca de 2,7% do quadro funcional. 

*Não foram considerados 143 servidores cedidos a outros órgãos, nem 16 
servidores afastados/licenciados. 

Membros e servidores por carreira*

* Foram considerados apenas os Ministros do TST e os servidores do quadro de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal
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No contexto da responsabilidade social, o TST possui programas de iniciação no 
mercado de trabalho, mediante o qual alocava, em dezembro de 2020, 151 estagiários 
e 23 adolescentes aprendizes.

3.4.3 Estratégia de Recrutamento e Alocação de Pessoas, Situação de 
Servidores com Condições de Aposentadoria 

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

No 2º semestre de 2020, houve o ingresso de 51 novos servidores aprovados no 
último concurso público realizado pelo TST. O índice de lotação por competência 
desses novos servidores foi de 92,16%, uma vez que foi considerado, durante a 
análise de currículo e a entrevista, o alinhamento entre as necessidades das áreas 
do Tribunal e o perfil de cada candidato.

Foi realizada uma edição do Programa de Integração de Servidores - PIS 2020, 
transmitida pelo Canal do TST no Youtube, a fim de favorecer a ambientação 
dos novos servidores à realidade e aos valores do Tribunal. Nessa oportunidade, 
foram apresentadas informações sobre a Estrutura e funcionamento do Tribunal; 
Processo Judicial Eletrônico; políticas e práticas de saúde, de gestão de pessoas, de 
acessibilidade; normas acerca da segurança do TST; utilização e serviços relativos à 
Biblioteca e ações desenvolvidas pela comunicação do TST.

No que concerne às movimentações internas de servidores, essas são também 
viabilizadas pelo processo de seleção interna, que compreende entrevista e análise 
curricular, conforme a demanda das unidades administrativas do Tribunal.

Ressalte-se que 163 servidores recebem abono de permanência, o que significa 
que já implementaram os requisitos para se aposentarem, bem assim que cerca de 
32,8% 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.

3.4.4 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.

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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Importante destacar que a metodologia atual de avaliação de desempenho está em 
processo de mudança. O Tribunal iniciou a implantação da Gestão por Competências 
e Resultados no final do ano de 2020. Essa nova metodologia deverá substituir a 
atual em médio prazo.

A Gestão por Competências e Resultados promove o alinhamento do desempenho 
dos servidores à estratégia do Tribunal, a transparência nos processos de gestão de 
pessoas e impulsiona a cultura do feedback contínuo, da meritocracia e da busca 
pela excelência.

Um dos maiores ganhos da Gestão de Pessoas por Competências e Resultados é 
possibilitar a visão mais ampliada, integrada e completa, tanto para gestores quanto 
para os próprios servidores, acerca do nível de contribuição de cada um para a 
instituição. Essa visualização permite, ainda, estabelecer ações de desenvolvimento 
e valorização correspondentes à entrega do servidor.

Quanto ao exercício de função comissionada e à nomeação para cargo em comissão, 
em que pese não haver ainda processo estruturado de seleção por desempenho, são 
realizados processos seletivos pontuais, de acordo com as demandas das diversas 
unidades administrativas. Verifica-se também que é priorizada a ocupação de cargos 
ou funções de natureza gerencial por servidores efetivos, correspondendo a 80% 
do total.

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

No ano de 2020, não houve incremento na remuneração dos servidores, exceto 
para aqueles que obtiveram progressão na carreira, com base na avaliação de 
desempenho, e pelos Adicionais de Qualificação (permanente e por ações de 
treinamento).

3.4.5 Teletrabalho, Trabalho Remoto e Valorização do Ambiente e das 
Condições de Trabalho

O teletrabalho foi regulamentado no TST em fevereiro de 2012. Desde então, 
essa modalidade tem apresentado crescente adesão das unidades do Tribunal, com 

contribuição direta para o incremento da produtividade e da qualidade de vida dos 
servidores.

Atualmente, o Tribunal possui 120 teletrabalhadores, regidos pela Resolução 
Administrativa nº 1.970/2018. A lista de teletrabalhadores encontra-se divulgada 
na página do Tribunal http://www.tst.jus.br/web/acesso-a-informacao/teletrabalho.

Diante do cenário de pandemia causada pelo novo coronavírus, foi editado o Ato 
Conjunto nº 173, de 30/04/2020, que consolidou e uniformizou a regulamentação 
do trabalho remoto temporário, no âmbito do TST. Dessa forma, diversas unidades 
desta Corte passaram a desempenhar suas atividades de forma remota.

Ressalta-se que, no ano de 2020, a produtividade da área finalística do Tribunal 
aumentou 5,4%, quando comparada ao mesmo período do ano anterior.

Como ações e medidas motivacionais, abarcando também a manutenção da 
qualidade de vida e a saúde física e mental, ressaltam-se a criação do site “CDEP e 
CEFAST com você” com o objetivo de refinar e difundir diversas dicas com textos, 
vídeos, podcast, reportagens e lives sobre as competências comportamentais e 
técnicas imprescindíveis para o novo contexto do trabalho remoto e a realização da 
pesquisa intitulada “Remota-Mente”, com o propósito de mapear as prioridades de 
ações a serem adotadas pela área de gestão de pessoas, em parceria com as demais 
áreas administrativas, no contexto de pandemia causada pelo novo coronavírus, 
resultando na intensificação das divulgações de lives e debates com especialistas 
sobre saúde e ambiente de trabalho, levando em consideração a importância da 
saúde emocional e o novo papel da gestão contingencial, bem como as ofertas 
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de cursos relativos ao uso das ferramentas Google Worskspace, a realização de 
palestras para tratar de saúde e bem–estar, e a oferta de ginástica laboral.

Por fim, quanto ao processo de valorização das pessoas, destaca-se a adaptação do 
projeto de Gestão de Pessoas por Competências que vinha sendo desenvolvido 
para a implementação do modelo de gestão por competências e resultados no TST, 
a fim de atender às demandas específicas trazidas pelo contexto do trabalho remoto 
temporário, com o objetivo de permitir a realização de um ciclo de planejamento, 
acompanhamento de atividades e avaliação de desempenho simplificado e reduzido, 
mas, ainda assim, capaz de instrumentalizar os gestores no contexto de gestão de 
equipes remotas.

3.4.6 Principais Desafios e Ações Futuras

A reposição do quadro de pessoal tem se mostrado um desafio nos últimos 
anos em decorrência do elevado 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 anos anteriores a 2020 aproximava-se de cem servidores. Todavia, com o 
advento da Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2019, esse cenário foi alterado 
radicalmente, especialmente em decorrência das novas regras para concessão de 
aposentadorias estabelecidas nessa Emenda.

O ano de 2020 foi fortemente impactado pelas adversidades decorrentes da pandemia 
do Novo Coronavírus causador da Covid-19. A necessidade de isolamento social 
imposta pela pandemia exigiu uma rápida adaptação dos processos de trabalho ao 
novo cenário, tendo em vista que quase a totalidade das atividades dos servidores 
do Tribunal passaram a ser realizadas de forma remota. Além das ferramentas de 
tecnologia da informação, o novo contexto mostrou-se muito desafiante para a área 
de Gestão de Pessoas, que teve que se adaptar para a continuidade da sua missão, 
especialmente quanto ao atendimento das necessidades individuais dos servidores, 
bem como em relação às ações de desenvolvimento oferecidas.

A experiência com o trabalho remoto até aqui vivenciada permite antever alguns 
desafios que seguirão ao “novo normal” pós-pandemia. A rápida adaptação 
de gestores e servidores ao contexto de trabalho remoto e os resultados 
positivos obtidos no período reforçarão a indicação da ampliação do número de 

servidores que poderão desempenhar as suas atividades na modalidade a distância 
(teletrabalho). As ações de desenvolvimento e capacitação a distância podem se 
tornar uma tendência, já que apresentaram inúmeros benefícios, como a facilidade 
de conciliação com as atividades desenvolvidas, a maior possibilidade de contar com 
profissionais de maior renome e mais qualificados, o custo menor da contratação 
etc.

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 de 
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TIC; propor diretrizes, políticas, estratégias, indicadores; opinar sobre os principais 
investimentos e priorização de ações; examinar planos de ações e monitorar os 
níveis de serviços de TIC. Há também 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 2020, são demonstrados na tabela 
a seguir em comparação com 2019, sendo destacados os valores por natureza de 
despesa. 

É possível observar que houve um incremento em 2020 no valor referente a bens 
de capital.

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 

2020 

VALOR 
EMPENHADO 

2019

VALOR 
LIQUIDADO 

2020

VALOR 
LIQUIDADO 

2019

3 - Corrente 10.151.783,34 10.210.868,99 9.656.332,48 9.589.038,17

4 - Capital 10.087.499,60 8.168.525,23 9.811.452,47 7.800.308,07

Total Geral 20.239.282,94 18.379.394,22 19.467.784,95 17.389.346,24

3.5.4 Contratações mais relevantes de TIC

Contratações mais relevantes de recursos de TI - 2020
Contratação Valor do Contrato R$

Aquisição de licenças (upgrade) e 
evolução do ambiente de virtualização.

5.644.998,60

Aquisição de equipamento de 
armazenamento 

1.832.297,00

Aquisição de solução de Firewall. 1.484.236,08

Aquisição de licenças Adobe Creative 
Cloud ETLA

575.639,96

Renovação do suporte da solução de 
virtualização do TST

277.999,80

  

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 2020, que 
considera as ações concluídas e em andamento; (3) resultado da execução do Petic 
em 2020; e, por fim, (4) resultado do nível de maturidade em governança, gestão e 
infraestrutura de TIC segundo a avaliação realizada anualmente pelo CNJ.

3.5.5.1 Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC e os 
Resultados do Exercício de 2020

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. 
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O quadro a seguir resume os seus objetivos, iniciativas e sua vinculação com o Plano Estratégico Institucional. Na sequência, são apresentados os resultados da execução do 
Petic em 2020.

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 o dimensionamento adequado dos recursos de TIC.

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 
deSoftware.

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, além do Plano de Contratações.

Considerando que a maior parte dos servidores do TST encontrava-se em trabalho remoto, foram adotadas medidas prioritárias para assegurar o engajamento, a produtividade 
e o desempenho dos ministros, servidores e colaboradores: 

1. Distribuição de 100 equipamentos que aguardavam doação e foram disponibilizados, após revisão e recuperação.

2. Criação de serviços e máquinas virtuais para assegurar conexões seguras por meio de VPN (Virtual Private Network).

3. Reformulado serviço de suporte e atendimento. A totalidade dos serviços foram configurados para atender de forma remota.

4. Treinamentos realizados para o uso da solução de colaboração (G-Suíte).

5. Produção de material de apoio que contribuiu para aperfeiçoar o uso de aplicações e rotinas de trabalho.

6. Hotsite criado para divulgação de melhorias e inovações https://sites.google.com/tst.jus.br/orientacoes-servicos-de-ti

7. Atualizadas versões do Pje, Gabinete Eletrônico e Plenário Eletrônico com possibilidade de acesso seguro e estável em ambiente externo à rede corporativa do TST. 

8. Realizado o suporte necessário à implantação das sessões telepresenciais por meio da plataforma instituída pelo Conselho Nacional de Justiça.

Nas tabelas a seguir são apresentados os projetos concluídos em 2020 e os projetos em andamento com continuidade em 2021, incluídas as contratações, 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.
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PROJETOS CONCLUÍDOS 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 / Prestação Jurisdicional

AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE 
TELECONFERÊNCIA EM NUVEM.

Objetivo: Aquisição de solução de videoconferência em substituição à utilizada atualmente (Webex), em função do término do convênio do CNJ 
que se encerra em dez/2020.

Benefícios esperados:

• Garantir a continuidade dos serviços suportados pelas soluções atuais;

• Permitir a realização de audiências e sessões de julgamento com a participação de quaisquer entes ou interessados de forma telepresencial;

• Permitir a continuidade da gravação das audiências e sessões de julgamento, nos critérios definidos pelo CNJ;

AQUISIÇÃO DE WEBCAMS E 
HEADSETS.

Objetivo: Possibilitar a realização de sessões telepresenciais, audiências com advogados, reuniões de trabalho e atendimento aos Gabinetes dos 
Senhores Ministros, em função do Ato nº 316/2020.

Benefícios esperados:

• Fornecer solução de TI que apoie a prestação jurisdicional e garanta a continuidade das atividades institucionais;

• Aprimorar as atividades desenvolvidas remotamente, bem como aumentar a quantidade de servidores com estrutura tecnológica suficiente 
para a execução do teletrabalho.

PESE – PLENÁRIO ELETRÔNICO E 
SECRETARIA ELETRÔNICA – FASE 
2020.

Objetivo: Evoluir os sistemas Plenário Eletrônico e Secretaria Eletrônica para utilizar os serviços do PJe.

Benefícios esperados:

• Pré-sessão (preparação de pauta). 

• Tratamento de decisões monocráticas. 

• Recebimento dos processos julgados. 

• Preparação para publicação. 

• Publicação de processos julgados. 

• Tratar processos do PJe e do legado numa única ferramenta, nas sessões de julgamento.

GABINETE ELETRÔNICO – FASE 
2020.

Objetivo: Integrar e utilizar os serviços do PJe nos Gabinetes do TST.

Benefícios esperados:

• Solução única para gestão de processos do e-SIJ e do PJe nos Gabinetes. 

• Intensificar soluções de triagem, identificação de assuntos e temas.

• Priorizar movimentações e ações em lote para julgamento pelos Gabinetes.
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BEM-TE-VI 2020.

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

Benefícios esperados:

• Evoluir a automação dos processos de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, garantindo maior efetividade e técnica na prestação jurisdicional, 
de forma a permitir a concentração de seus esforços na resolução das demandas dos jurisdicionados..

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: Garantir a infraestrutura de TIC

Cadeia de Valor: Macroprocessos de apoio / Administração Geral

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.
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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.

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).

PRÊMIO CNJ DE QUALIDADE 2020.

Objetivo: Adequar o Prêmio CNJ de Qualidade 2020 à Portaria Nº 88 do CNJ.

Benefícios esperados:

• Atendimento à exigência legal.

ESTUDO PARA CONTRATAÇÃO DE 
FÁBRICA DE SOFTWARE.

Objetivo: Elaboração de TR e ETP, para contratação de fábrica de software, para prestação de serviços de desenvolvimento e sustentação ágil de 
sistemas (Ponto de Especificação por Exemplo – PEEX).

Benefícios esperados:

• Aumento da entrega de projetos de software para as unidades administrativas e judiciais do TST.

Cadeia de Valor: Macroprocessos de apoio / Gestão de Pessoas

SIGEP.

Objetivo: Gerenciar o processo de admissão de servidor no Tribunal Superior do Trabalho e outros processos que forem priorizados pela CIF ao 
longo da execução.

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; 

• Construir o sistema de forma multi órgão, com vistas à adequação futura para uso por outros órgãos da Justiça do Trabalho.
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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 
2020.

Objetivo: Aprimorar o nível de maturidade do TST no Levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário (iGovTIC-
JUD) de 2020 promovido pelo CNJ.

Benefícios esperados:

• Incremento da conformidade com a Resolução CNJ nº 211/2015. 

• Incremento no estabelecimento de controles no âmbito da Setin.

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.

SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS 
– IMPLANTAÇÃO.

Objetivo: Implantar a solução contratada de Gestão de Serviços, permitindo a automação e o aprimoramento de processos de trabalho de TIC.

Benefícios esperados, entre outros:

• Facilidade no encaminhamento dos chamados;

• Flexibilidade na extração dos diversos relatórios de nível de serviço.
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PROJETOS EM ANDAMENTO COM CONTINUIDADE EM 2021

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

FOLHA DE PAGAMENTO – FASE 2020. Objetivo: Evoluir o sistema de Folha de Pagamento (Web) do TRT24, 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 obsoleta Oracle Forms; 

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

EXTRATOR eGESTÃO 2.6. Objetivo: Lançamento de nova versão do Sistema e-Gestão, englobando a atualização do Módulo Extrator de Dados.

Benefícios esperados:

• Adequação do Sistema e-Gestão às novas definições; 

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

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

MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA 
DE GESTÃO DA SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO – ESTUDO.

Objetivo: Atualizar as soluções de segurança da informação do TST de modo a garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados 
e informações custodiadas na SETIN.

Benefícios esperados:

• Elevar o nível de segurança e de conformidade. 

• Aumentar a disponibilidade dos serviços de TIC. 

• Melhorar a governança de segurança da informação. 

• Aumentar a prevenção aos incidentes de segurança da informação.
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SOLUÇÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS 
- IMPLANTAÇÃO FASE 2.

Objetivo: Implantar os diversos processos não contemplados na fase 01 do projeto, como por exemplo: Gerenciamento de Mudanças; Gerenciamento 
de Liberação e Implantação e Gerenciamento de Configuração.

Benefícios esperados:

• Maior transparência e visibilidade das solicitações realizadas, permitindo ao usuário um melhor acompanhamento das suas demandas; 

• Redução de riscos devido à melhora na avaliação de impactos no processo de Mudanças por meio do mapeamento integrado de Itens de 
Configuração.

IMPLANTAÇÃO DA NOVA 
FERRAMENTA DE BI.

Objetivo: Implantação da nova solução de BI do TST / e-Gestão.

Benefícios esperados:

• Substituição da atual ferramenta de apoio à decisão do TST, por solução mais moderna e adequada às novas necessidades do Tribunal.

Resultados da execução do Plano Estratégico de TIC – Petic 2015-2020

Indicador estratégico de TIC Meta 2020 Resultado 2020

ISMT - Índice de servidores com limite mínimo de treinamento 77% 43,5%

IPAC - Índice de Execução do Plano Anual de Capacitação de TIC 80% 73,7%

IDSI - Índice de disponibilidade dos serviços de infraestrutura 99% 99,65%

IEO - Índice de eficiência na execução do orçamento 97% Empenhado: 98,47%
Liquidado: 94,71%

IENC - Índice de execução das novas contratações 97% Empenhado: 95,20%
Liquidado: 93,19%

IPMF - Índice de processos ITIL com grau de maturidade 2 100% todos os Domínios

Visão e Orientação: 100%
Processo: 100%
Pessoas: 100%
Tecnologia: : 100%
Cultura: 55,6%

IRCT - Índice de riscos críticos de TIC tratados 75% 80,1%

IPEP - Índice de projetos executados no prazo 87% 67%

IPEE - Índice de projetos executados com o escopo definido 90% 89%

IPEC - Índice de projetos dentro do custo estimado 90% 100%

ISTI - Índice de satisfação de TIC 82% 81,9%

ISSA - Índice de satisfação dos solicitantes com as soluções para a atividade administrativa 98% não mensurado

ISSAJ - Índice de satisfação dos solicitantes com as soluções para a atividade judicante 99% não mensurado
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3.5.6 Resultado do Levantamento Anual de Governança, Gestão e 
Infraestrutura de TIC pelo CNJ – iGovTIC-JUD 2020

O 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 2020 para o TST é apresentado na tabela a seguir: 

NOTA DO TST NÍVEL DE MATURIDADE

0,89 Aprimorado

EVOLUÇÃO DO iGovTIC-JUD

2016 2017 2018 2019 2020

0,67 0,83 0,84 0,87 0,89

3.5.7 Segurança da Informação 

As principais ações da Segurança da Informação - SI em 2020 foram:

• realização de campanha de conscientização em segurança da informação, em 
parceria com a SECOM e a Coordenadoria de Rádio e TV, voltada para o 
contexto do regime de teletrabalho, tendo duas frentes principais:

• realização de live apresentada pela equipe da Seção de Gestão de Segurança 
da Informação e Proteção de Dados (SIPD/CGOV/SETIN) no canal do TST 
no YouTube, com participação dos espectadores para esclarecimentos de 
dúvidas;

• elaboração e divulgação de vídeos educativos para os magistrados, servidores, 
estagiários e prestadores, incluindo o público do canal do TST no YouTube;

• revisão de proposta de plano de trabalho para conformidade com os requisitos 
legais da LGPD, bem como participação nos trabalhos da ComLGPD e;

• revisão de processos de trabalho já existentes na SIPD relacionados a crises 
cibernéticas, em consonância com os protocolos de segurança cibernética 
advindos das recentes portarias nº 290 - Protocolo de Gerenciamento de 
Crises, nº 291 - Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos e nº 292 
- Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos do CNJ; elaboração de 
plano de ação para cumprimento de conformidade dos requisitos daquelas 
portarias.

O trabalho de refinamento dos estudos relacionados à contratação dos serviços 
gerenciados de segurança da informação evoluiu, dando continuidade ao 
planejamento iniciado no ano de 2019, objetivando cobrir os gaps relacionados à 
SI do TST. 

Desenvolver atividades que requerem envolvimento de todas as unidades do TST, 
como por exemplo, a classificação da informação, segue representando um dos 
grandes desafios do Tribunal.

3.5.8 Principais Desafios e Ações Futuras

Inegável que os desafios enfrentados em razão da crise sanitária mundial de 
Covid-19 ainda terão repercussão em toda a organização ao longo do exercício 
de 2021.

Em termos de ações futuras é possível reforçar a necessidade de aplicação das 
oportunidades de melhoria nos processos de trabalho. Destacam-se os resultados 
positivos e expressivos alcançados na avaliação anual de satisfação com os serviços 
de tecnologia da informação e comunicação realizada em 2020, os quais demonstram 
que o TST está no caminho correto. O que se busca é a melhoria contínua e 
sustentável dos serviços. 

Para 2021, o que se tem em vista são melhorias significativas na forma de monitorar 
e acompanhar os serviços, pois se entende que o objetivo é prover o Tribunal 
Superior do Trabalho com infraestrutura e serviços de mais alta qualidade e 
segurança. 
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O Data Center do Tribunal apresentou, como em períodos anteriores, alta 
disponibilidade e qualidade em seus serviços. Todas as sessões de julgamento 
telepresenciais foram realizadas. Para o próximo exercício, as medidas de avaliação 
contínua prosseguirão.

Além da pesquisa anual de satisfação, adotou-se processo de avaliação periódico e 
semanal da experiência dos usuários nas sessões telepresenciais. Tais levantamentos 
são focados nas percepções e avaliações dos ministros e equipes de apoio e 
organização - Secretarias das Turmas e Órgãos Julgadores Especializados.

A abordagem de design dos serviços é adotada cotidianamente e assim são 
orientadas as ações. 

As avaliações centradas nos usuários orientam as decisões e criam resultados 
expressivos. De forma ampla, os desafios do próximo exercício consideram medidas 
capazes de assegurar a prestação jurisdicional e a ampliação da produtividade, a 
exemplo do projeto de internalização e lançamento da nova versão do Pje 2.6.

Com as edições das Resoluções nos 360, 361 e 362 do CNJ, o tema da segurança 
cibernética e proteção a dados pessoais, como já observado em 2020, será de 
extrema importância e possui espaço de destaque na pauta das atividades para o 
exercício de 2021. 

 

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 2020, os recursos consumidos pelos centros de custo - CC, no TST, estão 
demonstrados de forma que o dígito 3 inicial do código (ex.: 309 – Tecnologia da 
Informação) 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 2021, no 
âmbito do TST:

• 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 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 
observa-se, 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.

Ressalta-se que o Plano de Logística Sustentável tem por destinatários o TST, o 
CSJT e a ENAMAT, cujo conteúdo e resultados encontram-se disponíveis no Portal 
do TST (http://www.tst.jus.br/web/nsa/pls-2020).
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3.7.2 Resultados

Tendo em vista os efeitos da Pandemia de Covid-19, não se pode, em síntese, afirmar que, de fato, houve uma evolução nos resultados em 2020. 

Nesse aspecto, a grande maioria do corpo funcional encontrava-se em trabalho remoto, sendo, portanto, a diminuição drástica do uso das estruturas físicas o fator principal 
de redução dos índices.



Informações 
Orçamentárias, 
Financeiras e 
Contábeis

Capítulo IV
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4. Informações Orçamentárias, Financeiras 
e Contábeis

4.1 Resumo da Situação Financeira Contábil 

O superávit financeiro indicado no Balanço Patrimonial de 2020, no valor de 
R$ 23.498.819,66, apurado pela diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo 
Financeiro, apresentou uma redução de 25,33% em relação ao superávit obtido 
no exercício de 2019. Desse superávit, R$ 6.286.991,27 representam os valores 
diferidos para 2020, conforme detalhamento a seguir:

Vale ressaltar que houve um aumento de 19,71% na Inscrição em Restos a Pagar 
Não Processados de 2020, que totalizou R$ 8.314.518,13, em relação à inscrição de 
2019, no valor de R$ 6.945.521,49. Tais valores são relativos à Unidade Orçamentária 
15101 da UG 080001, não englobando recursos orçamentários oriundos de outros 
órgãos.

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 2020 com uma disponibilidade de caixa e equivalentes de 
caixa de R$ 39.886.239,72 e, após a execução financeira, finalizou o exercício com 
uma disponibilidade de R$ 32.067.322,96.

A seguir, são informados os principais ingressos e dispêndios relativos à execução 
financeira do exercício de 2020:O saldo de R$ 18.105.537,07, referente às receitas próprias arrecadadas, é 

composto por aproximadamente R$ 12.980.000,00 de taxas de inscrição de 
concurso, oriundos de 2017, R$ 5.014.000,00 de taxas pela ocupação de espaços no 
TST e R$ 103.000,00 procedentes de indenizações por dano ao patrimônio público.

O Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro apresentaram a seguinte composição, ao 
final dos exercícios de 2019 e 2020:

O item “Pagamentos efetuados”, no valor de R$ 1.060.793.360,17, corresponde à 
seguinte execução financeira, por fonte de recursos:
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A disponibilidade de caixa no final de 2020, no valor de R$ 32.067.322,96, 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 da exclusão 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. 

Verifica-se que os gastos com pessoal, em relação ao total dos custos operacionais, 
aumentaram de 85,38% para 88,85%, de 2019 para 2020, respectivamente, apesar 
da sua diminuição em R$ 14.558.993,29, no período apurado, em termos absolutos.

O aumento do peso da despesa com pessoal 
em relação ao total, mesmo ocorrendo a sua 
diminuição de 2019 para 2020, se justifica 
pela forte diminuição nos gastos com outros 
custeios, que variou de forma negativa 
em R$ 46.191.046,63 (queda de 28,37%), 
preponderantemente devido à adesão do TST 
ao trabalho remoto desde março/2020, com 
vistas a evitar a disseminação da Covid-19.
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O custeio do item Apoio Técnico-Administrativo, em 2020, é composto por 
diversas naturezas orçamentárias, cabendo destacar a NDD 3390.37.01 – Apoio 
Administrativo, Técnico e Operacional, que representa 98,14% 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 (25,05%), 
Serviços de Comunicação Social (22,08%) e Serviços de Recepção (15,04%), 
conforme detalhamento a seguir:
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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 4.320/1964;

• Decreto-Lei nº 200/1967;

• Decreto nº 93.872/1986;

• Lei nº 10.180/2001;

• Lei Complementar nº 101/2000;

• 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 SIAFI.

4.4.2 Principais Normativos Internos:

• 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 Tribunal 
Superior do Trabalho.

• 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 Tribunal 
Superior do Trabalho.

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

• Ato nº 248, de 17/6/2020 - Define normas gerais sobre Administração de 
Materiais e Patrimônio no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho.

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; 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)
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• 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 TST, aprovado pelo Ato nº 664, de 
22/12/2017, compete à 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 Divisão

Período: 1/1 a 5/8, 15/8 a 8/12 e 19 a 
31/12/2020.

EDUARDO GOMES RINALDI
Chefe Substituto

Períodos: 6 a 14/08 e 9 a 18/12/2020.

4.6 Endereços Eletrônicos dos Balanços, Demonstrações e 
Notas Explicativas

Os Demonstrativos Contábeis e as Notas Explicativas do TST podem ser acessados 
no Portal da Transparência e Prestação de Contas13.

13 https://www.tst.jus.br/web/acesso-a-informacao/prestacao-de-contas-tcu/demonstracoes-contabeis
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ENAMAT
Capítulo V
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5. Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados do 
Trabalho - ENAMAT
Consoante informado no tópico 1, 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, 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 2020/2022 foi conduzida pelos seguintes 
Diretores:

Os recursos orçamentários disponibilizados à ENAMAT, no exercício de 2020, 
viabilizaram a continuidade das ações formativas de âmbito inicial e continuada 
em seus 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 dado andamento nas principais iniciativas de 
pesquisa de abrangência nacional e internacional por parte da Escola Nacional.

Na área de formação, foi possível, mesmo diante do cenário produzido com o 
advento da pandemia do coronavírus, a realização de eventos que aprimoraram 
os eixos formativos integrados, quais sejam: Eticidade, Alteridade, Sociedade, 
Resolução de Conflitos e Direito. Para isso, foi necessária toda uma readequação 
do conteúdo e do formato dos cursos presenciais, que passaram a ser ministrados 
de forma telepresencial. 

Para além do ensino profissionalizante, a ENAMAT vem se consolidando no 
segmento da pesquisa. As parcerias com o IPEA, o IPC-IG e o PNUD-ONU 
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 2020, com a aprovação do Orçamento Geral da União pela Lei nº 13.978/2020, 
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 que estavam previstas 
para o exercício e dar continuidade ao ciclo de estudos e pesquisas com vistas a 
ampliar e aprofundar o conhecimento sobre a administração, gestão e condições 
de acesso à Justiça.

Foi destinado, em 2020, à ENAMAT o valor total R$ 6.651.635,00 para a execução 
de suas ações, sendo o total dos recursos referentes às despesas correntes, não 
havendo destinação às despesas de capital. No entanto, conforme explanado a 
seguir, a maior parte dos recursos foram destinados para créditos aos Tribunais 
Trabalhistas, restando para execução o valor de R$ 1.3451.635,00.

Tabela-Resumo da Execução Orçamentária

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

1.351.635,00 688.761,93 17.240,00 706.001,93 52%

Despesas de 
Capital - - - - -

TOTAL 1.351.635,00 688.761,93 17.240,00 706.001,93 52%
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Os recursos orçamentários disponibilizados à ENAMAT no exercício de 2020 
possibilitaram a sua atuação em duas linhas distintas. A primeira delas diz respeito 
a sua área acadêmica, em que foi possível viabilizar a realização dos Cursos de 
Formação Inicial – CFI, Formação Continuada - CFC e de Formação de Formadores 
- CFF, quando foram abordados vários temas de interesse dos Magistrados em sua 
atuação como principais agentes da Justiça do Trabalho. Na segunda linha tivemos 
o envio de recursos orçamentários para as Escolas Judiciais, a fim de viabilizar/
incrementar a realização de atividades formativas locais.

Os gastos programados inicialmente, considerando o advento da pandemia do 
coronavírus, precisaram ser readequados. As ações presenciais previstas não 
aconteceram nessa modalidade e os recursos destinados às Escolas Judiciais foram 
muito pouco demandados. A pesquisa, por sua vez, também teve um processo de 
desaceleração e os gastos contidos, o que ensejou a alteração do cronograma de 
execução e desembolso.

Com o advento da pandemia do coronavírus e a implantação do trabalho remoto, 
foi necessário adaptar o treinamento presencial da ENAMAT. Apesar de um 
desembolso menor com a realização dos treinamentos, foi possível a capacitação 
de um número maior de magistrados. Esse acréscimo foi alcançado graças ao 
incremento nas ações de treinamento do já tradicional ensino a distância e, 
principalmente, pelas ações telepresenciais.

Devido a isso, foi possível alcançar um número maior de magistrados capacitados 
com uma grande economia de recursos, já que os gastos previstos com diárias e 
passagens, que consumiriam boa parte de nosso orçamento, não se concretizaram.

Tais fatos, juntamente com algumas previsões de realização de despesas que não se 
efetivaram durante o exercício, viabilizaram a indicação de mais de cinco milhões 
de reais para crédito suplementar aos Tribunais Trabalhistas.

No que tange à Formação, a dotação orçamentária da Escola Nacional fomentou 
a realização de 16 eventos, com a participação de 3.023 magistrados da Justiça do 
Trabalho, conforme demonstrativo abaixo:

CURSO
QUANTIDADE 

CURSOS
MAGISTRADOS 
CAPACITADOS

MODALIDADE

Curso de Formação 
Continuada – CFC

7 1.673 Presencial

4 1.229 A Distância

Curso de Formação 
de Formadores – 
CFF

4 102 A Distância

Curso de Formação 
Inicial - CFI

1 19 Presencial

TOTAL 16 3.023

Destaca-se entre os eventos realizados o 26º Curso de Formação Inicial, 
direcionado aos magistrados recém-ingressados na carreira da Magistratura, 
realizado pela primeira vez de forma telepresencial, bem como aqueles direcionados 
ao enfrentamento do cenário provocado com a chegada da pandemia: CFC - 
Relações de Trabalho em Meio à Pandemia de Coronavírus ; CFC - Audiências por 
Videoconferência e a Prática dos demais Atos Processuais por meio Telepresencial, 
com a participação de mais de mil magistrados em ambas as formações.

A meta física estabelecida no orçamento destinado à ENAMAT no exercício de 
2020 previu a formação em todos os níveis de atuação de 1.906 magistrados. O 
atendimento a 3.023 juízes demonstra a efetividade da execução orçamentária, 
tendo em vista que foi atingido o percentual de 158% da meta prevista. Ressalte-
se que a Enamat concentrou a formação dos magistrados no ensino a distância e 
telepresencial, que possui um custo bem inferior ao presencial, o que viabilizou 
uma economia razoável dos recursos disponibilizados.

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

Tratando-se da realização das pesquisas de interesse da Justiça do Trabalho, não foi possível o repasse dos recursos previstos no orçamento de 2020, considerando a 
readequação dos cronogramas de desembolso, ocasionados pela pandemia do coronavírus, nas parcerias com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado – IPEA e com o 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.

Importante destacar que essas parcerias, viabilizadas por meio de aportes orçamentários da ENAMAT ainda no exercício de 2019, estão propiciando a realização de pesquisas 
que trarão subsídios relevantes para o conhecimento de temas importantes para a Justiça do Trabalho no Brasil e no mundo e, por isso, tem os recursos assegurados no 
orçamento de 2021 para a sua continuidade.
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CSJT
Capítulo VI



88Relatório de Gestão - 2020 - Tribunal Superior do Trabalho     |

6. Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho

6.1 Visão geral Organizacional e Ambiente Externo

6.1.1Identificação, Missão e Visão

De acordo com a Apresentação, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT 
tem sede em Brasília, nas dependências do Tribunal Superior do Trabalho – TST, e 
atuação definida no art. 111-A, §2º, II da Constituição Federal, a partir da Emenda 
Constitucional nº 45 de 2004, que o estabeleceu como órgão central do sistema 
da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus.

Da disposição constitucional decorre a missão institucional do CSJT de exercer 
a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do 
Trabalho de 1º e 2º graus, a fim de promover seu aprimoramento em benefício 
da sociedade. Por se tratar de um órgão de supervisão e governança, sua visão de 
futuro consiste em ser reconhecido perante a sociedade como órgão de integração 
e desenvolvimento da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus.

Nesse contexto, o CSJT tomou medidas alinhadas ao plano estratégico do Órgão, 
cujo ciclo iniciado em 2015 encerrou-se em 2020. Dentre elas, destacam-se o 
estabelecimento do modelo de gestão estratégica, a aprovação do Estatuto de 
Auditoria Interna, o diagnóstico de obras de engenharia, a confecção do Plano 
Plurianual de Obras, a determinação de ressarcimento ou cessação de pagamentos 
indevidos, em decorrência de auditoria, no valor aproximado de R$ 1 milhão, bem 
como o desenvolvimento da Cartilha de Custos.

Para a estruturação da força de trabalho, foi dada continuidade ao Primeiro 
Concurso Público Nacional Unificado para ingresso na carreira da Magistratura do 
Trabalho, o que trouxe reflexos positivos na atuação judicante.

Na área da gestão de tecnologia da informação, foi entregue o módulo de cadastro 
de Assistência Judiciária da Justiça do Trabalho - AJ/JT, componente do Sistema 
Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho - SIGEO-

JT; realizada melhoria no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas da Justiça do 
Trabalho – SIGEP/JT; e instituída a plataforma de videoconferência para realização de 
audiências e sessões de julgamento nos órgãos da Justiça do Trabalho, em adaptação 
ao trabalho remoto. Foram realizadas, ainda, 5 turmas virtuais de treinamento no 
formato de webinário na ferramenta satélite do PJe, com o objetivo de capacitar 
os advogados e calculistas, alcançando cerca de 8.450 pessoas.

O CSJT, em parceria com o TST, também promoveu o Programa Trabalho Seguro 
e o Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem. Foram 
realizadas diversas atividades educativas e de conscientização para a proteção 
dos direitos da criança e da segurança e saúde no trabalho, tais como seminários 
internacionais, campanhas, publicação de artigos científicos, entre outras atividades.

Por fim, o CSJT coordenou a disponibilização, nos portais dos TRTs, de dados 
referentes à produtividade judicial, com vistas ao monitoramento das atividades 
durante a pandemia. Foi permitido ao público em geral acesso direto aos meios de 
conciliação e o acompanhamento das sessões telepresenciais. Ainda nesse contexto 
da pandemia, foi elaborada identidade visual para sinalização de prédios e outros 
espaços físicos, bem como para aplicação em materiais destinados à orientação 
sobre os cuidados preventivos de saúde.

Além das atividades de supervisão administrativa, o CSJT também coordenou 
a gestão estratégica da Justiça do Trabalho de 1º e 2º Graus, composta por 24 
Tribunais Regionais do Trabalho - TRTs e 1.573 Varas do Trabalho distribuídas em 
578 municípios, com jurisdição em todos os 5.570 municípios do País. O segmento 
conta com um total de 3.628 magistrados e 38.569 servidores.

Dados de 2020 apontam que a despesa da Justiça do Trabalho de 1º e 2 graus foi de 
20,8 bilhões de reais, enquanto os valores arrecadados por custas e emolumentos, 
previdência social, imposto de renda e multas aplicadas foi de 3,8 bilhões de reais e 
os valores pagos aos reclamantes totalizou cerca de 31,5 bilhões de reais[1].

No ano de 2020, foram recebidos nas Varas do Trabalho e nos Tribunais Regionais 
do Trabalho 2.455.895 processos, dos quais 2.177.958 foram julgados. De outro 
lado, houve redução de 20% no 1º grau e de 15% no 2º grau, em relação ao número 
de processos recebidos no ano de 2019. Parte desse resultado é consequência da 
crise sanitária do Covid-19, que dificultou o acesso da população, especialmente a 
mais carente, às cortes trabalhistas.
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Para a melhor gestão desse segmento de justiça, foram adotas estratégias que garantiram o alcance de 7 metas das 11 definidas para o ano de 2020, resultando em um 
desempenho de 95% do esperado.

Entre esses resultados, destaca-se o recorde de R$ 1,8 bilhão movimentado durante a 10ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, realizada em todo o país de forma remota, 
a partir de consistente estratégia de comunicação, com atuação conjunta dos Tribunais Regionais do Trabalho e da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista 
(CNEET).

Outros resultados relevantes, referentes às metas estratégicas, foram o julgamento da quase a totalidade das Ações Coletivas recebidas em 2017 no 1º grau e em 2018 no 
2º grau. Além disso, mais de 45% dos processos solucionados na Justiça do Trabalho foram resolvidos por conciliação, melhor resultado dos últimos 6 anos. Houve, ainda, a 
redução do acervo dos grandes litigantes em 2,12%, desempenho melhor do que esperado para o ano.

Para o alcance de tais resultados, os Tribunais Regionais tomaram medidas administrativas, como, por exemplo, a implantação do modelo de gestão de pessoas por competências, 
o gerenciamento de riscos, a elaboração de guias práticos para fiscalização de contratos, entre outras ações.

Além disso, para o incremento da produtividade judiciária em tempos de pandemia, buscou-se a realização de audiências, sessões e atividades de conciliação em formato 
virtual, com o fortalecimento dos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejusc). Não menos importante foi o estabelecimento de premiação 
para unidades que cumpriram metas estratégicas, com adoção de mecanismos de monitoramento do desempenho judicial, a partir do uso de instrumentos de business 
Intelligence - BI.

 

6.1.2 Estrutura Organizacional

O CSJT é organizado na forma de um colegiado (Plenário) composto pelo Presidente e Vice-Presidente do TST e pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho (membros 
natos); por três Ministros eleitos pelo Tribunal Pleno do TST e por cinco Presidentes de Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs), cada um representando uma das cinco regiões 
geográficas do país.

Na estrutura organizacional do CSJT, a Secretaria-Geral é a unidade central de gestão das atividades do órgão, acompanhada pelas demais unidades atribuídas nos temas 
centrais de sua atuação: Auditoria, Tecnologia da Informação e Comunicação, Gestão de Pessoas, Orçamento e Finanças, Gestão Estratégica e Governança. As Coordenadorias 
Processual e de Gestão Documental e Ouvidoria somam-se às demais unidades na estrutura executiva do Conselho, representada em seu organograma: Confira aqui o 
organograma do CSJT.

 

6.1.3 Estrutura de Governança

A estrutura de governança do CSJT é constituída pela Presidência, a quem compete a prática dos atos de gestão administrativa do Conselho; pelo Plenário, integrado por 
todos os Conselheiros, a quem compete, no âmbito da governança institucional, rever as decisões do Presidente no que se refere aos atos de gestão; pelas Comissões, que 
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zelam pelo fiel cumprimento do Regimento Interno, pela sistematização da jurisprudência e pela atualização e publicação de Enunciados Administrativos do órgão; e pelos 
Conselheiros, responsáveis por levar à deliberação colegiada os posicionamentos acerca das questões a serem decididas pelo CSJT.

A governança do Conselho ainda é exercida com o auxílio das secretarias, coordenadorias técnicas, assessorias e ouvidoria, integrantes de sua estrutura administrativa, com 
atribuições e competências específicas.

Confira aqui a relação completa dos comitês, das comissões e dos grupos de trabalho temáticos do CSJT.
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6.1.4  Modelo de Negócios - Cadeia de Valor

Por meio do Ato CSJT nº 337, de 12/11/2014, foi definida a cadeia de valor do Conselho, a fim de identificar as principais demandas finalísticas, seus respectivos processamentos, 
os produtos disponibilizados e os clientes do órgão. Tal identificação é tarefa estratégica e de extrema importância para a melhoria do fluxo de trabalho e da qualidade dos 
serviços públicos prestados aos cidadãos.

Os Macroprocessos do CSJT permitem uma visão lógica e estruturada do funcionamento interno organizacional. Explicitam como o Conselho opera para realizar sua missão 
de supervisionar a gestão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus.

A Cadeia de Valor do CSJT contempla sete macroprocessos responsáveis por contribuir decisivamente para o aprimoramento da gestão administrativa dos Órgãos que 
compõem a Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus conforme se verifica na representação gráfica a seguir: 

Confira aqui os processos, resultados, necessidades e unidades vinculados a cada macroprocesso do CSJT.
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6.1.5 Políticas e Programas

Programa Trabalho Seguro

O Programa Trabalho Seguro (PTS) é uma iniciativa do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) e do Conselho Superior da Justiça (CSJT), que visa 
à formulação e execução de projetos e ações nacionais e regionais 
voltados à prevenção de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da 
Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Para o biênio 2020-
2022, o tema escolhido foi “Construção do trabalho seguro e decente 
em tempos de crise: prevenção de acidentes e doenças ocupacionais”.

Em razão da pandemia do Coronavírus, o PTS tanto em âmbito nacional 
quanto nos Tribunais Regionais do Trabalho realizou lives, webinários, 
campanhas, gravação de podcasts entre outras ações na modalidade 
à distância, a fim de não só debater os temas que podem acometer 
o trabalhador em razão do trabalho remoto, como também questões 
relacionadas a doenças ocupacionais.

No ano de 2020 destaca-se a realização, em abril, da live “O dia mundial 
em memória das vítimas de acidente do trabalho: singularidades do 
momento”. Em agosto, em continuidade às ações, foi realizado o webnário 
“Construção do trabalho seguro e decente em tempos de pandemia”

Ações realizadas em 2020 pelos Tribunais Regionais do Trabalho
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Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à 
Aprendizagem

A Justiça do Trabalho está engajada na luta pela erradicação do trabalho 
infantil. Contribuindo com esse propósito, instituiu-se o Programa de 
Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, iniciativa do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Superior da Justiça 
(CSJT).

No ano de 2020, mesmo com o cenário de pandemia, o Programa seguiu 
atuante e promoveu, para o 12 de junho, Dia Internacional de Combate 
ao Trabalho Infantil, junto com o Ministério Público do Trabalho (MPT), 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Fórum Nacional de 
Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), a campanha 
nacional que alerta para os riscos dos impactos da pandemia. A iniciativa 
trouxe o alerta para o risco de crescimento da exploração do trabalho 
infantil motivado pelos impactos do momento atual. Entre as ações, 
os cantores Emicida e Drik Barbosa lançaram música inédita sobre o 
tema, intitulada “Sementes”, disponível em plataforma de streaming e no 
YouTube, com mais de cinco milhões de visualizações.

Além da música, também foram exibidos 12 vídeos nas redes sociais 
com histórias reais de vítimas, integrando a série “12 motivos para a 
eliminação do trabalho infantil”. Foram ainda veiculados podcasts 
semanais para reforçar a necessidade de aprimoramento das ações de 
proteção às crianças e adolescentes neste momento crítico.

Aconteceram, ainda, webinários no YouTube do Tribunal Superior do 
Trabalho e eventos com o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) para 
homenagear os 30 anos do ECA. Para demarcar o Dia Internacional de 
Combate ao Trabalho Infantil, 12 de junho, foi realizado o “Webinário – 
Covid -19: agora mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes 
do trabalho infantil”, com participação de Djamila Ribeiro, mestra em 
Filosofia Política e escritora. Registram-se também diversas ações 
promovidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho em todo o Brasil.

Ações realizadas em 2020 pelos Tribunais Regionais do Trabalho

Fechando as ações do ano de 2020, em novembro, foi realizado o webinário “Trabalho Infantil 
em pandemia”, além de encontros virtuais com magistrados, professores e pesquisadores que 
atuam com o tema, visando à formação de uma rede nacional de trabalho decente e proteção 
das crianças contra o trabalho precoce, que além de prejudicial à infância, deixa sequelas por 
toda a vida adulta, aprofundando o ciclo intergeracional de pobreza e exploração.

Em 2020, uma etapa importante de fomento à pesquisa em temas afins ao Programa foi 
iniciada com a apresentação de proposta de criação REDE TRABALHO DECENTE - 
RTC, abrangendo órgãos e entidades dos três poderes, nos três níveis da federação, da 
sociedade organizada, dos trabalhadores, universidades e iniciativa privada, para o fomento 
científico e a disseminação de práticas efetivas que promovam a prevenção e a segurança 
na atividade laboral, o incentivo ao emprego pleno e o combate ao trabalho infantil e o 
estímulo à aprendizagem; bem como o desenvolvimento da plataforma digital – MONITOR 
DE TRABALHO DECENTE - para hospedar, divulgar, articular e promover diálogo com a 
sociedade sobre conteúdos relacionados ao tema: Trabalho Decente.
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Painel “Evolução Cidadã”, do artista Toninho Euzébio

O Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem inaugurou em 16 de outubro de 2019 o painel “Evolução Cidadã”, do artista plástico goiano 
Toninho Euzébio. A inauguração contou com a presença do indiano Kailash Sathyarthi, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2014.

O painel feito em azulejos retrata uma criança nas seis fases de seu desenvolvimento social e em cada fase há a presença de personagens que representam a família, o Estado 
e a sociedade. A obra conta ainda com a representação das cinco regiões do Brasil e de seus principais pontos turísticos, dando abrangência nacional ao tema. Ressalta-se 
ainda a referência ao cata-vento de cinco pontas, símbolo da luta pela erradicação do trabalho infantil no mundo.

 

6.1.6 Determinação da Materialidade das Informações

Os temas que integram o Relatório de Gestão são selecionados levando em consideração o planejamento estratégico do órgão, as atividades desempenhadas pelas unidades 
ligadas à Secretaria-Geral, as decisões do Plenário de acordo com a repercussão para a sociedade e para a Justiça do Trabalho, assim como pelas orientações do Tribunal 
de Contas da União - TCU, acerca dos principais pontos considerados imprescindíveis para o Relatório. Todas as unidades participam do processo, colaborando com as 
informações de suas respectivas áreas, que são avaliadas, revisadas e selecionadas para compor o Relatório.

6.2 Governança, Estratégia e Desempenho

6.2.1 Estratégia

Plano Estratégico do CSJT

O CSJT conta com um Plano Estratégico, aprovado pela Resolução CSJT nº 146, de 28/11//2014, e alinhado à Estratégia Nacional do Poder Judiciário e seus macro desafios, 
instituídos pela Resolução nº 198, de 1/7/2014.

Durante os seis anos de execução do Plano, foram realizadas cinco revisões com o objetivo de adequar as metas e aprimorar elementos técnicos, sendo a última revisão 
aprovada pela Resolução CSJT nº 224, de 25/09/2018.

O referido instrumento tem a finalidade de orientar o planejamento, a execução, o monitoramento e a avaliação da estratégia, bem como corrigir o direcionamento do órgão, 
a fim de alcançar os objetivos traçados e, assim, atingir resultados capazes de fazer cumprir a sua missão, visão e valores entre o período de 2015 a 2020.
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Mapa Estratégico do CSJT

Os objetivos, indicadores e metas do Plano Estratégico do CSJT encontram-se disponíveis na página eletrônica http://www.csjt.jus.br/web/aggest/estrategia-csjt.
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Plano Estratégico da Justiça do Trabalho 

Além do seu próprio Planejamento Estratégico, o CSJT é responsável 
por conduzir a elaboração e realizar o acompanhamento do Plano 
Estratégico da Justiça do Trabalho, conforme as deliberações traçadas 
nos Encontros Nacionais do Poder Judiciário, organizados anualmente 
pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ e em alinhamento com a 
Estratégia Nacional do Poder Judiciário (Resolução CNJ nº 198/2014).

O Plano Estratégico da Justiça do Trabalho, para o período 2015-
2020, aprovado pela Resolução CSJT nº 145, de 28/11/2014, tem o 
intuito de firmar perante a sociedade a importância deste segmento 
do Poder Judiciário, a demonstrar sua contribuição para uma  justiça 
célere, comprometida com busca pela pacificação nas relações de 
trabalho.

Durante os seis anos de execução do Plano, foram realizadas cinco 
revisões com o objetivo de adequar as metas e aprimorar elementos 
técnicos, sendo a última revisão aprovada pela Resolução CSJT nº 
258, de 14/02/2020. Além das metas constantes no Plano Estratégico 
da Justiça do Trabalho, os Órgãos vinculados à Justiça do Trabalho 
cumprem as metas definidas anualmente no Encontro Nacional do 
Poder Judiciário[2].

Mapa Estratégico da Justiça do Trabalho

Os objetivos, indicadores e metas do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho encontram-se disponíveis na página eletrônica http://www.csjt.jus.br/web/aggest/planejamento-
estrategico-jt/documentos

 

6.2.2 Governança

6.2.2.1 Perfil de Governança e Gestão Públicas

Índice Integrado de Governança e Gestão – iGG

O Índice Integrado de Governança e Gestão - IGG é composto pelo Índice de Governança Pública - iGovPub, o Índice de Capacidade em Gestão de Pessoas - iGestPessoas, 
o Índice de Capacidade em Gestão de TI - iGestTI e o Índice de Capacidade em gestão de contratos-  iGestContrat.
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Em relação ao iGestContrat, é importante mencionar que o CSJT não é unidade gestora executora e funciona com a estrutura física, de pessoal e de suporte técnico-
operacional do TST. Assim, as contratações efetuadas por meio de licitações e contratos e a gestão patrimonial e de infraestrutura são geridos pelo TST, assim como as 
despesas para a manutenção de suas atividades administrativas estão incluídas nas dotações orçamentárias daquele Tribunal.

No que diz respeito aos demais indicadores, apresenta-se abaixo uma análise dos resultados obtidos e medidas adotadas para aprimoramento da governança em cada uma 
das áreas abordadas.

 

Índice de Governança Pública – iGovPub

O tema governança, composto pelos mecanismos de liderança, estratégia e accountability, foi avaliado pelo TCU junto ao CSJT em levantamento realizado no ano de 2018, 
por meio da apuração do Índice de Governança Pública (iGovPub).

O levantamento apontou que o iGovPub do Conselho é de 36%, devido à consolidação dos seguintes componentes:

Item Resultado Classificação

Liderança

Estabelecer o modelo de governança da organização 63% Intermediário

Gerir o desempenho da alta administração 44% Intermediário

Zelar por princípios de ética e conduta 36% Inicial

Estratégia

Gerir os riscos da organização

• O modelo de gestão de riscos está estabelecido 0% Inexpressivo

• Os riscos considerados críticos são geridos 0% Inexpressivo

Estabelecer a estratégia da organização 83% Aprimorado

Promover a gestão estratégica 14% Inexpressivo

Accountability

Promover transparência, responsabilidade e prestação de contas 23% Inicial

Assegurar a efetiva atuação da auditoria interna 46% Intermediário
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Em relação aos temas em nível inicial, cabe ressaltar que uma importante ação 
relacionada aos princípios de ética e conduta foi a aprovação do Estatuto 
de Auditoria Interna e do Código de Ética das Unidades de Auditoria da Justiça do 
Trabalho, por meio do Ato CSJT nº 142, de 15/12/2020, fruto do trabalho coletivo 
da Secretaria de Controle e Auditoria do CSJT e das Unidades de Auditoria 
dos Tribunais Regionais do Trabalho, visando contribuir de forma efetiva para 
o aprimoramento da governança e da gestão de riscos e controles internos do 
Conselho e dos TRTs. Essa iniciativa contribui também para a efetiva atuação 
da auditoria interna.

Já em relação à promoção da gestão estratégica, destaca-se a aprovação, 
em 2020, dos modelos de gestão estratégica da Justiça do Trabalho e do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho, por meio das Resoluções CSJT nº 259/2020 e 
nº 260/2020, respectivamente. Além de instituírem instâncias de governança 
da estratégia, os modelos estabelecem diretrizes para a elaboração dos planos 
estratégicos do CSJT, dos TRTs e da Justiça do Trabalho, bem como para sua 
execução, monitoramento e revisão.

No que diz respeito ao acesso à informação, conforme determinação da Resolução 
CNJ nº 215/2015, e à transparência, responsabilidade e prestação de contas, foi 
criada, no ano de 2020, a página “Transparência e Prestação de Contas” no portal 
do CSJT, em atendimento à Instrução Normativa TCU nº 84/2020, que pode 
ser acessada no seguinte endereço eletrônico: http://www.csjt.jus.br/web/csjt/
transparencia-e-prestacao-de-contas.

 

Índice de Governança e Gestão de Pessoas – iGovPessoas

Após observação de resultados apresentados pelo Tribunal de Contas da União, 
com levantamentos acerca da Governança e da Gestão nas organizações públicas 
federais, bem como a edição do Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho 
2015-2020 (aprovado pela Resolução nº 145/2014 e alterado pela Resolução nº 
210/2017), o qual apresenta, na perspectiva Recursos, a “promoção da melhoria da 
gestão de pessoas e da qualidade de vida” e como meta estratégica “atingir o nível 
de capacidade “aprimorado”, até 2020, na avaliação do iGovPessoas, foi realizado 
o V Simpósio Nacional de Gestão de Pessoas da Justiça do Trabalho, ocorrido nos 
dias 12 e 13 de dezembro de 2016.

No evento, foram eleitos quatro indicadores, considerados fatores de sucesso para 
o desenvolvimento da governança e da gestão de pessoas, para serem tratados 
coletivamente pelos Tribunais Regionais do Trabalho: 1. Planejamento de Gestão de 
Pessoas; 2. Retenção, 3. Planejamento da força de trabalho na área administrativa; e 
4. Avaliação de Desempenho.

Uma das iniciativas para alavancar a perspectiva “Planejamento de Gestão de 
Pessoas”, foi a edição da Resolução CSJT nº 229/2018, que tem por objetivo 
direcionar as ações de gestão e governança de pessoas, a serem desenvolvidas 
pelas unidades de gestão de pessoas dos Tribunais Regionais do Trabalho para o 
biênio 2019-2020, de modo a promover atuação coordenada e integrada, alinhada 
ao Plano Estratégico da Justiça do Trabalho.

Em relação à perspectiva da “Retenção”, foi editada a Resolução CSJT nº 222/2018, 
que dispõe sobre diretrizes para a implantação de boas práticas de retenção 
de talentos no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. Esse 
normativo é também objeto da Resolução CSJT nº 229/2018, constando de um dos 
produtos da linha de ação do Macroprocesso “I - Recrutamento e Seleção”.

A Resolução CSJT nº 229/2018 prevê o envio à Secretaria de Gestão de Pessoas 
do relatório anual de execução dos Planos de Contribuição dos TRTs. Da análise 
das linhas de ação, propostas com fundamento no levantamento do iGov-Pessoas 
2018 e representadas pelos 26 (vinte e seis) produtos descritos no Anexo I da 
Resolução CSJT nº 229/2018, observou-se que: 10 (dez) Tribunais (TRTs 4, 7, 9, 
13, 16, 19, 20, 21, 22 e 24) entregaram menos de 50% (cinquenta por cento) dos 
produtos; 9 (nove) Tribunais (TRTs 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 17 e 18) entregaram mais da 
metade e menos de 70% dos produtos, e somente 5 (cinco) Tribunais (TRTs 11, 12, 
14, 15 e 24) entregaram acima de 70% dos produtos.

Os dados apresentados mostram o cenário dos Tribunais Regionais do Trabalho 
em 2019, em termos de planejamento de gestão de pessoas. A nova coleta de 
dados – referente ao ano de 2020 – está prevista para 2021, vez que o parágrafo 
único, do art. 13, da Resolução CSJT nº 229/2018 prevê que o relatório anual de 
execução dos Planos de Contribuição deverá ser encaminhado à unidade de gestão 
de pessoas do CSJT até fevereiro de 2021.

A análise das informações referentes a 2020, comparadas com as de 2019, 
possibilitará apreciar a evolução de cada TRT no planejamento de gestão de 
pessoas e o diagnóstico dos macroprocessos que demandam maiores esforços de 
implementação e desenvolvimento de medidas de melhoria.



99Relatório de Gestão - 2020 - Tribunal Superior do Trabalho     |

Ademais, as informações apresentadas pelos levantamentos proporcionam insumos para que a Secretaria de Gestão de Pessoas do Conselho estruture ações, com vistas ao 
aperfeiçoamento das áreas de gestão de pessoas, de maneira que os objetivos do Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho sejam alcançados.

Índice de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação – iGovTi

No tema Governança e Gestão de Tecnologia da Informação, o levantamento realizado em 2018 pelo TCU junto ao CSJT apontou que o iGovTi do Conselho é de 44%, 
alcançando o nível intermediário do índice naquele momento. Em 2019, o “Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública” do TCU foi reformulado, 
inviabilizando a mensuração da meta, com o adiamento da coleta de informações  para maio de 2020 s Cabe ressaltar que, já em 2020, devido aos procedimentos adotados 
emergencialmente a fim de  minimizar os impactos da pandemia do Coronavírus, o levantamento planejado para esse indicador não foi executado, não havendo dados oficiais 
mais recentes que apontassem ou não o atendimento da meta de 2020 que seria o nível aprimorado do iGOVTi.

Mesmo tratando-se de dados de 2018, e visando melhorar os índices de monitoramento de desempenho, de capacidade de resultados e dos processos de TI, dentre outros que 
compõem o indicador iGovTi, foi publicado o Ato CSJT nº 138, de 2/12/2020, o qual reestrutura a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do CSJT - SETIC. 
Com a nova estrutura, a SETIC promoveu a iniciativa de aprimorar os processos e mecanismos de gestão e governança, a fim de refletir, de forma positiva, no iGovTi do CSJT.

6.2.3 Resultados e Desempenho da Gestão

6.2.3.1 Resultados Alcançados Ante os Objetivos Estratégicos e as Prioridades da Gestão
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Plano Estratégico do CSJT

Resultados Gerais
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Plano Estratégico da Justiça do Trabalho

Resultados Gerais

Para conhecer os resultados detalhados dos planos do CSJT e da Justiça do Trabalho, clique aqui.
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6.2.3.2 Resultados das Principais áreas de Atuação

Gestão orçamentária e financeira

Mandamento constitucional insculpido no artigo 111-A, § 2º, II, define, dentre outras, 
as competências do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) para exercer, 
na forma da lei, a supervisão orçamentária e financeira da Justiça do Trabalho de 
primeiro e segundo graus. Nesse sentido, coube à Lei n.º 10.180/2001 organizar 
e disciplinar os sistemas de planejamento, orçamento, administração financeira e 
contabilidade, os quais serão integrados no âmbito da Justiça do Trabalho por seu 
órgão setorial, materializado na Secretaria de Orçamento e Finanças do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho (SEOFI/CSJT), à qual compete coordenar e orientar 
as ações como Órgão Setorial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, 
relacionadas aos sistemas de planejamento, orçamento, administração financeira e 
contabilidade.

O CSJT, mediante as diretrizes traçadas pela sua administração, priorizou em 2020, 
no tocante ao aperfeiçoamento da gestão orçamentária, o aporte de recursos 
orçamentários e financeiros para a conclusão de obras e também para a aquisição 
de imóveis próprios no âmbito da Justiça do Trabalho. Foram concluídas as obras 
atinentes à construção de imóveis de grande vulto dos Tribunais Regionais do 
Trabalho da 17ª e 18ª Regiões, como ainda foi viabilizada a aquisição de nível de 
edifício para abrigar o Fórum Trabalhista de Belo Horizonte do Tribunal Regional 
da 3ª Região. A conclusão das obras de construção em referência propiciará a 
mudança das respectivas sedes daqueles tribunais para os novos imóveis. Como 
resultado das ações realizadas, haverá redução nos gastos com aluguéis, manutenção 
predial, energia elétrica (ao considerar a atualização dos padrões de eficiência 
energética), melhorando o atendimento aos advogados, jurisdicionados, servidores 
e magistrados, agregando valor público na entrega da prestação jurisdicional 
trabalhista.

Outra prioridade da Administração do CSJT foi a de publicar o Ato Conjunto 
nº 27/2020, o qual estabeleceu no âmbito da Justiça do Trabalho os limites de 
pagamento de despesas primárias a serem observados no exercício de 2020. 
Dentre outros, este normativo definiu as datas limite para a emissão de empenho 
e de ordem bancária no exercício.

Ressalte-se que a criação do normativo epigrafado objetivou adequar as unidades 
da Justiça do Trabalho aos limites de gastos impostos pela Emenda Constitucional 

nº 95/2016, considerando que em 2020 a compensação do Poder Executivo para 
os outros Poderes, de até 0,25% de seu limite deixou de existir. O significativo 
decréscimo orçamentário de aproximadamente 1,7 bilhões de reais exigiu dos seus 
gestores a adaptação das ações relacionadas à execução orçamentária e financeira 
de forma a garantir as avaliações de performance e a qualidade do gasto, sob 
sua responsabilidade, de forma integrada ao processo orçamentário. Estes fatores 
geraram a integração qualitativa das ações orçamentárias, com base em um apurado 
planejamento fiscal e em uma execução orçamentária rigorosa, incluindo-se nestes 
os processos de auditoria.

Outra importante realização do CSJT se refere à fixação de procedimentos para 
o provimento de cargos e/ou funções vagos para a Justiça do Trabalho de 1º e 2º 
graus, em observância ao disposto no Artigo 99 da LDO 2020 c/c com o seu anexo 
V, mediante a edição do Ato CSJT nº 31, de 5/3/2020. O normativo evidencia aos 
tribunais as limitações legais ao provimento de cargos/funções, evitando-se, assim, 
quaisquer equívocos por parte do gestor público, que possam, inclusive, gerar 
despesas de caráter obrigatório e continuado no âmbito da Justiça do Trabalho.

Em relação à gestão de custos, foi desenvolvida e distribuída a “Cartilha de Custos 
da Justiça do Trabalho”, para registro da metodologia e parâmetros definidos 
pelo Comitê Gestor do Sistema de Informação de Custos da Justiça do Trabalho, 
contendo orientações sobre a gestão de custos no TST e nos Tribunais Regionais 
do Trabalho, uniformizando os procedimentos e lançamentos de informações para 
o detalhamento de custos no Sistema de Informações de Custos do Governo 
Federal (SIC/Gov), que é utilizado em todos os órgãos da Justiça do Trabalho de 
forma padronizada.

 

Novo Regime Fiscal (EC 95/2016) 

Dentre os diversos desafios enfrentados pela Justiça do Trabalho ao longo dos últimos 
anos, aqueles relativos à Emenda Constitucional n.º 95/2016 tem se destacado. O 
Novo Regime Fiscal imposto à Administração Pública Federal determinou, dentre 
outros, a base dos limites fiscais do órgão da Justiça do Trabalho. A sua composição 
deu-se já a partir de 2017, tendo as despesas pagas, inclusive com os seus restos 
a pagar, no exercício financeiro de 2016, o ponto inicial para o desenvolvimento 
deste limite, o que, per si, implica num esforço contínuo dos gestores para o seu 
efetivo controle.
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O Orçamento da Justiça do Trabalho em 2016, base para a formatação dos limites 
do Novo Regime Fiscal, sofreu um significativo decréscimo na ordem de 30% sobre 
a sua dotação de custeio e de aproximadamente 90% sobre os seus recursos de 
investimento.

O Órgão Setorial da Justiça do Trabalho tem atuado intensivamente no 
acompanhamento da execução orçamentária do exercício, bem como dos 
restos a pagar inscritos e reinscritos, nas unidades que a compõem, efetuando 
continuamente o controle dos saldos utilizados frente aos limites estabelecidos.

As ações implantadas vem ao encontro ao decidido pelo Plenário do Tribunal de 
Contas da União (TCU), que em auditoria de conformidade realizada em diversos 
órgãos, dentre eles, a Justiça do Trabalho, já no final de 2017, determinou que 
fossem adotadas medidas com o intuito de identificar, nos anos de 2018 a 2020, 
as despesas discricionárias passíveis de redução, com a respectiva amplitude 
desse valor, de modo a garantir as condições necessárias ao seu funcionamento, 
informando anualmente ao TCU, por meio do presente relatório, os resultados 
decorrentes das medidas adotadas, considerando como forma de incentivo ao 
compartilhamento de boas práticas para o atingimento dos objetivos do Novo 
Regime Fiscal (Acórdão TC 014.133/2017-2). 

Pandemia decretada em decorrência do SARS-CoV-2

A Organização Mundial da Saúde - OMS declarou a pandemia em decorrência da 
Covid-19 em 11/3/2020. Em 20/3/2020, foi publicado o Decreto Legislativo nº 6/2020, 
reconhecendo para fins do Artigo 65 da LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), a ocorrência do estado de calamidade pública.

Em seguida foi publicada a Lei Complementar nº 173, de 27/5/2020, que estabeleceu 
o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com normas que buscam 
o reforço do pacto federativo e o equilíbrio financeiro das contas públicas.

Pode-se inferir sinteticamente que o estado de calamidade em decorrência do 
coronavírus:

a) dispensou que os entes da federação limitassem os seus empenhos, 
segundo o art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal;

b) possibilitou ao governo federal a dispensa do atingimento do déficit fiscal 

previsto (124 bilhões de reais), tal como estabelecido na LDO 2020.

O CSJT, diante dos questionamentos relacionados à LC 173/2020, encaminhou a 
Nota Técnica SEOFI.CSJT Nº 1/2020 aos TRTs, com a finalidade de uniformizar os 
procedimentos a serem adotados no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e 
segundo graus, relacionados à aplicabilidade do Artigo 8º da referida lei.

A publicação do Ato Conjunto nº 6, de 5/5/2020, dentre outros, uniformizou a 
regulamentação do trabalho remoto de forma provisória nos TRTs, com o objetivo 
de prevenir o contágio pelo Novo Coronavírus – Covid-19.

A adesão dos tribunais ao trabalho remoto redundou em significativa economia, 
principalmente nos gastos de manutenção das instalações físicas, uma vez que os 
custos com água, energia elétrica, copa, ar-condicionado, telefonia, etc, mantiveram-
se ao longo de 2020 em patamares mínimos de consumo.

 Execução Impositiva das Despesas Discricionárias 

Inovação trazida a partir da edição das Emendas Constitucionais 100 e 102, de 
2019, obrigou a Administração Federal a executar as programações primárias 
discricionárias dos orçamentos fiscal e da seguridade social, com o propósito de 
garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. O regramento consta dos 
§ 10, § 11 e § 13 do artigo 165 da Constituição Federal.

De acordo com o § 11 do artigo 165 da Constituição, o dever de execução, nos 
termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

a) Subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que 
estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas;

b) Não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais; e

c) Não se aplica aos casos de impedimentos de ordem técnica devidamente 
justificados.



104Relatório de Gestão - 2020 - Tribunal Superior do Trabalho     |

Segundo o art. 62 da LDO-2020 (Lei nº 13.898/2019, alterada pela Lei nº 13.983/2020), 
a obrigação de executar as dotações primárias discricionárias disponíveis, inclusive 
as resultantes de alterações orçamentárias, compreende a realização do empenho 
até o término do exercício financeiro, considerando-se o detalhamento da despesa 
até o nível do subtítulo (localizador do gasto). Excetuam-se desta regra os créditos 
especiais e extraordinários reabertos, conforme hipótese prevista no § 2º do art. 
167 da Constituição, que deverão ser executados até o término do exercício 
subsequente.

Para fins do disposto no inciso II do § 11 do art. 165 da Constituição, o art. 62-A 
da LDO-2020 estabelece as hipóteses de impedimentos de ordem técnica, sem 
prejuízo de outras que venham a ser identificadas em ato do Poder Executivo. 
Os impedimentos de ordem técnica são definidos como “situação ou o evento 
de ordem fática ou legal que obsta ou suspende a execução da programação 
orçamentária”. O Artigo 62-B da LDO 2020 assim dispõe:

“As justificativas para a inexecução das programações orçamentárias 
primárias discricionárias serão elaboradas pelos gestores responsáveis pela 
execução das respectivas programações orçamentárias, nos órgãos setoriais 
e nas unidades orçamentárias, e comporão relatório que será divulgado pelo 
Poder Executivo e enviado ao Congresso Nacional no prazo de noventa 
dias, contado do encerramento do exercício financeiro de 2020.”

Com vistas à elaboração do relatório anual ao Congresso, determinado pela LDO 
2020, com as justificativas para inexecução das programações discricionárias, 
a Secretaria de Orçamento Federal (SOF/ME) desenvolveu módulo de 
Acompanhamento das Despesas Discricionárias, no âmbito do Acompanhamento 
Orçamentário do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP).

No âmbito da Justiça do Trabalho foi expedida a Mensagem SEOFI/CSJT nº 43/2020, 
contendo as orientações para o preenchimento da inexecução das despesas 
discricionárias de sua responsabilidade em 2020.

Saliente-se que o CSJT empreendeu esforços ao longo daquele exercício para 
maximizar a execução orçamentária dessas despesas em consonância às disposições 
legais relacionadas.

Pagamento de Passivos e Demandas Administrativas do exercício 
pendentes de pagamento na Justiça do Trabalho

A adesão massiva dos servidores e magistrados da JT no trabalho remoto em 
2020, devido aos reflexos da pandemia de Covid-19, redundou, dentre outros, em 
significativa economia de recursos orçamentários na Justiça do Trabalho. Por outro 
lado, a intercorrência das Emendas Constitucionais 100 e 102, de 2019, obrigou a 
Justiça do Trabalho a executar as programações primárias discricionárias em 2020, 
como citado acima. Diante deste cenário, considerando a existência de passivos e 
demandas administrativas pendentes de pagamento no âmbito da Justiça do Trabalho, 
a Alta Administração do CSJT determinou o levantamento desses montantes 
(Mensagem SEOFI/CSJT nº 34/2020), direcionando os recursos orçamentários 
excedentes ao adimplemento dessas situações, tendo em vista diretriz para que 
todos os débitos de 2020 fossem quitados, de modo a se encerrar o exercício sem 
nenhuma pendência. Trata-se daquilo que se denomina de gestão fiscal responsável 
da Justiça do Trabalho, com vistas a evitar o acúmulo de passivos anuais.

Fator de relevância incluso nas demandas represadas de 2020 e que impactou os 
limites fiscais da Justiça do Trabalho em 2020 decorreu de decisão do CNJ, que nos 
autos da Reclamação para Garantia das Decisões - 0009882-49.2019.2.00.0000, 
alusiva à conversão de 1/3 (um terço) de férias em abono pecuniário aos 
magistrados, conforme previsto na Resolução CNJ nº 293/2019, determinou aos 
Tribunais Regionais do Trabalho que garantissem aos seus magistrados, caso assim 
os mesmos se manifestassem, a reserva para a conversão em abono pecuniário 
de 1/3 de cada período de férias, a partir do primeiro semestre de 2020. A 
responsabilidade pelo adimplemento dessa rubrica ficou a cargo de cada TRT, o qual 
deveria observar os limites orçamentários anuais e as adequações orçamentário-
financeiras necessárias ao cumprimento da legislação correlata (LRF, EC 107/2016), 
sob a estrita supervisão do CSJT. O impacto gerado no orçamento da Justiça do 
Trabalho em 2020 foi na ordem de R$ 1298 milhões de reais.

O montante pago em 2020 foi de R$ 151.015.133,93, sendo R$ 131.724.127,00 
relativos a passivos de exercícios anteriores e R$ 19.291.006,93 atinentes a 
demandas represadas do exercício de 2020.
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O Orçamento da Justiça do Trabalho

A execução orçamentária no exercício de 2020, relativa à Justiça do Trabalho, apresentou o seguinte comportamento entre os seus grupos de despesa:

GRUPO DE DESPESA DOTACAO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.945.285.292,00 18.830.573.327,61 18.797.230.479,88 18.796.102.237,46

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.136.198.575,00 2.043.711.966,96 1.976.592.219,24 1.973.762.407,31

4 INVESTIMENTOS 149.514.607,00 130.190.974,78 99.752.258,56 98.979.156,87

5 INVERSÕES FINANCEIRAS 3.091.020,00 3.031.684,04 3.031.684,04 3.031.684,04

9 RESERVA DE CONTINGENCIA 16.919.139,00 0,00 0,00 0,00

Total 21.251.008.633,00 21.007.507.953,39 20.876.606.641,72 20.871.875.485,68

O quadro demonstra que o grupo de despesas de pessoal e encargos sociais apresenta o maior percentual frente aos demais grupos, com impressionantes 89,15% em sua 
composição. Tal situação não poderia ser diferente, uma vez que a finalidade da Justiça do Trabalho é a de julgar processos, situação esta que exige o emprego massivo de 
capital humano para a sua efetiva consecução.  

Importante ressaltar que as diretrizes específicas para os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União, quanto a distribuição 
de recursos no orçamento, determinam que o atendimento de despesas primárias discricionárias, classificadas nos GND 3 - Outras Despesas Correntes, 4 - Investimentos e 
5 - Inversões Financeiras, somente poderá ocorrer após o atendimento das despesas primárias obrigatórias.  Dessa forma, observa-se um sacrifício nas despesas de custeio 
em razão dos limites impostos pela EC 95/2016.

O gráfico a seguir destaca a composição percentual da dotação atualizada por grupo de despesa:
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Em R$1,00

GRUPO DA 
DESPESA

ORÇAMENTO 
DISPONÍVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 2020

EMPENHADO % LIQUIDADO % PAGO %

Pessoal e Encargos 
Sociais

16.782.699.808,00 16.716.826.275,54 99,61 16.685.823.301,16 99,42 16.684.696.495,26 99,42

Outras Despesas 
Correntes

2.136.198.575,00 2.059.018.175,67 96,39 1.991.907.635,00 93,25 1.989.077.823,07 93,11

Investimentos 149.514.607,00 130.190.974,78 87,08 99.752.258,56 66,72 98.979.156,87 66,20

Inversões 
Financeiras

3.091.020,00 3.031.684,04 98,08 3.031.684,04 98,08 3.031.684,04 98,08

Reserva de 
Contingência

16.919.139,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

TOTAL 19.088.423.149,00 18.909.067.110,03 99,06 18.780.514.878,76 98,39 18.775.785.159,24 98,36

Denota-se do quadro acima que a execução das despesas discricionárias da Justiça do Trabalho em 2020 correspondeu a 99,06% do orçamento disponível. As despesas de 
pessoal e encargos sociais (GND 1) corresponderam a 99,61%. Este resultado decorre dos esforços de gestão empreendidos no exercício em se priorizarem os pagamentos 
da folha de pessoal, das demandas represadas e dos passivos decorrentes da folha de pagamento pendentes. Em seguida se tem as inversões financeiras (GND 5) com a 
execução percentual de 98,08%, demonstrando o compromisso dos gestores em se priorizar a aquisição de imóveis na Justiça do Trabalho em consonância com as diretrizes 
traçadas pela Alta Administração do CSJT. Após, verifica-se nas despesas de custeio (GND 3) uma execução percentual de 96,39% sobre o orçamento disponível, dentro dos 
patamares históricos da Justiça do Trabalho, considerando as dificuldades enfrentadas tendo em vista a situação de calamidade imposta pela pandemia de Covid-19. Por fim, 
tem-se as despesas de investimento (GND 4), apresentando um patamar de execução orçamentária de 87,08%, que embora dissonante das demais execuções, considerando-
se as características e dificuldades envolvidas na construção de imóveis públicos, possibilitou a conclusão de importantes obras priorizadas pela Alta Administração do CSJT.

O demonstrativo abaixo apresenta a adequação dos pagamentos totais (pagamentos do exercício e os restos a pagar pagos) com os limites fiscais definidos para 2020 na 
Justiça do Trabalho (Dotação Autorizada), em atenção ao limite constitucional.
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Em R$ 1,00

Grupo da Despesa
Dotação Autorizada 

(Limite Fiscal EC 
95/2016)

PAGAMENTO TOTAL

Pago 2020 % RP Pago Pagamento Efetivo % Exec. EC 95/2016

1 Pessoal e 
Encargos Sociais

16.782.699.808,00 16.684.696.495,26 99,42 6.710.801,83 16.691.407.297,09 99,46

3 Outras Despesas 
Correntes

2.136.198.575,00 1.989.077.823,07 93,11 40.436.869,63 2.029.514.692,70 95,01

4 Investimentos 149.514.607,00 98.979.156,87 66,20 95.330.356,91 194.309.513,78 129,96

5 Inversões 
Financeiras

3.091.020,00 3.031.684,04 98,08 80.000.000,00 83.031.684,04 2686,22

9 Reserva de 
Contingência

16.919.139,00 - 0,00 - - 0,00

TOTAL 19.088.423.149,00 18.775.785.159,24 98,36 222.478.028,37 18.998.263.187,61 99,53

         

Os dados apresentados acima demonstram que o limite fiscal determinado pela Emenda Constitucional 95/2016 foi integralmente cumprido pela Justiça do Trabalho em 2020. 
Para tanto, verifica-se que o percentual do pagamento total foi de 99,53%, portanto, adequado aos parâmetros legais estabelecidos.

Situação de destaque a ser esclarecida refere-se ao percentual de execução relativo às inversões financeiras (2.686,22%). Trata-se de questão envolvendo a aquisição de 
imóvel para sediar o Fórum do Trabalho de Recife-PE que teve crédito orçamentário aprovado mediante a Lei nº 13.906/2019, no valor de R$ 80.000.000,00. Considerando 
a judicialização da matéria por parte de diferentes entidades interessadas, frente à impossibilidade de aquisição do imóvel pelo TRT da 6ª Região, o valor do crédito foi 
incluído em conta judicial específica. Devido ao seu processamento em 31 de dezembro de 2019 ter se dado após as 13h, os recursos transferidos foram considerados, 
para os efeitos orçamentários, como restos a pagar quitados. A reversão da decisão contida em mandado de segurança pelo Juízo responsável determinou que os efeitos 
do pagamento realizado fossem anulados desde a sua origem. Em despacho da Coordenação Geral de Estudos Econômico-Fiscais do Ministério da Economia, constante do 
Processo 17944.102400/2020-53, há informações de elaboração de nota conjunta objetivando atualizar o roteiro técnico de apuração das despesas primárias para fins de 
verificação do cumprimento dos limites instituídos pelo Novo Regime Fiscal, eliminando informações e estatísticas tratadas pela Nota Conjunta nº 1/2020. Nessas condições, 
o valor não foi utilizado.

O Conselho Superior da Justiça do Trabalho não é a unidade executora. Suas responsabilidades, enquanto Órgão Setorial da Justiça do Trabalho, se relacionam ao papel de 
articulador no âmbito da sua estrutura, coordenando o processo decisório. Sua atuação no processo orçamentário envolve: estabelecimento de diretrizes setoriais para 
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elaboração e alterações orçamentárias; definição e divulgação de instruções, normas e procedimentos a serem observados no âmbito do órgão durante o processo de 
elaboração e execução orçamentária; avaliação da adequação da estrutura programática e mapeamento das alterações necessárias; coordenação do processo de atualização 
e aperfeiçoamento das informações constantes do cadastro de programas e ações; fixação, de acordo com as prioridades setoriais, dos referenciais monetários para 
apresentação das propostas orçamentárias e dos limites de movimentação e empenho e de pagamento de suas respectivas unidades; análise e validação das propostas e das 
alterações orçamentárias de suas UOs;  consolidação e formalização da proposta e das alterações orçamentárias do órgão, às descentralizações orçamentárias aos TRTs, à 
gestão dos projetos de caráter nacional e à uniformização normativa das matérias de sua competência.

O CSJT funciona desde a sua criação com a estrutura física, de pessoal e de suporte técnico-operacional do TST, ressalvados cargos dedicados às atividades especializadas de 
tecnologia da informação e comunicação.  Assim, as contratações efetuadas por meio de licitações e contratos e a gestão patrimonial e de infraestrutura são geridos pelo TST, 
assim como as despesas para a manutenção de suas atividades administrativas estão incluídas nas dotações orçamentárias daquele Tribunal.

Gestão de custos

Em 2020, os custos totais da Justiça do Trabalho tiveram uma redução de R$ 50,14 milhões (0,33%), chegando aos R$ 15,21 bilhões. Desse montante, em ambos os exercícios, 
quase 90% representam os custos com pessoal ativo.
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Os custos denominados como “Indefinido” trata daqueles que ainda não puderam ser segregados entre a 1ª e a 2ª instâncias, devido a desafios operacionais existentes, tais 
como a falta de implementação de controles administrativos que destaquem estes custos. Já os custos alocados como “Genérico” foram apropriados no 1º trimestre de 2019, 
uma vez que ainda não era obrigatória a utilização de centros de custos padronizados para toda a Justiça do Trabalho.

A informação de custos amplia a capacidade gerencial dos administradores públicos ao subsidiar os processos decisórios e permitir a análise entre os recursos utilizados e 
os resultados atingidos na prestação de serviço. Nesse sentido, o gerenciamento de custos pode evidenciar as melhores práticas e identificar pontos de melhoria, com vistas 
ao aumento da qualidade do gasto, considerando os conceitos legais de economicidade, eficiência e eficácia.

A previsão é a de que a Gestão de Custos permitirá a demonstração de análises sistêmicas e dinâmicas, com dados relevantes, os quais fornecerão ao gestor as informações 
necessárias ao atendimento das necessidades da Sociedade que se serve da Justiça do Trabalho nos patamares de excelência, qualidade e transparência que a mesma tem se 
pautado ao longo dos anos.

Analisando os custos por instâncias da Justiça do Trabalho, tanto em 2019 quanto em 2020, parte significativa desse valor está alocado no primeiro grau de jurisdição.
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Gestão de pessoas

As prioridades estabelecidas para 2020 foram pautadas em duas grandes atividades: a melhoria negocial necessária à implantação do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas 
da Justiça do Trabalho – SIGEP/JT, e os estudos elaborados pela Equipe Técnica Multidisciplinar – ETM, instituída pelo Ato Conjunto nº 30/2020. 

Em relação ao SIGEP/JT, 2020 foi um ano relevante para o alinhamento, ainda em curso, entre CSJT, TST e Tribunais Regionais do Trabalho no que diz respeito às uniformizações 
normativas necessárias e melhorias negociais indispensáveis à viabilização de uso do sistema por todos os órgãos da Justiça do Trabalho. Para isso, formou-se um grupo de 
trabalho relativo ao SIGEP/JT, composto por integrantes das unidades de Gestão de Pessoas, Tecnologia da Informação e Orçamento e Finanças do CSJT e do TST, além da 
Coordenação Nacional Executiva do Sistema e de servidores dos Tribunais Regionais do Trabalho.

Foram priorizadas 8 (oito) melhorias negociais que buscam a uniformização das normas e entendimentos que versam sobre estagiários, correção monetária e juros, férias, 
funções comissionadas e cargos em comissão, auxílio alimentação, pagamentos retroativos e unificação de rubricas em folha de pagamento. Todos os processos administrativos 
abertos estão sob análise das unidades do CSJT para posterior submissão ao Plenário do Conselho.

Destaque também para os estudos realizados no âmbito da Equipe Técnica Multidisciplinar instituída pelo Ato Conjunto nº 30, de 23/06//2020, com a apresentação de minuta 
de Resolução que tem por escopo estabelecer nova padronização da estrutura organizacional e de pessoal da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus.

No ano de 2020 foi dada, ainda, continuidade aos trabalhos relacionados ao I Concurso Público Nacional Unificado para ingresso na carreira da Magistratura do Trabalho e 
ao Procedimento Unificado de Remoções de Magistrados do Trabalho, que deverão ser finalizados ainda no primeiro semestre de 2021.

Gestão da tecnologia da informação

O ano de 2020 foi marcado pela rápida adaptação das atividades exercidas presencialmente para a realidade do trabalho remoto. Isso acarretou o redirecionamento dos 
planos de ação aprovados e o estabelecimento de novas diretrizes para a TI na Justiça do Trabalho. Ainda em 2020, o âmbito federal sofreu ataques cibernéticos que ensejaram 
a avaliação de sistemas e priorização de projetos visando a segurança da informação. 

Neste sentido, foram revistos ou criados normativos, como o que adapta Aprova o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça do Trabalho - 
PETIC-JT 2015-2020 aos novos desafios, o que altera diretrizes e procedimentos para a evolução e manutenção do Sistema PJe durante a pandemia  e o que reestrutura a 
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC, publicada em dezembro.

Em relação ao PJe, o portfólio de projetos do sistema foi reavaliado após os eventos de invasão e captura de dados sofridos por outros órgãos do Judiciário e Executivo 
nacionais, tendo sido considerado prioritário o desligamento de módulos do sistema que ainda eram baseados na arquitetura antiga, conhecida como arquitetura 1.0. Houve 
estímulo ao uso de solução de containers após amplo estudo e desenvolvimento de projeto e licitação específicos, o que trouxe maior celeridade e confiabilidade na 
atualização de versões do sistema PJe. Os satélites foram instados a migrarem suas arquiteturas para a arquitetura de software padrão adotada no PJe, conhecida como 2.0.
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Diversas iniciativas visando maior integração entre sistemas e novos módulos e funcionalidades foram desenvolvidos, como a integração do módulo administrativo de controle 
de perícias, o AJ-JT, e o sistema PJe, novo módulo de interoperabilidade MNI, novo módulo de remessa e integração PJe-Calc. Satélites que se utilizam de técnicas de Inteligência 
Artificial foram priorizados, com a disponibilização em dezembro de 2020 de uma primeira versão do sistema Gemini. Normativos relacionados à gestão e lançamento de 
versões também foram republicados, visando garantir o quanto antes a implantação de melhorias funcionais e técnicas, trazendo estabilidade e melhor usabilidade do sistema.

Ações foram realizadas para permitir uma infraestrutura adequada ao trabalho remoto nos Tribunais e CSJT, como a parceria com o CNJ para uso da solução de videoconferência 
Webex. Paralelamente à utilização dessa plataforma, o CSJT supervisionou as atividades desenvolvidas por Grupo de Trabalho criado especificamente para a aquisição de 
solução de videoconferência para a Justiça do Trabalho, sendo a licitação concluída com sucesso em dezembro de 2020 e com previsão de uso para janeiro de 2021.

Em relação aos projetos dos Programas natureza administrativa, Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho – SIGEO-JT e Sistema de Gestão de 
Pessoas da Justiça do Trabalho – SIGEP, destacam-se as seguintes entregas:

Programa Descrição

SIGEO-J
Implantação do módulo de Cadastro do Sistema de Assistência Judiciária da Justiça do Trabalho – AJ/JT, que objetiva otimizar os procedimentos relaciona-
dos ao cadastramento de profissionais que auxiliam a Justiça do Trabalho na condição de peritos, tradutores e intérpretes

Integração do Módulo de Nomeação com o PJe

SIGEP-JT

Ambiente Nacional Integrado

Evolução do Módulo Principal, em especial nas funcionalidades de Afastamentos, Aposentadoria, Avaliação de desempenho, Auxílios, Benefícios, Capacita-
ção, Comissionamento, Dependentes e Pensionistas, Férias, Frequência, Gestão, Lotação, Progressão e Movimentação, Quadro de vagas, Licenças Médicas, 
dentre outras

FolhaWeb, que passou por melhorias técnicas e evolução nas funcionalidades de competência das rubricas, férias, atuarial, ajustes para o processamento da 
DIRF dentre outros

Gestão de Passivos, que passou a importar dados do sistema legado e a realizar o cadastro de novos processos

Sistema de Gestão de Saúde

Gestão de Passivos, que teve uma versão piloto implantada no TRT3 com funcionalidade de seleção e pagamento de passivos

Apuração de GECJ

Autoatendimento

No que se refere ao processo de gestão orçamentária dos recursos aplicados na área de TIC, foram promovidas ações no sentido de apoiar os Tribunais Regionais do Trabalho 
no aumento da eficiência de sua execução orçamentária, realizando o acompanhamento e supervisão da liquidação dos recursos descentralizados aos Tribunais, bem como 
dos Restos a Pagar (RAP). A liquidação de Restos a Pagar no exercício correspondeu a R$ 1.143.339,17 e a liquidação das despesas empenhadas alcançou o valor de R$ 
5.064.285,64, correspondendo a um índice de 99% de execução das despesas empenhadas.
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Por fim, foram iniciados estudos para otimizar processos de trabalho, visando a 
transformação digital, a celeridade e confiabilidade das informações prestadas, a 
transparência e a rastreabilidade. Para tanto, partiu-se das ferramentas já existentes 
no âmbito do CSJT, com a renovação do software Jira e do contrato de consultoria 
realizado com a Gartner.

Sustentabilidade ambiental

Em relação às ações desenvolvidas pelo CSJT para promover a sustentabilidade na 
Justiça do Trabalho, destacam-se as seguintes iniciativas realizadas em 2020:

• Revisão do Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho pelo 
Fórum Permanente de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho 
(Ato CSJT nº 99, de 18/04/2018);

• Elaboração e divulgação do “Relatório de Responsabilidade Socioambiental 
da Justiça do Trabalho”;

• Campanha para o Dia Nacional do Meio Ambiente;

• Levantamento e divulgação das ações de solidariedade realizadas pelos 
Tribunais Regionais do Trabalho no combate à Covid-19 (acesse aqui); e

• Promoção do 5º Encontro de Gestão da Responsabilidade Socioambiental 
da Justiça do Trabalho, em parceria com o Tribunal Regional da 2º Região.

Cabe destacar que os 24 tribunais Regionais do Trabalho realizaram, em 2020, planos 
de ação para integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário, com ações de prevenção 
ou desjudicialização de litígios voltadas aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável - ODS, conforme prevê a Meta Nacional 9 do Poder Judiciário.

Os planos de ação estão ligados, principalmente, ao ODS 8 - Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico, que visa promover o crescimento econômico sustentado, 
inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos.

A temática de cada plano foi definida entre os 3 assuntos correlacionados ao ODS 
mais demandados em cada Regional. O assunto mais abordado pelos Tribunais 
(75%) foi acidente de trabalho, mas também foram elaborados planos voltados a 

adicional de insalubridade, adicional de horas extras e verbas rescisórias. Confira 
aqui os planos de ação realizados pela Justiça do Trabalho para integração da 
Agenda 2030.

Toda a documentação referente à Gestão Sustentável encontra-se disponível na 
seguinte página eletrônica: http://www.csjt.jus.br/web/aggest/sustentabilidade.

Comunicação Social

Especialmente no início da pandemia, a prioridade foi dar publicidade à forma 
como a Justiça do Trabalho continuaria funcionando, mesmo com a suspensão dos 
serviços presenciais. A divulgação foi facilitada pela padronização da página inicial 
dos portais instituída pela Resolução CSJT nº 243/ 2019.

Rapidamente foi possível inserir em área de destaque dos portais o acesso aos 
dados de produtividade e atos relacionados à pandemia, de modo a atender à 
determinação do CNJ, via Ofício-Circular nº 345-GP-2020, de monitoramento da 
produtividade semanal das atividades durante a pandemia, bem como de acesso 
direto aos meios de conciliação e o acompanhamento das sessões telepresenciais. 
Também foi elaborada, de forma compartilhada, identidade visual para orientação 
sobre os cuidados preventivos de saúde e sinalização de prédios e outros espaços 
físicos.

A divulgação de notícias, releases, materiais gráficos e posts acerca das atividades do 
CSJT e da Justiça do Trabalho gerou bom índice de visualizações diretas no site do 
CSJT, especialmente nos meses de março e abril, período em que a Administração 
editou diversos atos, recomendações e outras normas sobre os procedimentos a 
serem adotados na pandemia.

Destaque também para as transmissões das sessões do CSJT e de webinarios, lives 
e outros eventos remotos promovidos, com destaque para os realizados pelos 
programas institucionais “Programa Trabalho Seguro”, “Programa de Combate 
ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem” e “Efetividade da Execução 
Trabalhista”. Destaca-se o recorde de R$ 1,8 bilhão movimentado durante a 10ª 
Semana Nacional da Execução Trabalhista, realizada em todo o país, de forma 
remota, e que dependeu de forte estratégia de comunicação e ação conjunta 
dos Tribunais Regionais do Trabalho e da Comissão Nacional de Efetividade da 
Execução Trabalhista - CNEET.
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Gestão Estratégica

Em relação à gestão estratégica, cabe ressaltar que o ano de 2020 foi o último do ciclo dos planos estratégicos da Justiça do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho. Assim, a prioridade desse exercício foi a elaboração dos novos planos para o sexênio 2021-2026, em alinhamento à Estratégia Nacional do Poder Judiciário, 
estabelecida na Resolução CNJ nº 325/2020.

Para tanto, foram realizadas diversas ações, como a pesquisa de satisfação da JT e do CSJT, realizada em parceria com a Ouvidoria para obter subsídios ao planejamento; 
levantamentos e reuniões junto às áreas do CSJT; e, no âmbito da Rede de Governança da Estratégia da JT, a participação no XIV Encontro Nacional do Poder Judiciário, 
dentre outras atividades.

Uma importante inovação do ano de 2020 foi a criação dos modelos de gestão estratégica da Justiça do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, aprovados 
por meio das Resoluções CSJT nº 259/2020 e nº 260/2020, respectivamente.

Além de instituírem instâncias de governança da estratégia, os modelos estabelecem diretrizes para a elaboração dos planos estratégicos do CSJT, dos TRTs e da Justiça do 
Trabalho, bem como para sua execução, monitoramento e revisão.

O processo de elaboração dos novos planos para o sexênio 2021-2026 seguiu o disposto nas referidas resoluções, o que representa um grande avanço na governança 
institucional e contribui para a melhoria significativa nos processos de trabalho do CSJT.

 

6.2.3.3  Ações de Supervisão, Controle e Correição

O Conselho Superior da Justiça do Trabalho executa a cada exercício, por meio da Secretaria de Controle de Auditoria - SECAUD, um conjunto de ações que objetivam 
examinar a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos de gestão praticados pelos órgãos que compõem a Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus. A seguir são apresentadas 
as ações de supervisão e controle realizadas em 2020 pelo CSJT, para fins de fortalecer a Governança da Justiça do Trabalho:
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Salienta-se que as ações de controle realizadas pelo CSJT caracterizam-se pela 
busca da máxima efetividade de sua intervenção, de forma que a área da gestão 
objeto da auditoria seja de fato aprimorada, notadamente por meio do ganho 
de eficiência e economicidade. Nesses termos, as ações de controle realizadas 
promovem benefícios de ordem qualitativa e quantitativa no âmbito da Justiça do 
Trabalho de 1º e 2º graus.

Ademais, diante do comando inscrito no artigo 77 da Resolução CNJ n.º 309, de 
11/3/2020, a SECAUD dedicou-se à elaboração do Estatuto de Auditoria Interna 
da Justiça do Trabalho e do Código de Ética das Unidades de Auditoria Interna da 
Justiça do Trabalho, os quais contaram com a avaliação e proposição de sugestões 
das Unidades de Auditoria Interna dos Tribunais Regionais do Trabalho.

Com o objetivo de garantir a efetividade das ações de controle, o CSJT também 
tem se dedicado ao monitoramento do cumprimento, pelos TRTs e, conforme o 
caso, pelas Unidades Administrativas do CSJT, das deliberações decorrentes de 
auditoria.

Durante o exercício de 2020 foi monitorado o cumprimento de 443 deliberações 
do Plenário e da Presidência do CSJT, sendo 331 decorrentes de auditorias e 112 
de análise de obras e aquisições.

Por meio dos monitoramentos de deliberações decorrentes de auditoria na área 
Gestão de Pessoas, no exercício de 2020, constatou-se o ressarcimento de R$ 
842.692,93 aos cofres públicos, bem como a preservação do erário ante a cessação 
de pagamentos indevidos, tendo sido contabilizado o valor de R$ 126.320,48 
anuais. Some-se a isso, o aprimoramento dos controles internos procedido 
pelas áreas de gestão dos Tribunais Regionais do Trabalho, dentre as quais citam-
se a melhoria na transparência dos atos de gestão, na observância ao Teto 
Remuneratório Constitucional, na regularidade da base de dados de dependentes, 

na apuração das datas de progressões e de promoções funcionais, na concessão de 
Adicionais e Gratificações e nos controles de débitos de beneficiados, entre outros 
aprimoramentos de controles internos realizados.

Quanto às deliberações monitoradas de Gestão de Tecnologia da Informação 
destacam-se os benefícios advindos do aprimoramento da governança de TIC, em 
especial do Sistema de Gestão de Segurança da Informação, nos Tribunais Regionais 
do Trabalho monitorados.

Dos monitoramentos na área de Gestão Administrativa, apurou-se, por ocasião 
de revisões contratuais, uma economia de aproximadamente R$ 527.000,00 em 
dispêndios futuros e a descontinuação de pagamentos onerosos da ordem de R$ 
48.428,64 anuais, por adoção de novas soluções contratuais. Além disso, menciona-
se avanço na formulação de planos estratégicos institucionais e no planejamento 
das contratações no âmbito dos Tribunais Regionais do Trabalho.

Na área de Gestão de Obras, foram monitoradas deliberações decorrentes de 
2 (duas) obras. A primeira refere-se à construção da Sede do TRT da 5ª Região 
em Salvador-BA, tendo o Tribunal decidido por não prosseguir com a construção 
(estimada em mais de R$ 468 milhões), revertendo o Módulo IV e o lote onde seria 
construído o restante do empreendimento ao Patrimônio da União, e buscado 
alternativa mais econômica para a sua instalação. A segunda refere-se à obra de 
construção do edifício-sede do Fórum Trabalhista de João Pessoa - PB, com 91% 
das deliberações cumpridas.

Os monitoramentos decorrentes de análises de obras e aquisições de imóveis 
abrangeram 10 (dez) Tribunais Regionais do Trabalho, 26 (vinte seis) obras ou 
aquisições de imóveis, 112 determinações foram verificadas, destas 99 foram 
cumpridas (88%), e mais de R$ 301 milhões foram fiscalizados. O cumprimento 
dessas determinações permitiu aprimorar o processo de planejamento para 
execução de obras e aquisição de imóveis, além de atender ao disposto na Resolução 
CSJT nº 70/2010 e em legislações municipais, lei de licitações e contratos, dentre 
outras, bem como promover a transparência da gestão, ampliando a possibilidade 
de controle social dos gastos públicos.

Já o cumprimento dos atos e das decisões do Presidente, do Plenário e do Relator, 
é objeto de verificação constante pela Secretaria-Geral do CSJT, com o objetivo 
de garantir a aplicação efetiva das decisões do órgão pela Justiça do Trabalho de 
1º e 2º graus.
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6.3 Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis

As Demonstrações Contábeis do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - 
DCCSJT são elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, 
do Decreto-Lei nº 200/1967, do Decreto nº 93.872/1986, da Lei nº 10.180/2001 
e da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Abrangem, 
também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - 
NBCASP do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, o Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor público - MCASP e o Manual SIAFI.

Elaboradas a partir das informações inscritas no Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal - SIAFI, as DCCSJT compreendem as informações 
contábeis pertinentes à Unidade Gestora 080017, que exerce as funções de Órgão 
Setorial da Justiça do Trabalho (JT). O Balanço Orçamentário refere-se aos recursos 
consignados no orçamento da Unidade Orçamentária 15126 (Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho – CSJT). O CSJT não possui estrutura própria, seus servidores 
pertencem, em sua maioria, ao quadro do TST, cujo orçamento custeia, também, 
suas despesas de funcionamento. Os recursos consignados ao CSJT são aqueles 
destinados às ações nacionais da JT e/ou reservados para posterior distribuição às 
Unidades Gestoras (TRTs).

As estruturas e a composição das DCCSJT estão de acordo com as bases 
propostas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo PCASP – Plano 
de Contas Aplicado do Setor Público). Dessa forma, as Demonstrações Contábeis 
são compostas por:

a) Balanço Patrimonial (BP);

b) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

c) Balanço Orçamentário (BO);

d) Balanço Financeiro (BF); e

e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

O uso do conceito de conta única, derivado do princípio de unidade de caixa 
(conforme os Artigos 1º e 2º do Decreto nº 93.872/1986), exige que todas as 

receitas e despesas - orçamentárias e extraorçamentárias - sejam controladas em 
um único caixa. Dessa forma, no BF, os saldos oriundos do exercício anterior e os 
destinados ao exercício seguinte estão concentrados no grupo Caixa e Equivalentes 
de Caixa;

Nas Demonstrações Contábeis do CSJT não foram utilizados critérios de exclusões 
e compensações, como é feito na União, visto que tais critérios são utilizados 
no âmbito dos entes União, Estados e Municípios. Portanto, estas demonstrações 
representam o saldo de contas da setorial orçamentária, financeiro e contábil da 
Justiça do Trabalho.

A evidenciação da situação e do desempenho financeiro, orçamentário e patrimonial 
da gestão no exercício está publicada no sítio eletrônico do CSJT, por meio de 
suas demonstrações contábeis e respectivas notas explicativas. As mesmas podem 
ser acessadas na seguinte página:  http://www.csjt.jus.br/web/csjt/demonstracoes-
contabeis/csjt.

O Resultado Financeiro de 2020, apurado no Balanço Financeiro (BF) foi 
superavitário em R$ 121.249.205,58, ou seja, 83,68% menor em relação ao 
resultado de 2019, portanto um decréscimo de R$ 621.560.863,67, decorrente 
de redução na arrecadação de receitas vinculadas, substancialmente, de custas e 
emolumentos da justiça. Somente essa arrecadação caiu 48,41% em relação ao ano 
anterior. Também contribuíram para a redução do superávit, a diminuição no valor 
das cotas recebidas pela Justiça do Trabalho e, consequentemente, repassados aos 
tribunais para fazer face à execução orçamentária. Esta redução se deu em virtude 
da economia gerada em custeio pela adoção do trabalho remoto instituído em 
razão da pandemia do Covid-19.

Para maiores detalhamentos a respeito da situação financeira do CSJT, acesse aqui 
o painel 2.9 e na Nota Explicativa 7.

O Resultado Patrimonial, verificado na Demonstração das Variações Patrimoniais 
(DVP) e no Balanço Patrimonial (BP) foi superavitário em R$ 138.774.010,64, 
porém foi menor do que o apurado em 2019 em R$ 654.383.332,82, ou seja, 
houve uma redução de 84,50%. As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) 
diminuíram 3,57% nesse período, representando em termos financeiros o 
montante de R$ 831.787.058,86. As Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) 
tiveram uma redução verificada de 0,79%, representando em termos monetários 
o valor de R$ 177.403.726,04. Portanto, pode-se aferir que a contribuição para 
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a redução patrimonial ocorreu nas VPAs, em especial, a relativa às transferências 
intragovernamentais recebidas, decorrentes de recebimento de recursos financeiros 
pelo órgão setorial, repassados aos tribunais para pagamento de suas obrigações. A 
redução no resultado só não foi mais impactante devido a uma redução significativa 
nas VPDs de constituição de provisões (60,74%), representando um total de R$ 
200.765.007,00, em virtude da redução do valor informado pela Secretaria de 
Orçamento Federal (SOF/ME) para pagamento de Requisições de Pequeno Valor 
(RPV) em 2021. Também, contribui para a redução das provisões, o reconhecimento 
de R$ 64.630.666,00, valor oriundo de provisão para RPV de dezembro de 2019, 
não repassada como obrigação aos respectivos tribunais.

Para maiores detalhamentos a respeito da situação patrimonial do CSJT e dos 
principais grupos de contas que evidenciam a situação patrimonial, acesse aqui os 
painéis 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 e as Notas Explicativas 1, 2, 3, e 4.

Observa-se no Balanço Orçamentário por Unidade Orçamentária de 2020 (UO 
15126) que a dotação inicial do projeto “1P66 - Modernização de Instalações Físicas 
da Justiça do Trabalho” sofreu drástica redução, passando de R$ 18.097.387,00 para 
R$ 1.008.152,00. Os recursos consignados nesta ação ficaram reservados ao longo 
de 2020 para o atendimento de possíveis surgimentos de situações contingentes 
no âmbito da Justiça do Trabalho, vinculados ao projeto em questão. Entretanto, 
ao final daquele exercício financeiro, verificou-se não ter havido qualquer urgência 
ou emergência que justificasse o seu uso, parte considerável desses valores foram 
direcionados como fonte de recursos para o atendimento de outras demandas 
prioritárias da Justiça do Trabalho.

Não houve a inclusão do projeto “148F – Implantação de Varas” no orçamento de 
2020.

Considerando a inexecução orçamentária da despesa e a arrecadação de receitas 
de convênio na ordem de R$ 176.890.791,13, o resultado orçamentário de 2020 
foi superavitário no mesmo montante.

Os Restos a Pagar Não Processados executados em 2020 apresentaram um valor 
inscrito de R$ 485.316,89, tendo sido pagos R$ 431.310,10, ou seja, 88,87% dos 
recursos inscritos.

Já os Restos a Pagar Processados foram integralmente pagos. Conclui-se, dessa 
forma, que os valores inscritos em Restos a Pagar atinentes aos projetos nacionais 

geridos pelo CSJT tendem a ter o seu estoque zerado no curto prazo, considerando 
a eficácia na sua gestão.

Destaca-se com relação ao Balanço Orçamentário da Unidade Gestora do CSJT 
(080017- Setorial Orçamentária, Financeira e Contábil da Justiça do Trabalho), 
que este demonstrativo não evidencia a execução de despesas, considerando que 
as mesmas são executadas diretamente pelos TRTs. Por outro lado, o Balanço 
Orçamentário demonstra as receitas arrecadadas pelos TRTs, devido ao controle 
da receita realizado periodicamente no órgão setorial da Justiça do Trabalho.

O excesso de arrecadação ocorreu na Justiça do Trabalho em 2020, especialmente 
nas receitas tributárias (que se referem à arrecadação de custas e emolumentos) e 
transferências correntes (que tratam das receitas de convênios).

O excesso de arrecadação nas receitas tributárias (Fonte do Tesouro) ocorre 
devido à previsão da receita não ser consignada no orçamento da Justiça do 
Trabalho. Já as receitas de transferências (Fonte Própria), apesar de serem previstas 
no orçamento, sujeitam-se à limitação imposta pela EC nº 95/2016 (Novo Regime 
Fiscal), resultando um excesso de arrecadação por impossibilidade de inclusão 
orçamentária devido aos limites impostos.

Para ver o detalhamento do desempenho orçamentário, acesse aqui a Nota 
Explicativa 5.

 

Conformidade Contábil das Demonstrações Contábeis

A conformidade das demonstrações contábeis é realizada mensalmente pelo 
Contador Responsável da JT e dos TRTs, de acordo com os procedimentos 
descritos na Macrofunção 02.03.15 do Manual SIAFIWeb. Este processo assegura 
a fidelidade e a confiabilidade dos dados constantes do SIAFI, permitindo sinalizar 
situações potenciais que causem distorções nos valores aferidos.

Além dos processos realizados mensalmente, no final do exercício a Setorial 
Contábil da JT encaminha para a STN/ME a Declaração do Contador. Nela, 
o Contador Responsável emite declaração informando se os demonstrativos 
contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e 
as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e das Mutações do 
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Patrimônio Líquido) se adequam à Lei nº 4.320/1964, ao Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público e ao Manual SIAFI.  A Declaração Anual do Contador 
implicará que o contador avaliou se:

• as demonstrações contábeis divulgadas se coadunam às principais políticas 
contábeis aplicadas;

• as estimativas contábeis feitas são razoáveis;

• as informações apresentadas nas demonstrações contábeis são relevantes, 
confiáveis, comparáveis e compreensíveis. Ou seja, verifica-se se as 
informações que deveriam ter sido incluídas foram incluídas e se essas 
informações estão adequadamente classificadas;

• as demonstrações contábeis fornecem divulgações adequadas para permitir 
que os usuários entendam o efeito de transações e eventos relevantes sobre 
as informações incluídas nas mesmas.

O Órgão e as unidades componentes devem envidar esforços, durante o exercício, 
para correção dos problemas contábeis que geram restrições contábeis na 
conformidade mensal. A permanência de restrições contábeis relevantes ao final do 
exercício deverá ser devidamente justificada por meio da Declaração do Contador, 
com a finalidade de esclarecer os motivos da permanência das restrições apontadas.

Informações sobre a área de contabilidade do CSJT

O Núcleo de Contabilidade Gerencial – NCG integra a Secretaria de Orçamento 
e Finanças – SEOFI do CSJT e é composto de seis servidores, dos quais dois são 
requisitados de outros órgãos. Dois servidores trabalham no aperfeiçoamento do 
sistema de gestão de custos da JT, conforme tabela a seguir:

Nome Cargo Função Período atuação

Marco Aurélio 
Canedo da Silva

Analista Judiciário – 
Área Contabilidade

Chefe do Núcleo

02/01 a 7/02/2020; 
24/02 a 24/07/2020; 
10/08 a 29/10/2020; 
16/11 a 31/12/2020.

Jáder Silva Moreira 
dos Reis

Analista Judiciário – 
Área Administrativa 
(TRT 14)

Chefe Substituto 
do Núcleo

10/02 a 21/02/2020; 
27/07 a 7/08/2020; 
3/11 a 13/11/2020.

Julyanna Neves 
dos Reis

Analista Judiciário – 
Área Contabilidade

- -

Lucimar 
Sousa Santos 
Nascimento

Requisitada de 
Outro Órgão

- -

Luciana Araújo de 
Oliveira

Requisitada de 
Outro Órgão

Gestão de Custos -

Camila Carneiro 
Vaz

Analista Judiciário – 
Área Contabilidade 
(TRT 3)

Gestão de Custos -

 

O NCG/SEOFI possui as seguintes atribuições:

a) prestar atendimento quanto aos problemas na execução orçamentária e/
ou financeira;

b) orientar e acompanhar os procedimentos a serem adotados nos 
subsistemas do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 
Federal (SIAFI), com vistas à correta contabilização dos fatos no sistema;

c) consolidar e encaminhar ao órgão central de contabilidade propostas 
de alteração no Plano de Contas, tabela de eventos, equações, rotinas, 
procedimentos e normas contábeis;

d) analisar rotinas e procedimentos contábeis a serem adotados pelos 
Tribunais Regionais do Trabalho (TRT), propondo melhorias se for o caso;
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e) contatar os órgãos centrais de Contabilidade e de Programação Financeira, 
com vistas a obter informações necessárias à solução de problemas;

f) acompanhar o resultado da orientação expedida;

g) divulgar orientações normativas e procedimentos pertinentes, com vistas 
à padronização dos registros contábeis;

h) atuar como intermediário entre as unidades contábeis da Justiça do 
Trabalho (JT) de 1º e 2º graus e o órgão central de contabilidade;

i) propor normas com vistas a regulamentar os atos de administração dos 
recursos orçamentários e financeiros, assim como sua execução no âmbito 
da JT de primeiro e segundo graus;

j) extrair relatórios ou elaborar consultas nos Sistemas Federais disponíveis, 
com a finalidade de prestar informações gerenciais relacionadas à gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial;

k) habilitar servidores do CSJT e os servidores cadastradores dos TRTs, nos 
sistemas de administração financeira e contabilidade;

l) analisar a veracidade e a fidedignidade dos dados contidos nos 
demonstrativos contábeis da Justiça do Trabalho (DCJT), propondo 
correções quando necessárias;

m) verificar as ocorrências apontadas pelos auditores contábeis do SIAFI, 
comunicando-as às unidades componentes da JT para as devidas correções 
ou ao órgão central de contabilidade, quando a ocorrência não for cabível;

n) promover os ajustes necessários para regularização de informações 
constantes nos balanços, balancetes e demais demonstrações contábeis;

o) promover conciliações contábeis necessárias à averiguação da correção 
dos dados contidos nos DCJT. Orientar os TRTs quanto à elaboração do 
Relatório de Gestão Fiscal (RGF), realizando o acompanhamento das regras 
impostas pela STN e orientações e recomendações do TCU;

p) auxiliar no processo de confecção do relatório de prestação de contas 
anual do CSJT a ser encaminhado ao TCU;

q) efetuar, trimestralmente, a análise gerencial dos DCJT e elaborar as 
respectivas notas explicativas e encaminhá-las à Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN), para compor a análise do Balanço Geral da União (BGU);

r) efetuar a conformidade contábil do órgão JT;

s) desempenhar outras atividades determinadas pela Presidência, pela 
Secretaria-Geral ou pela SEOFI/CSJT;

t) conformidade de Registro de Gestão.

[1] Site da Coordenadoria de Estatística do TST: http://www.tst.jus.br/web/estatistica.

[2] Meta 1: julgar mais processos que os distribuídos; Meta 2: Julgar processos antigos; Meta 3 : Estimular 
a conciliação; Meta 5 – Impulsionar processos à execução; Meta 6 – Priorizar o julgamento  das ações 
coletiva; Meta 7 – Priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos; 
Meta 9 – Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário; Meta 10 – Promover a saúde de magistrados e 
servidores; e Meta 11 – Promover os direitos da criança e do adolescente.
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