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1 IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES COMPÕEM 

O RELATÓRIO 
 

1.1 Identificação da Unidade Jurisdicionada 

 

1.1.1 Relatório de Gestão Individual 
 

Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Judiciário 

Órgão de Vinculação: Justiça do Trabalho Código SIORG:   - 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa: Tribunal Superior do Trabalho 

Denominação Abreviada: TST 

Código SIORG: - Código LOA: 15101 Código SIAFI: 080001 

Natureza Jurídica: Órgão Público
 

CNPJ: 00.509.968/0001-48
 

Principal Atividade: Justiça do Trabalho
 

Código CNAE: 8423-0 

Telefones/Fax de contato:  (61) 3043-4300 0800-644.3444 

Endereço Eletrônico: gp@tst.jus.br 

Página na Internet: http://www.tst.jus.br 

Endereço Postal: Setor de Administração Federal Sul, Quadra 8, Lote 1, CEP 70070-600, Brasília-DF. 

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 

 Decreto-lei nº 9.797, de 9/9/1946 

Constituição Federal/1988, art. 111. 

Emenda Constitucional nº 45/2004. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 

 Regimento Interno aprovado pela Resolução Administrativa nº 1.295/2008, publicada no DJ de 9/5/2008; 

 Regulamento Geral do TST, aprovado pela Resolução Administrativa nº 1.306/08 publicada no DJ de 

4/9/2008; 

 Manual de  Organização do Tribunal Superior do Trabalho, aprovado pelo Ato TST.ASGE.SEGP.GP nº 726, 

de 24/10/2013. 

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 

DISPONIBILIZADOS EM MEIO ELETRÔNICO NA PÁGINA DO TST NA INTERNET 

 Acesso à Informação 

 Biblioteca Digital  

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhista  

 PJe-JT 

 Portal do Advogado 

 Quero Conciliar  

 Portal Transparência – Poder Judiciário – LC nº 131/2009 

o Relatório de Gestão Fiscal  

o Termos de Cooperação  

o Processo de Contas para o TCU 

o Planos de Auditoria  

o Relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias 

o Licitações e Contratos 

o Plano Plurianual  

o Contratos - Consulta Pública 

o Ata de Registro de Preço - Consulta Pública 

 Correições da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho 

http://www.tst.jus.br/
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o Atos da Corregedoria 

o Consolidação dos Provimentos da CGJT 

o Recomendações CGJT 

o Provimentos da CGJT 

o Bacenjud 

o e-Gestão 

o Tabelas Processuais Unificadas 

o Infojud e Renajud 

o Banco de Falências e Recurso Judicial 

 Gestão Estratégica 

 Programa Trabalho Seguro 

 Programa TST Inclusão 

 Consulta Processual no TST 

 Processo Eletrônico (PJe- TST) 

 Informação processual por e-mail 

 Disque Justiça 

 Visualização de Autos 

 Autenticar Documentos Eletrônicos 

 Preferência na Sustentação Oral 

 Pautas Publicadas 

 Guias Recursais da JT 

 Índices de Atualização de Débitos Trabalhistas (Tabela Única) 

 Guia de Recolhimento da União – GRU Cobrança 

 Peticionamento por fax 

 Sistema Único de Cálculos da JT 

 Cálculo Trabalhista Rápido 

 Peticionamento Eletrônico (e-DOC) V2 

 Repercussão Geral 

 PJe-JT/TST 

 Diário Eletrônico da JT 

 Ouvidoria 

 Estatística 

 Revista do Tribunal Superior do Trabalho 

 Jurisprudência 

o Consulta Unificada 

o Orientações Jurisprudenciais 

o Súmulas 

o Precedentes Normativos 

o Legislação 

o Acórdãos digitalizados 

o Consulta unificada 

o Consulta unificada (antiga) 

o Destaque Semanal 

o Informativo TST 

o Informativo TST – Execução 

o Livro de súmulas e OJs 

o Orientações Jurisprudenciais 
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o Processos suspensos para o Tribunal Pleno 

o Precedentes Normativos 

o Repercussão Geral 

o Súmulas 

o Temas não convertidos em OJ 

o Informativos Internos 

 

INFORMÁTICA 

 Manuais Sistemas Jurídicos 

 Manuais Sistemas Administrativos 

 Orientações de TI 

o CSTI – Central de Serviços 

o TI em Foco 

o Gestão Estratégica de TIC 

o Escritório de Projetos 

o Escritório de Processos 

o Banco de Formulários de TI 

 

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

020001 Senado Federal 

040001 Supremo Tribunal Federal 

050001 Secretaria do Superior Tribunal de Justiça 

070001 Secretaria de Administração - TSE 

040003 Conselho Nacional de Justiça 

080002 Tribunal Regional da 11ª Região 

080003 Tribunal Regional da 8ª Região 

080004 Tribunal Regional da 7ª Região 

080005 Tribunal Regional da 13ª Região 

080006 Tribunal Regional da 6ª Região 

080007 Tribunal Regional da 5ª Região 

080008 Tribunal Regional da 3ª Região 

080009 Tribunal Regional da 1ª Região 

080010 Tribunal Regional da 2ª Região 

080011 Tribunal Regional da 15ª Região 

080012 Tribunal Regional da 9ª Região 

080013 Tribunal Regional da 12ª Região 

080014 Tribunal Regional da 4ª Região 

080015 Tribunal Regional da 14ª Região 

080016 Tribunal Regional da 10ª Região 

080017 Setorial Orçamentária e Financeira da JT 

080018 Tribunal Regional da 16ª Região 

080019 Tribunal Regional da 17ª Região 

080020 Tribunal Regional da 18ª Região 

080021 Tribunal Regional da 21ª Região 

080022 Tribunal Regional da 19ª Região 

080023 Tribunal Regional da 20ª Região 

080024 Tribunal Regional da 22ª Região 

080025 Tribunal Regional da 23ª Região 

080026 Tribunal Regional da 24ª Região 

090026 Secretaria do Conselho da Justiça Federal 

113601 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
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Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

00001 Tesouro Nacional 

11302 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

020001 00001 

040001 00001 

040003 00001 

080002 00001 

080003 00001 

080004 00001 

080005 00001 

080006 00001 

080007 00001 

080008 00001 

080009 00001 

080010 00001 

080011 00001 

080012 00001 

080013 00001 

080014 00001 

080015 00001 

080016 00001 

080018 00001 

080019 00001 

080020 00001 

080021 00001 

080022 00001 

080023 00001 

080024 00001 

080025 00001 

080026 00001 

090026 00001 

113601 11302 

Unidades Orçamentárias Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

15101 Tribunal Superior do Trabalho 

15102 Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região 

15103 Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 

15104 Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região 

15105 Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 

15106 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região 

15107 Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região 

15108 Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região 

15109 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região 

15110 Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região 

15111 Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região 

15112 Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região 

15113 Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região 

15114 Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região 

15115 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região 

15116 Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região 

15117 Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região 

15118 Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região 

15119 Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região 

15120 Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região 
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15121 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 

15122 Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região 

15123 Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região 

15124 Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região 

15125 Tribunal Regional do Trabalho da 25ª Região 

15126 Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

61201 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
Fonte: DICONT/SEA 

 

1.2 Finalidade e Competências Institucionais da Unidade 

 

A Justiça do Trabalho tem sua competência estabelecida no art. 114 da Constituição Federal 

de 1988, com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004. 

Essa Emenda Constitucional ampliou significativamente a competência da Justiça do 

Trabalho para abarcar os litígios decorrentes de relação de trabalho, e não somente aqueles 

decorrentes de relação de emprego regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, como 

acentuava o texto anterior. Conferiu competência, ainda, para julgamento de ações sobre 

representação sindical; ações que envolvam exercício do direito de greve; indenização por dano 

moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; processos relativos às penalidades 

administrativas impostas a empregadores por auditores fiscais do trabalho; mandados de segurança, 

habeas corpus e habeas data quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição, 

entre outras.  

Compete ao Tribunal Superior do Trabalho -TST, consoante o disposto no art. 67 de seu 

Regimento Interno, processar, conciliar e julgar, na forma da lei, em grau originário ou recursal 

ordinário ou extraordinário, as demandas individuais e os dissídios coletivos que excedam a 

jurisdição dos Tribunais Regionais, os conflitos de direito sindical, assim como outras controvérsias 

decorrentes de relação de trabalho, e os litígios relativos ao cumprimento de suas próprias decisões, 

de laudos arbitrais e de convenções e acordos coletivos. 

Integrante da Justiça do Trabalho e atuando junto ao TST, funciona o Conselho Superior da 

Justiça do Trabalho - CSJT, criado pela referida Emenda Constitucional nº 45. Esse órgão possui, 

entre outras atribuições, a de realizar a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e 

patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus.  

Composto pelo Presidente e Vice-Presidente do TST, pelo Corregedor-Geral da Justiça do 

Trabalho, por mais três ministros do TST e desembargadores de Tribunais Regionais do Trabalho, 

representando as cinco regiões geográficas do País, o Conselho é um órgão central, cujas decisões 

têm efeito vinculante. 

Na estrutura da Justiça do Trabalho há, ainda, a Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho - ENAMAT, cujas instalações encontram-se nas 

dependências do TST.  A Escola tem autonomia administrativa, cabendo-lhe, dentre outras funções, 

regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira. 

Integram a Justiça do Trabalho os vinte e quatro Tribunais Regionais do Trabalho, com 

jurisdição em todo o país, aos quais se vinculam 1.564 Varas do Trabalho atualmente instaladas.    
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1.3 Organograma Funcional 

 

 
 

O TST tem sua estrutura administrativa básica disciplinada na Resolução Administrativa nº 

1.576, de 14/11/2012, que aprova o Regulamento Geral da Secretaria, consignando as competências 

e as atribuições dos cargos de direção, chefia e assessoramento. 

O art. 63 da citada Resolução estabelece que a descrição das atribuições das unidades 

administrativas previstas no Regulamento Geral deverão constar do Manual de Organização do 

TST, que foi aprovado pelo Ato.TST.ASGE.SEGP.GP nº 726, de 24/10/2013. 

A seguir, descrição das principais competências das unidades e subunidades estratégicas: 

 

SEGP - Secretaria-Geral da Presidência: presta assessoria ao Presidente no planejamento e 

fixação de diretrizes para a administração do Tribunal e no desempenho de suas demais 

atribuições previstas em lei e no Regimento Interno, inclusive no que concerne às funções de 

representação oficial e social do Tribunal; e supervisiona as atividades de informática, 

estatística, comunicação social, cerimonial e ouvidoria do Tribunal. 

 

 ASPAR - Assessoria Parlamentar: presta assessoramento à Presidência e aos 

Ministros em assuntos de interesse do Tribunal perante os outros Poderes e Órgãos 

Federais; e acompanha as matérias indicadas pelo Presidente, em tramitação no 

Congresso Nacional. 

 

 ASGE - Assessoria de Gestão Estratégica: apoia as atividades de elaboração do 

Planejamento Estratégico do Tribunal, monitorando sua execução; coordena a 

elaboração e a implementação de ações estratégicas; e auxilia as unidades na elaboração 

e execução de projetos e na melhoria e inovação de processos de trabalho, visando à 

consecução da estratégia e ao aprimoramento da gestão. 

 

 CEPRES - Cerimonial da Presidência: presta assessoramento à Presidência nas 

atividades de cerimonial, de relações públicas e de apoio à Ordem do Mérito Judiciário 

do Trabalho. 
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 OUV - Ouvidoria: atende aos pedidos de acesso a informações e outras demandas dos 

cidadãos, atuando como canal de comunicação entre os jurisdicionados, os servidores e 

o Tribunal Superior do Trabalho.  
 

 CESTP - Coordenadoria de Estatística e Pesquisa: consolida, analisa e publica os 

dados da Justiça do Trabalho em seus três graus de jurisdição; e realiza estudos, 

pesquisas, serviços editoriais e de informação com vistas à modernização da Justiça do 

Trabalho. 
 

 SETIN - Secretaria de Tecnologia da Informação: provê soluções de tecnologia da 

informação, automação de processos, comunicação eletrônica e armazenamento de 

dados.  
 

 SECOM - Secretaria de Comunicação Social: coordena os serviços de comunicação 

do TST voltados aos públicos interno e externo; divulga os serviços prestados pelo 

Tribunal à sociedade, reforçando sua imagem institucional; assessora os ministros e 

demais autoridades do TST no relacionamento com a mídia; acompanha as notícias 

relacionadas ao Tribunal, indicando à Administração eventuais medidas que se façam 

necessárias. 

 

SEGJUD - Secretaria-Geral Judiciária: coordena as Secretarias dos Órgãos Judicantes do 

Tribunal; gerencia as atividades desenvolvidas pela Secretaria do Tribunal Pleno, do Órgão 

Especial e da Seção Especializada em Dissídios Coletivos; supervisiona a execução dos 

serviços de apoio e registros taquigráficos, bem assim dos serviços relacionados ao 

processamento do feito, desde o ingresso do processo no Tribunal, compreendendo as fases de 

protocolo, classificação, autuação e distribuição; e executa a gestão de conhecimento 

judiciário, mediante controle das informações jurisprudenciais e documentais. 

 

 CCP - Coordenadoria de Cadastramento Processual: executa as atividades referentes 

ao recebimento, remessa e encaminhamento dos processos judiciais; protocola e 

encaminha petições; e presta informações às partes sobre o andamento dos feitos. 
 

 CCADP - Coordenadoria de Classificação, Autuação e Distribuição de Processos: 

classifica, autua e distribui as ações originárias ajuizadas no Tribunal e os recursos 

encaminhados pelos TRT’s.  
 

 CREC - Coordenadoria de Recursos: controla e dirige as atividades relativas ao 

recebimento, processamento e encaminhamento dos recursos de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 
 

 CJUR - Coordenadoria de Jurisprudência: presta apoio à Comissão de Jurisprudência 

e Precedentes Normativos; atua nas salas de sessões dos órgãos judicantes, pesquisando a 

jurisprudência e legislação relativas às matérias em julgamento, de modo a subsidiar os 

votos a serem proferidos pelos Ministros; desenvolve as atividades de análise temática da 

jurisprudência do TST e do CJST, de armazenamento das informações jurisprudenciais, 

bem como a sua recuperação. 
 

 CDOC - Coordenadoria de Documentação: gerencia o acervo bibliográfico; planeja, 

implementa e coordena a captação, o armazenamento, o tratamento, a recuperação e a 

disseminação de informações e de documentos necessários ao atendimento dos objetivos 

do TST, do CSJT e da ENAMAT. 
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 CGEDM - Coordenadoria de Gestão Documental e Memória: planeja, coordena e 

realiza as atividades relacionadas à gestão documental e memória do TST; mantém sob 

sua guarda os documentos e processos físicos e/ou eletrônicos do TST e da ENAMAT, 

organizando-os sistematicamente e promovendo ações de preservação; e coordena as 

atividades do “Memorial do TST”.  

 

 CPE - Coordenadoria de Processos Eletrônicos: presta auxílio técnico para a 

definição, o planejamento e o controle dos mecanismos de aprimoramento do processo 

eletrônico no TST; e executa as atividades de tratamento eletrônico do conteúdo 

processual, de controle de legibilidade e identificação das peças processuais transmitidas 

pelos TRT’s e das petições iniciais do jurisdicionado. 

 

 SETPOESDC, SESDI 1, SESDI 2, SETR 1-8 - Secretarias dos Órgãos Judicantes: 
realiza as tarefas relativas ao processamento dos feitos judiciais que nelas tramitam, 

promovendo a divulgação e realização das sessões ordinárias e extraordinárias. 

 

SECG – Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho: ordena e executa os 

serviços de acordo com as regras do Regimento da Corregedoria-Geral  e as determinações do 

Ministro titular.  

 

SECOI - Secretaria de Controle Interno do Tribunal Superior do Trabalho: planeja, 

coordena, orienta e supervisiona as atividades de controle interno no âmbito do TST, 

contemplando os sistemas administrativo, contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e 

operacional, com vistas a verificar a regularidade dos atos de gestão dos responsáveis. 

 

DGSET - Diretoria-Geral: executa os serviços administrativos do Tribunal, em 

conformidade com a orientação estabelecida pelo Presidente e com as deliberações do 

Tribunal. 

 

 ASJUR - Assessoria Jurídica: apoia o Diretor-Geral da Secretaria na análise de 

assuntos jurídicos que lhe sejam submetidos. 

 

 SESAUD - Coordenadoria de Saúde: planeja, coordena e executa as atividades de 

saúde ocupacional; presta atendimento médico, psicossocial e de enfermagem aos 

magistrados e servidores; planeja e executa ações preventivas para controle de doenças e 

promoção de saúde; executa as atividades de assistência odontológica; administra o 

Programa de Assistência Médica Complementar (TST-Saúde); e desenvolve perícias na 

área de saúde. 

 

 SEGPES - Secretaria de Gestão de Pessoas: coordena e executa as atividades 

relacionadas à Política de Gestão de Pessoas; realiza estudos e pareceres sobre direitos e 

deveres do servidor; gerencia os registros funcionais, aposentadorias e pensões; e elabora 

a folha de pagamento e os atos dela decorrentes. 

 

 SEA - Secretaria de Administração: desenvolve atividades de logística, licitações, 

contratações e aquisições, orçamento e finanças, contabilidade, segurança, transporte, 

projetos, manutenção e conservação predial. 
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Tabela 1 - Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas 

Áreas/ Subunidades 

Estratégicas 
Titular Cargo 

Período de 

atuação 

Secretaria Geral do Gabinete 

da Presidência 

SEGP 

Claudio de Guimaraes Rocha 
CJ-4 - Secretário-Geral 

Da Presidência 

01/01/2014 a 

26/02/2014 

Anne Floriane da Escossia Lima 
CJ-4 - Secretário-Geral 

da Presidência 

27/02/2014 a 

31/12/2014 

Assessoria Parlamentar/SEGP Clara Maria Alves de Souza 
CJ-3 - Assessor-Chefe 

Assessoria Parlamentar 

01/01/2014 a 

31/12/2014 

Assessoria de Gestão 

Estratégica/SEGP 

Luiz Otavio Borges de Moura CJ-2 - Assessor-Chefe 
01/01/2014 a 

26/02/2014 

Marcio Cruz de Souza CJ-2 - Assessor-Chefe 
27/02/2014 a 

31/12/2014 

Cerimonial da 

Presidência/SEGP 
Liliane Elias 

CJ-2 - Chefe do 

Cerimonial Presidência 

01/01/2014 a 

31/12/2014 

Ouvidoria/SEGP 
Renata Cristina Haberman Vicente da 

Rocha 

FC-6 - Chefe da 

Ouvidoria 

01/01/2014 a 

31/12/2014 

Coordenadoria de Estatística e 

Pesquisa/SEGP 
Maria Cristina da Costa e Silva CJ-2 - Coordenador 

01/01/2014 a 

31/12/2014 

Secretaria de Tecnologia da 

Informação 

SETIN/SEGP 

Mauricio Augusto Figueiredo CJ-3 - Secretário 
01/01/2014 a 

26/02/2014 

Tiago da Costa Peixoto CJ-3 - Secretário 
27/02/2014 a 

31/12/2014 

Secretaria de Comunicação 

Social 

SECOM/SEGP 

Warner Bento Filho CJ-3 - Secretário 
01/01/2014 a 

16/03/2014 

Dirceu Pinheiro Arcoverde CJ-3 - Secretário 
17/03/2014 a 

31/12/2014 

Secretaria-Geral Judiciária 

SEGJUD 

Lucia Yolanda da Silva Koury 
CJ-4 - Secretário-Geral 

Judiciário 

01/01/2014 a 

26/02/2014 

Gilse Batista Saraiva 
CJ-4 - Secretário-Geral 

Judiciário 

27/02/2014 a 

31/12/2014 

Coordenadoria de 

Cadastramento 

Processual/SEGJUD 

Roberto Angelo da Rocha Aguiar CJ-2 - Coordenador 
01/01/2014 a 

31/12/2014 

Coordenadoria de 

Classificação, Autuação e 

Distribuição de 

Processos/SEGJUD 

Ronaldo Eustaquio de Andrade CJ-2 - Coordenador 
01/01/2014 a 

31/12/2014 

Coordenadoria de 

Recursos/SEGJUD 
Alberto Fernando da Rocha Carneiro CJ-2 - Coordenador 

01/01/2014 a 

31/12/2014 

Coordenadoria de 

Jurisprudência//SEGJUD 
Eveline de Andrade Oliveira e Silva CJ-2 - Coordenador 

01/01/2014 a 

31/12/2014 

Coordenadoria de 

Documentação/SEGJUD 

Ana Celi Maia de Miranda CJ-2 - Coordenador 
01/01/2014 a 

26/02/2014 

Virginia Ramos Verissimo CJ-2 - Coordenador 
27/02/2014 a 

31/12/2014 

Coordenadoria de Gestão 

Documental e 

Memória/SEGJUD 

Luiz Fernando Duarte de Almeida CJ-2 - Coordenador 
01/01/2014 a 

31/12/2014 

Coordenadoria de Processos 

Eletrônicos/SEGJUD 

Antonio de Padua Borges CJ-2 - Coordenador 
01/01/2014 a 

26/02/2014 

Rodrigo Cesar Barros da Rosa CJ-2 - Coordenador 
27/02/2014 a 

31/12/2014 

Secretaria da Subseção I 

Especializada em Dissídios 

Individuais/SEGJUD 

Dejanira Greff Teixeira CJ-3 - Secretário 
01/01/2014 a 

31/12/2014 

Secretaria da Subseção II 

Especializada em Dissídios 
Adriana Medeiros CJ-3 - Secretário 

01/01/2014 a 

31/12/2014 
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Áreas/ Subunidades 

Estratégicas 
Titular Cargo 

Período de 

atuação 

Individuais/SEGJUD 

Secretaria da 1ª 

Turma/SEGJUD 
Alex Alexander Abdallah Junior CJ-3 - Secretário 

01/01/2014 a 

31/12/2014 

Secretaria da 2ª 

Turma/SEGJUD 
Antonio Raimundo da Silva Neto CJ-3 - Secretário 

01/01/2014 a 

31/12/2014 

Secretaria da 3ª 

Turma/SEGJUD 
Eliane Luzia Bisinotto CJ-3 - Secretário 

01/01/2014 a 

31/12/2014 

Secretaria da 4ª 

Turma/SEGJUD 
Raul Roa Calheiros CJ-3 - Secretário 

01/01/2014 a 

31/12/2014 

Secretaria da 5ª 

Turma/SEGJUD 
Francisco Campello Filho CJ-3 - Secretário 

01/01/2014 a 

31/12/2014 

Secretaria da 6ª 

Turma/SEGJUD 
Claudio Luidi Gaudensi Coelho CJ-3 - Secretário 

01/01/2014 a 

31/12/2014 

Secretaria da 7ª 

Turma/SEGJUD 
Vanessa Torres Soares Chagas CJ-3 - Secretário 

01/01/2014 a 

31/12/2014 

Secretaria da 8ª 

Turma/SEGJUD 
Reginaldo de Ozeda Ala CJ-3 - Secretário 

01/01/2014 a 

31/12/2014 

Secretaria da Corregedoria-

Geral da Justiça do Trabalho 

Wilton da Cunha Henriques 
CJ-3 - Diretor de 

Secretaria 

01/01/2014 a 

26/02/2014 

Coelis Maria Araujo Martins 
CJ-3 - Diretor de 

Secretaria 

27/02/2014 a 

31/12/2014 

Secretaria de Controle Interno 

SECOI 
Humberto Bosco Lustosa Barreira CJ-3 - Secretário 

01/01/2014 a 

31/12/2014 

Gabinete do Diretor-Geral da 

Secretaria do Tribunal  

DGSET 

Gustavo Caribé de Carvalho CJ-4 - Diretor-Geral 
01/01/2014 a 

31/12/2014 

Assessoria Jurídica/DGSET Marcio Gomes Coelho CJ-3 - Assessor-Chefe 
01/01/2014 a 

31/12/2014 

Secretaria de Saúde/DGSET Esterlina Santa de Araujo CJ-3 - Secretário 
01/01/2014 a 

31/12/2014 

Secretaria de Gestão de 

Pessoas 

SEGPES/DGSET 

Anne Floriane da Escossia Lima CJ-3 - Secretário 
01/01/2014 a 

26/02/2014 

Jose Railton Silva Rego CJ-3 - Secretário 
27/02/2014 a 

31/12/2014 

Secretaria de Administração 

SEA/DGSET 
Dirley Sergio de Melo CJ-3 - Secretário 

01/01/2014 a 

31/12/2014 
Fonte: ASGE/SEGP e CIF/SEGPES  

 

 

1.4 Macroprocessos Finalísticos 

 

O TST desenvolveu, ao longo do tempo, iniciativas diversas de mapeamento de processos de 

trabalho. 

Em 2008, por intermédio da contratação de consultoria externa, iniciou-se um trabalho de 

análise e melhoria de processos que teve como um de seus produtos a estruturação do Escritório de 

Gestão de Processos da área de tecnologia da informação. 

No ano de 2011, a Assessoria de Gestão Estratégica -ASGE realizou o mapeamento, análise e 

melhoria dos processos de trabalho dos órgãos judicantes do Tribunal e da área de 

contratações/licitações. Nesse mesmo sentido, a fim de executar a ação estratégica de implantação 

da gestão de processos no TST, constante do Plano Estratégico 2010-2014, a ASGE elaborou e 

executou o projeto estratégico “Escritório de Gestão Processos de Trabalho do TST - EGPT-TST”, 

finalizado em 2013.  
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O referido Projeto abrangia, entre outros pontos, o mapeamento e melhoria dos processos de 

trabalho de Gabinetes dos Ministros. Foram eleitos como pilotos os Gabinetes dos Ministros Lelio 

Bentes Corrêa e Augusto César Leite de Carvalho. Além desses, foram desenvolvidos outros 

processos, como as atividades relacionadas à posse, ao estágio, à aposentadoria e à pensão afetas à 

área de gestão de pessoas. 

O Projeto teve seu encerramento em janeiro de 2013, o que ensejou à edição do 

Ato.TST.ASGE.GP.nº 143-A, de 4/3/2013, que instituiu, no rol de atribuições da ASGE, o 

Escritório de Gestão de Processos de Trabalho do TST - EGPT-TST. 

A partir da criação do referido Escritório, foi possível, no ano de 2013, delinear a Cadeia de 

Valor do TST, o que envolveu a identificação dos macroprocessos finalísticos e de apoio, tornando 

mais célere a prestação juridiscional e propiciando o atendimento do Tribunal de Contas da União. 

A seguir, apresenta-se o resultado desse trabalho. 

 

MACROPROCESSOMACROPROCESSOS 

 

 

Os Macroprocessos estabelecidos no âmbito do TST permitem uma visão lógica e estruturada 

do funcionamento interno organizacional. Explicitam como esta Corte opera para realizar sua 

missão de pacificar as relações trabalhistas por meio da uniformização jurisprudencial e da 

prestação jurisdicional acessível, célere e efetiva. Foram estabelecidos sob a ótica das competências 

legais e dos resultados esperados segundo as necessidades dos jurisdicionados e deste Tribunal na 

consecução da sua missão institucional. Classificam-se em Finalísticos e de Apoio, conforme 

abaixo: 

 
Tabela 2 -  Classificação dos Macroprocessos 

Finalísticos 
1. Prestação Jurisdicional 

2. Uniformização Jurisprudencial 

De Apoio 

3. Estratégia Organizacional 

4. Gestão de Pessoas 

5. Administração Geral 

6. Comunicação Institucional 

7. Controle Interno 
Fonte: ASGE/SEGP 

 

 

Os Macroprocessos Finalísticos estão relacionados diretamente aos produtos e serviços que o 

Tribunal disponibiliza segundo sua competência legal, ao passo que os de Apoio dão suporte 

àqueles, de forma a garantir que os objetivos institucionais sejam atingidos, a missão realizada e a 

visão de futuro alcançada.  

Macroprocessos Finalísticos e de Apoio 
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A partir das demandas, são descritos os resultados, clientes e necessidades a serem entregues, 

bem como os processos que os produzem. Essa abordagem favorece o estabelecimento de 

indicadores de desempenho e a adoção de melhorias em processos de trabalho e instrumentos de 

controle, de forma a atender às necessidades da sociedade e maximizar o desempenho institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tem por objetivo solucionar os litígios e pacificar as relações trabalhistas. 

 

 

 

 

 

Prestação 

jurisdicional 

Recebimento e cadastramento processual 

Tratamento de conteúdo processual 

Classificação, autuação, triagem e 

distribuição 

Análise processual 

Preparação para julgamento  

Publicação e trânsito em julgado 

Devolução e arquivamento 

Julgamento em sessão 

Macroprocesso 1: Prestação Jurisdicional 

 

Pedido de conciliação 
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Tabela 3 -  Macroprocesso Finalístico - Prestação Jurisdicional 

Processo Resultados Clientes Necessidades 

Recebimento e 

cadastramento 

processual 

 Alimentação do 

sistema PJe-TST  

 CPE 

 SEGJUD 

 Órgãos judicantes  

 TRTs 

 CSJT 

 Advogados 

Controlar o recebimento e o cadastramento de 

ações originárias, recursos e pedidos diversos 

no Sistema de Processo Judicial 

Eletrônico/PJe-TST, mediante triagem e 

análise de inconsistências. 

Tratamento de 

conteúdo 

processual 

 Peças processuais 

identificadas 

  Marcadores 

inseridos 

  Conteúdos 

editáveis        

(OCR) 

 CCP 

 CCADP 

 SEGJUD  

 Gabinetes 

 Órgãos judicantes 

Executar o tratamento eletrônico do conteúdo 

processual, de controle de legibilidade e 

identificação das peças processuais. 

Classificação, 

autuação, triagem 

e distribuição 

 Processos 

conclusos aos 

relatores 

 Remessa à 

SEGJUD para 

análise de 

inconsistência ou 

de petição 

 CCP 

 SEGJUD 

 GP 

 Gabinetes 

 Órgãos judicantes 

 MPT 

Confirmar a classificação dos processos 

recebidos;  

Autuar, triar e distribuir os processos;  

Remeter o processo à PGT para emissão de 

parecer, em observância às normais legais e 

regimentais.  

Análise 

processual 

 Voto  

 Decisão 

monocrática 

 Despacho 

 Gabinetes 

 Órgãos judicantes 

 GP 

Analisar o processo e elaborar voto, decisão 

monocrática ou despacho. 

Preparação para 

julgamento 

 Pauta de 

julgamento 

 Intimações 

pessoais 

 Planilha de 

julgamento 

 

 Gabinetes 

 Órgãos judicantes 

 Advogados 

 MPT 

 Jurisdicionados 

 Entes públicos 

federais 

Realizar tarefas relativas ao processamento 

dos feitos judiciais; 

Preparar e publicar pauta de julgamento; 

Intimar pessoalmente os entes públicos, se for 

o caso;  

Elaborar e liberar planilha de julgamento. 

Julgamento em 

sessão 
 Acórdão  

 Gabinetes 

 Órgãos judicantes 

 TRTs 

 Advogados 

 Jurisdicionados 

 Entes públicos 

federais 

 Sociedade 

Proferir decisão colegiada. 

Publicação e 

trânsito em 

julgado 

 Acórdão 

 Decisão 

monocrática 

 Despacho 

 

 Órgãos judicantes 

 CREC 

 GP 

 GVP 

 TRTs 

 STF 

 Advogados 

 MPT 

 Jurisdicionados 

 Entes públicos 

federais  

 Sociedade 

Proceder à publicação de acórdão, decisão 

monocrática e despacho, aguardando o 

trânsito em julgado. 

Devolução ou 

arquivamento 
 Baixa de processo 

 

 TST 

 TRTs 

Proceder à devolução ou ao arquivamento 

processual. 
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Processo Resultados Clientes Necessidades 

 STF 

 Advogados 

 MPT 

 Entes públicos 

federais 

 Jurisdicionados 

 Sociedade 

Pedido de 

conciliação 
 Conciliação  

 Ministros 

 Jurisdicionados 

 JT 

  MPT 

Estimular a prática dos meios consensuais na 

solução dos litígios. 

Fonte: ASGE/SEGP 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 -  Macroprocesso Finalístico - Uniformização Jurisprudencial 

Processo Resultados Clientes Necessidades 

Sistematização da 

jurisprudência 

 

 Disponibilização 

sistematizada da 

jurisprudência 

 Unidades judiciárias 

 Órgãos judicantes 

 JT 

 Advogados 

 MPT 

 AGU 

 Sociedade 

Sistematizar, por meio de uma base de 

dados informatizada, a jurisprudência do 

Tribunal, mediante seleção e registro dos 

temas para fins de pesquisa.  

Edição, revisão ou  

cancelamento de 

verbetes 

 

 Atualização da 

jurisprudência 

 Unidades judiciárias 

 JT 

 Advogados 

 MPT 

 AGU 

Atualizar a jurisprudência com a 

finalidade de promover a segurança 

jurídica, minimizar divergências nas 

decisões proferidas e aumentar a 

celeridade na prestação jurisdicional.  

Tem por objetivo manter atualizada a jurisprudência relacionada aos temas trabalhistas, auxiliando 

os ministros a propor a edição de súmulas e de orientações jurisprudenciais, de modo a tornar mais 

célere a prestação jurisdicional. Contempla, também, a elaboração e divulgação de periódicos com 

as decisões mais recentes do Tribunal de modo a facilitar a tomada de decisão. 
 

 

 

 

Macroprocesso 2: Uniformização Jurisprudencial 

Apoio na pesquisa da jurisprudência 

e na edição de verbetes da 

jurisprudência uniforme  

Uniformização 

jurisprudencial 

Sistematização da jurisprudência 

Edição, revisão ou cancelamento de 

verbetes 

Elaboração de periódicos sobre temas 

trabalhistas 
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Processo Resultados Clientes Necessidades 

 Sociedade 

Apoio na pesquisa da 

jurisprudência e na 

edição de verbetes da 

jurisprudência 

uniforme 

 Decisões 

judiciais  

 Súmulas 

 Orientações 

jurisprudenciais 

 Unidades judiciárias 

 JT 

 Advogados 

 MPT 

 AGU 

 Sociedade  

Apoiar os Ministros na pesquisa da 

jurisprudência, bem como na elaboração 

de súmulas e publicação de orientações 

jurisprudenciais.  

Elaboração de 

periódicos sobre 

temas trabalhistas 

 

 Livro da 

Jurisprudência 

 Informativo do 

TST 

 Destaque 

Semanal 

 Unidades judiciárias 

 Órgãos judicantes  

 Sociedade 

Centralização em documento único de 

toda a jurisprudência, súmulas e 

orientação jurisprudencial com seus 

respectivos status (mantida ou superada); 

Divulgação de resumos não oficiais de 

decisões proferidas pelo TST; 

Apoio aos órgãos judicantes a respeito das 

decisões ou entendimentos dos demais 

Tribunais Superiores e das alterações nas 

leis a respeito de temas trabalhistas.  
Fonte: ASGE/SEGP 

 

Além dos macroprocessos finalísticos descritos acima, este Tribunal também definiu cinco 

macroprocessos de apoio, dos quais apresentamos de forma resumida a descrição, objetivo e 

processos que os compõem. 

As demais informações referentes a resultados, clientes e necessidades desses macroprocessos 

de apoio podem ser consultadas na página da internet do TST, endereço 

http://www.tst.jus.br/gestao-estrategica-tst, no item “Cadeia de Valor”. 

Ressalta-se que os principais parceiros externos que contribuíram para a consecução dos 

resultados e serviços decorrentes de cada macroprocesso e, consequentemente, para a consecução 

dos objetivos deste Tribunal foram considerados como clientes dentro da Cadeira de Valor. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tem por objetivo implementar uma cultura estratégica planejada e continuada, focada na gestão 

por resultados e na satisfação da sociedade. 
 

Macroprocesso 3: Estratégia Organizacional 

 

Estratégia 

organizacional 

Elaboração do plano estratégico 

Desdobramento da estratégia 

Execução do plano 

Acompanhamento, avaliação e revisão 

Conhecimento estatístico da atividade judicante 

Conhecimento organizacional 

Gestão do clima organizacional  

Ouvidoria 

http://www.tst.jus.br/gestao-estrategica-tst
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Tem por objetivo alocar adequadamente, acompanhar o desempenho e estimular o 

desenvolvimento de profissionais competentes, motivados e comprometidos com a efetividade na 

prestação dos serviços do Tribunal, bem como promover qualidade de vida, cidadania e saúde 

ocupacional. Objetiva, também, assegurar a legalidade dos atos relativos a pessoas, mantendo 

registros funcionais de forma a garantir direitos e o cumprimento dos deveres dos servidores, além 

de proporcionar o desenvolvimento na carreira. 
 

 

 

Macroprocesso 4: Gestão de Pessoas 

 

Gestão de 

pessoas 

Recrutamento, seleção e lotação 

Gestão do desenvolvimento de 

competências 

Desempenho funcional 

Qualidade de vida e saúde 

ocupacional 

Controle funcional 

Tem por objetivo sistematizar, aperfeiçoar e racionalizar a gestão dos recursos materiais, 

orçamentários, financeiros, bibliográficos, documentais e tecnológicos, com a finalidade de garantir 

a eficiência e a qualidade operacional. 
 

 

Macroprocesso 5: Administração Geral 

 

Gestão de bens, serviços e obras 

Administração 

Geral 

Gestão orçamentária e financeira 

Gestão do acervo bibliográfico 

Gestão documental e memória 

Gestão de tecnologia da informação  
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Tem por objetivo divulgar, para os públicos interno e externo, por meio de diferentes canais de 

comunicação, decisões, informações e serviços prestados pelo Tribunal. 

 

 

Macroprocesso 6: Comunicação Institucional 

 

Comunicação 

institucional 

Comunicação com a sociedade 

Comunicação interna 

Programação visual 

Gestão de mídias sociais 

Tem por objetivo assegurar a regularidade dos atos de gestão, sob os aspectos da legalidade, da 

legitimidade, da economicidade, bem como da eficiência e eficácia na aplicação dos recursos. 

Macroprocesso 7: Controle Interno 

 

Controle 

interno 

Coordenação do sistema de 

controle interno 

Auditoria 

Prestação de contas 
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INTRODUÇÃO 

Atendendo às disposições contidas na IN/TCU nº 63, de 1º/9/2010, alterada pela IN nº 72, de 

15/5/2013, na DN/TCU nº 134, de 4/12/2013, alterada pelas DNs/TCU nº
s
 139 e 143, de 24/9/2014 

e 18/3/2015, respectivamente, e na Portaria/TCU nº 90, de 16/4/2014, apresentamos o Relatório de 

Gestão do Tribunal Superior do Trabalho - TST, referente ao exercício de 2014.  

A estrutura do Relatório contempla os itens e subitens da Parte A – Conteúdos Gerais 

contidos no Anexo II à DN/TCU nº 134/2013, de acordo com as orientações constantes do Anexo 

Único da Portaria TCU nº 90/2014. 

Em atenção aos critérios estabelecidos no Anexo III à DN/TCU nº 134/2013,  apresentamos a 

seguir os itens que não se aplicam à realidade do Tribunal Superior do Trabalho e os que, apesar de 

se aplicarem à natureza do Tribunal, não há conteúdo a ser declarado no exercício de 2014. 

 
Tabela 5 -  Itens não Aplicáveis 

Item da Portaria  Justificativa 

4 – Ambiente de Atuação 
Em razão do disposto no quadro A1 do 

Anexo II da DN nº 134/2013. 

5.2.1 - Programa Temático Não existe, na programação da Justiça do  

Trabalho, programa temático. 5.2.2 - Objetivo 

5.2.3.2 – Ações/Subtítulos - OFSS 
Não aplicável à UJ considerando que 

executou integralmente a ação. 

5.2.3.4 – Ações – Orçamento de Investimentos - OI O TST não recebe recursos da OI.  

6.1.3.2 - Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos 

Originários – Executados Diretamente pela UJ 

O TST não possui em sua estrutura UG na 

qual tenham sido registrados 

contabilmente os créditos da UO, mas não 

constitui a única jurisdicionada a ter as 

despesas concernentes suportadas por tais 

recursos. 

6.1.3.4  Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos 

Originários – Valores Executados Diretamente pela UJ 

6.5.3 - Informação sobre a Prestação de Contas Relativas aos 

Convênios e Contratos de Repasse Não foram celebrados convênios ou 

contratos de repasse pelo TST. 6.5.4 - Informação sobre a Análise das Prestações de Contas de 

Convênios e de Contratos de Repasse 

 

 

Tabela 6 -  Itens Aplicáveis mas sem Ocorrências 

Item da Portaria  Justificativa 

3.5 – Avaliação do Desempenho da Unidade Jurisdicionada 

O instrumento de avaliação de 

desempenho é a Pesquisa de Satisfação 

Social do TST, realizada pela Ouvidoria,  

tratada no item 3.3 deste Relatório. 

6.3 – Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou 

Recurso 

Não ocorreu reconhecimento de passivos 

por insuficiência de crédito. 

6.8 – Gestão de Precatórios 
O Tribunal não recebe dotações para 

realizar o pagamento de débitos judiciais. 

7.1.4.2 – Terceirização Irregular de Cargos 

Não há empregados terceirizados que 

ocupam ou exercem cargos ou atividades  

típicos de categorias funcionais do Plano 

de Cargos do Judiciário. 

8.3 – Bens Imóveis Locados de Terceiros 
Não há, sob responsabilidade do TST, 

imóvel de que trata este item.  

11.4 – Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário 

Houve 3 ocorrências de dano ao erário que 

foram objeto de reparação do dano por 

parte dos envolvidos, não tendo sido 

instaurado, portanto, processo de tomadas 

de contas especiais. 



 

 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
 

 

34 

 

Principais Realizações   

Inicialmente, deve-se destacar a conclusão do Plano Estratégico de 2010/2014 e, diante do 

êxito dessa experiência, elaborou-se o novo Plano para o próximo quinquênio 2015/2020, o qual 

contou com a colaboração e empenho de representantes de distintas unidades do Tribunal, além dos 

servidores da Assessoria Estratégica que conduziram os trabalhos. 

Após avaliações e debates, foi atribuída nova redação à missão do TST: Uniformizar a 

jurisprudência trabalhista brasileira; e traçada a nova visão: Consolidar o TST como órgão de 

excelência nas pacificações das relações de trabalho.  

No transcorrer do ano de 2014, o TST recebeu 309.033 processos, 2,6% a mais que no ano de 

2013, quando esse quantitativo foi de 301.329. Do total de processos recebidos, 243.840, 78,9%, 

foram recursos vindos dos TRTs, 715, 0,2%, foram Ações Originárias, 51.930, 16,8%, foram 

Recursos Internos e 12.548, 4,1%, foram Recursos de Revista e Recursos Ordinários decorrentes do 

provimento de Agravo de Instrumento. Destaca-se que 79,1% dos processos recebidos referem-se a 

casos novos que correspondem aos recursos vindos dos TRTs e as Ações Originárias no TST.  

Por outro lado, solucionou-se, no mesmo período, 284.586 processos, julgando 12,2% a mais 

do que 2013. 

Em 31/12/2014, o acervo de processos em tramitação no TST era de 297.037 processos, 

11,9% a mais que em 2013, quando o acervo era de 265.543 processos. Dos 297.037 processos do 

acervo, 294.400, 99,1%, tramitam eletronicamente no Tribunal e 72.828, 24,5%, possuem mais de 2 

anos de distribuição. 

Outras informações sobre a atuação processual do Tribunal, inclusive séries históricas, podem 

ser consultadas na internet em http://www.tst.jus.br/estatistica. 

Em 2014, em decorrência do esforço empreendido por todos as unidades, o TST diminiu o 

tempo médio de tramitação do processo, batendo recorde de processos julgados. Todavia a 

crescente demanda em busca da solução de conflitos perante os órgãos do judiciário culminou no 

aumento seguido, nos três últimos anos, dos estoques de processos aguardando solução. Esses 

resultados serão demonstrados na análise dos indicadores de desempenho operacional (item 4.4). 

Em busca  de outros instrumentos capazes de maximizar a pacificação das relações 

trabalhistas, a Justiça do Trabalho instituiu a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, realizada 

no mês de março, com o objetivo de implementar medidas visando proporcionar maior celeridade 

aos processos trabalhistas e aprimorar os meios consensuais de solução de conflitos. 

No mesmo sentido, em 2014, foi priorizada a aprovação do projeto de lei que tratava sobre o 

processamento de recursos na Justiça do Trabalho, que, em março, tramitava na Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, já aprovado pela Câmara dos Deputados. Em 

junho, a CCJ do Senado aprovou, por unanimidade, o texto do PLC 63/2013 e a matéria foi 

encaminhada à sanção presidencial, que resultou na Lei nº 13.015, de 21/7/2014. 

Essa Lei proporciona maior celeridade aos processos na Justiça do Trabalho e seu texto tem 

como base a Resolução nº 1451/2011 do Tribunal Superior do Trabalho. Em resumo, foram 

promovidas alterações que: 

 fortalecem a uniformização da jurisprudência no âmbito dos Tribunais Regionais do 

Trabalho, sem qualquer prejuízo da interposição de recurso de revista por divergência; 

 positivam os parâmetros hoje fixados pela jurisprudência do TST para o Recurso de 

Revista; 

 incluem dispositivo na Consolidação das Leis do Trabalho que estende, para o Processo do 

Trabalho, a experiência do processo civil, quanto ao julgamento dos recursos de matérias 

repetitivas; e 

 quanto aos Embargos Declaratórios, confirma requisitos sedimentados pela jurisprudência 

do TST para acolhimento da medida recursal e abrevia seu processamento. 

http://www.tst.jus.br/estatistica
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Outro projeto encaminhado pelo TST e priorizado o seu acompanhamento em 2014 foi o PLS 

606/2011 que cria um novo artigo na CLT (879-A), cujo parágrafo 5º prevê a execução definitiva 

das decisões dos Tribunais Regionais, ainda que haja interposição de recurso de revista ao TST, ou 

recurso extraordinário ao STF. 

Isso significa dizer que sendo julgado procedente o pedido, ainda que parcialmente, a 

execução da sentença será imediata após a decisão regional, não sendo necessário aguardar decisão 

de recurso interposto. O efeito prático desta mudança legislativa do PLS 606/2011 é que torna sem 

sentido interposição de recurso que tenham finalidade única de procrastinar a solução do processo, 

como ocorre atualmente. 

Consultando o relatório “Consolidação Estatística da Justiça do Trabalho” – caderno do 

Tribunal Superior do Trabalho de 2013, disponível em http://www.tst.jus.br/documents/ 

10157/9243249/TST2013.pdf, constata-se que naquele ano o Tribunal recebeu 150.311 agravos de 

instrumento em recuros de revista, embora 125.820 não foram conhecidos ou não providos, ou seja, 

mais de 83% desse tipo de recurso não prospera. 

Também mereceram atenção, 13 projetos sobre criação de cargos, que tramitaram no 

Congresso Nacional no ano de 2014, em especial o PL 7902/2014, que cria 270 cargos de analista 

judiciário e 54 CJ-3, protocolado em agosto que visa prover o Tribunal de novos recursos capazes 

de alavancar sua produtividade. 

O aumento de produtividade também está relacionado aos investimentos na área de 

Tecnologia da Informação. Assim, o TST deu seguimento a política nacional de TI capitaneada pelo 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho-CSJT e pelo Conselho Nacional de Justiça-CNJ.  

Atenta a esta realidade, a área gestora de TI do Tribunal intensificou os trabalhos de entrega 

dos projetos de desenvolvimento de sistemas. Todos os produtos apresentados foram debatidos, 

deliberados e priorizados pelos Comitês Gestores. Ressalte-se, ainda, que aprimoramentos 

importantes foram feitos no Banco Nacional de Débitos Trabalhistas e nas Salas de Sessões. 

No que tange o Sistema Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT, o ano foi 

marcado pelo crescimento quantitativo e qualitativo do sistema. O principal foco do exercício de 

2014 assentou-se na estabilidade, segurança e desempenho do PJe-JT. Foram relevantes os 

investimentos nas áreas de infraestrutura e aperfeiçoamento, com ênfase na disponibilidade e 

estabilidade do sistema. 

Atualmente o PJe-JT está instalado, em versão única, nas Varas e em todos os Tribunais 

Regionais, conquista que efetivamente fortalece o projeto. A Justiça do Trabalho é o ramo do 

Judiciário mais avançado em termos de informatização do processo judicial, e hoje já existem mais 

de 1,5 milhão de processos que tramitam exclusivamente em meio eletrônico desde seu início. 

Ainda, constituiu-se o Comitê Gestor do PJe-JT no âmbito desta Corte que tem por missão 

implantar o sistema nos órgãos colegiados do TST até o ano de 2016. 

Outro ponto a destacar, foi a celebração do Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério 

Público Federal e o CSJT, objetivando agilizar os procedimentos investigativos, por meio da 

utilização do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA, para o qual foi 

realizado curso de capacitação envolvendo os 24 Tribunais Regionais.  

O SIMBA poupa energia e tempo útil do processo, eliminando a necessidade de diligências, 

ofícios e demais providências que, por vezes, não atingem a finalidade desejada e, em outras 

ocasiões, fornecem ao processo volume de dados desproporcional ao tempo processual dispendido.  

Esse tipo de acordo de cooperação poderá agilizar enormemente as pesquisas no âmbito de 

cada órgão do Judiciário Trabalhista e também servirá de plataforma fundamental para a atividade 

dos Núcleos de Pesquisa Patrimonial - NPP, como forma de organizar o setor de inteligência e o 

rastreamento no âmbito dos Tribunais Regionais.  

No âmbito da efetividade da execução trabalhista, de 22 a 26/9/2014 realizou-se a 4ª Semana 

Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista. Foram mais de 30 mil audiências que resultaram 

http://www.tst.jus.br/documents/%2010157/9243249/TST2013.pdf
http://www.tst.jus.br/documents/%2010157/9243249/TST2013.pdf
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em números que ultrapassam o montante de 12 mil acordos celebrados, implicando uma 

arrecadação  superior em 17, 9% em relação ao ano de 2013.  

O Programa Trabalho Seguro, iniciado em 2011, teve suas ações continuadas. Foram tomadas 

medidas visando a redução de acidentes de trabalho em segmentos econômicos específicos. Nesse 

propósito, o Programa tem desenvolvido medidas para o ramo da construção civil, que revela o 

maior número absoluto de acidentes de trabalho, segundo os dados estatísticos. 

 Para esse ramo, o Programa promoveu atos públicos nos canteiros de grandes obras de todo o 

país, chamando a atenção da sociedade para a importância de se adotar medidas de segurança e 

saúde do trabalho na construção civil para prevenção de acidentes; desenvolveu campanha de mídia 

voltada para essa atividade; e firmou parcerias com o Serviço Social da Indústria – SESI, para 

lançar uma revista em quadrinhos para o público infantil, tratando sobre a prevenção de acidentes 

de trabalho. 

Em âmbito regional, os magistrados gestores têm realizado visitas a escolas públicas, 

canteiros de obras, sindicatos e Comissões Internas de Prevenção de Acidentes-CIPAs, divulgando 

a importância de se adotar medidas de segurança e saúde no local de trabalho, organizando 

palestras, eventos e outras atividades. 

Na mesma linha de ação, em decorrência da atuação da Comissão de Erradicação do Trabalho 

Infantil e de Proteção ao Trabalho Decente do Adolescente, foi instituído, em colaboração com os 

Tribunais Regionais do Trabalho e outras entidades governamentais e da sociedade civil, o 

Programa de Combate ao Trabalho Infantil, com o fito de desenvolver, em caráter permanente, 

ações em prol da erradicação desse tipo de trabalho e da adequada profissionalização do 

adolescente.  

Nesse sentido, foi realizado no TST, nos dias 8 e 9/10/2014, o Seminário Internacional de 

Trabalho Infantil – Realidade e Perspectivas, ao mesmo tempo em que foram distribuídas cartilhas 

educativas no âmbito dos Tribunais Regionais e das Varas do Trabalho. 

Na esfera das ações administrativas do Tribunal, registra-se a continuidade das ações do 

Programa Desenvolver e a implantação da Gestão por Competências, sendo finalizadas as seguintes 

etapas em 2014: validação, por parte dos gestores, das competências mapeadas em todos os postos 

de trabalho do TST; definição do modelo da escala a ser utilizada na medição dos níveis de 

proficiência das competências; desenvolvimento do modelo de avaliação e acompanhamento do 

cumprimento de metas; realização de oficinas para os gestores no intuito de apresentar o modelo de 

avaliação e acompanhamento do cumprimento de metas; e descrição de metas das unidades e 

individuais para os servidores do Tribunal, relativas ao ano de 2015. 

Tendo em vista que a visão integrada entre meio ambiente e o respeito aos direitos dos 

homens, o TST instituiu, desde 2010, o Programa de Responsabilidade Socioambiental do TST, 

denominado “Sustentabilidade Solidária” que visa estabelecer e coordenar as ações institucionais 

permanentes do TST nas áreas social e ambiental, para promover o comportamento ético e 

socialmente responsável, os direitos humanos, o desenvolvimento integrado do cidadão e a 

preservação do meio ambiente, atendendo aos anseios da sociedade e do corpo funcional do 

Tribunal.  

Em 2014, a fim de estabelecer ações e políticas públicas voltadas à sustentabilidade 

ambiental, social e econômica foi criado o Núcleo Socioambiental. No que tange à responsabilidade 

social, destacam-se o Programa Adolescente Aprendiz, que tem por objetivo contribuir para o 

desenvolvimento profissional dos jovens, oportunizando sua primeira experiência de trabalho, e a 

Escola Solidária do TST, inaugurada em 8/9/2010, a qual vem capacitando os funcionários 

terceirizados com a colaboração de servidores voluntários. 

Registra-se que foram promovidos, ao longo de 2014, eventos de educação corporativa, que 

tiveram como base ações previstas no Programa de Treinamento e Desenvolvimento de Servidores 

do TST – EDUCARE, focadas, principalmente, na formação jurídica e administrativa, na cidadania 
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organizacional e no desenvolvimento gerencial. Foram criados, assim, os Programas de Incentivo à 

Participação de Servidores em Cursos de Pós-Graduação e ao Estudo de Língua Estrangeira. 

Ainda, com o objetivo de formular proposta de política e programa de qualidade de vida no 

trabalho e acompanhar a implementação das principais práticas de qualidade de vida no trabalho no 

âmbito do TST, além de avaliar os resultados alcançados foi constituído o Comitê de Qualidade de 

Vida no Trabalho, órgão colegiado de natureza consultiva. 

Ante a sua atuação proativa no ano de 2014, o TST foi agraciado com três condecorações. 

Em dezembro/2014, recebeu a Medalha Nacional de Acesso à Justiça. Criada em setembro de 

2013 pelo Ministério da Justiça, a homenagem foi concedida pela primeira vez a 37 autoridades e 

instituições que se destacaram ao contribuir para a promoção, ampliação e democratização do 

acesso à Justiça. 

A entrega ocorreu durante cerimônia de comemoração dos dez anos de reforma do Poder 

Judiciário, processo iniciado com a promulgação da Emenda Constitucional nº 45/2004. Entre 

outras mudanças, a emenda ampliou a competência da Justiça do Trabalho e resultou na instalação 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

Foi concedido ao Tribunal em 10/11/2014 pelo Conselho Nacional da Justiça (CNJ), o prêmio 

Selo Diamante, em reconhecimento à excelência da gestão da informação. O Selo Justiça em 

Números, em sua primeira edição, é concedido em quatro categorias, de acordo com a prioridade 

que cada tribunal conferiu aos respectivos sistemas de coleta, produção e disseminação de dados 

estatísticos. O Selo Diamante representa a categoria mais elevada. 

Os dados fornecidos pelos tribunais são usados para alimentar o anuário Justiça em Números, 

elaborado pelo CNJ. De posse de informações confiáveis sobre movimentação processual, despesas 

e pessoal, por exemplo, os responsáveis pela gestão judiciária poderão elaborar, de maneira mais 

fundamentada, políticas públicas que aprimorem o serviço prestado pela Justiça à sociedade. 

No enfoque da responsabilidade socioambiental, o TST recebeu, ainda, do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) o selo A3P de Sustentabilidade na Administração Pública. O selo é um 

reconhecimento pelas boas práticas ambientais e sociais adotadas pelo Tribunal.  

O TST é signatário da Agenda Ambiental na Administração Pública que é uma iniciativa do 

MMA, com o objetivo de promover a internalização dos princípios de sustentabilidade 

socioambiental nos órgãos e entidades públicos. Entre os eixos temáticos da agenda estão a gestão 

dos resíduos sólidos, a qualidade de vida no ambiente de trabalho, o uso racional dos recursos e a 

licitação sustentável. 

No que concerne à transparência, vale registrar que pesquisa elaborada em parceria 

estabelecida em acordo de cooperação internacional firmado entre a Secretaria de Reforma do 

Judiciário, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a Fundação Getúlio Vargas do 

Estado de São Paulo, batizada "Estudo sobre os desafios da transparência no sistema de justiça 

brasileiro", publicada no jornal “O Globo” em março de 2014, indicou o TST como um dos órgãos 

mais bem avaliado nesse quesito. 

 

  

2 INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA 

 

2.1 Estrutura de Governança 

 

Objetivando atender a normativos de governança, o TST, no decorrer do exercício de 2014,  

instituiu instrumentos de controle contemplando as atividades fim e meio do Tribunal. 
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Conselho 

 

• Conselho Deliberativo do Programa de Assistência à Saúde do TST – TST-Saúde 

Instituído pelo art. 61 do Anexo ao Ato.GDGCA.GP nº 358/2006, alterado pelo art. 58 do 

Anexo ao Ato Deliberativo do Programa TST-Saúde nº 12/2009, ao qual cabe, dentre outras 

atribuições, estabelecer políticas e diretrizes gerais de implantação e procedimentos de execução do 

TST-Saúde. 

 

 

Comitês  

 

• Comitê de Gestão do Clima Organizacional 

Instituído pelo Ato.CDEP.SEGPES.GDGSET.GP nº 474/2007, que atribui ao Comitê a 

competência para deliberar sobre resultados identificados em pesquisas de clima organizacional e 

propor as ações institucionais para melhoria do clima e da satisfação do servidor no trabalho. 

 

• Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e das Comunicações da Justiça do 

Trabalho - CGTIC-JT  

Instituído pelo Ato Conjunto.CSJT.GP.SE nº 133/2009, ao qual cabe, dentre outras 

atribuições, a coordenação estratégica do Portfólio de Tecnologia da Informação e das 

Comunicações da Justiça do Trabalho (Portfólio de TIC–JT), que atuará como instância de 

coordenação colegiada da estratégia definida pelo CSJT para a gestão do Portfólio de TIC-JT.  

 

• Comitê Gestor do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho – CGDEJT  

Instituído pelo Ato Conjunto.CSJT.GP.SE nº 146/2009, ao qual cabe, dentre outras 

atribuições, analisar as demandas e as necessidades de atualização e alteração do sistema, com a 

observância do disposto no art. 10 do Ato.CSJT.GP.SE nº 133/2009.  

 

• Comitê Gestor do Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos 

Eletrônicos – CGE-DOC  

Instituído pelo Ato Conjunto.CSJT.GP nº 173/2009, ao qual cabe, dentre outras 

atribuições, garantir a adequação do Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos 

Eletrônicos e propor projetos que contemplem a especificação, aquisição, implantação, manutenção, 

suporte e treinamento para o Sistema.  

 

• Comitê Gestor do Sistema Malote Digital – CGMalote  

Instituído pelo Ato Conjunto.CSJT.GP.SE nº 175/2009, ao qual cabe, dentre outras 

atribuições, garantir a adequação do Sistema Malote Digital e propor projetos que contemplem a 

especificação, aquisição, implantação, manutenção, suporte e treinamento para o Sistema.  

 

• Comitê Gestor do Sistema Carta Precatória Eletrônica – CGCPE  

Instituído pelo Ato Conjunto.CSJT.GP.SE nº 176/2009, ao qual cabe, dentre outras 

atribuições, garantir a adequação do Sistema Carta Precatória Eletrônica aos requisitos legais e às 

necessidades da Justiça do Trabalho e propor projetos que contemplem a especificação, aquisição, 

implantação, manutenção, suporte e treinamento para o Sistema.  
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• Comitê Técnico Temático de Governança de Tecnologia da Informação e das 

Comunicações – CTGov  

Instituído pelo Ato Conjunto.CSJT.GP.SE nº 9/2010, ao qual cabe realizar estudos, 

pesquisas e levantamentos das informações em suas áreas de competência, promovendo a adoção de 

novas tecnologias adequadas à missão e necessidades das diversas áreas da Justiça do Trabalho.  

 

• Comitê Técnico Temático de Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação e das 

Comunicações - CTGPROJ  

Instituído pelo Ato.CSJT.GP.SE nº 13/2010, ao qual cabe, dentre outras atribuições, 

realizar estudos, pesquisas e levantamentos de informações na área de TI promovendo a adoção de 

novas tecnologias adequadas à missão e necessidades das diversas áreas da Justiça do Trabalho; 

prestar serviço de assessoria técnica aos órgãos da Justiça do Trabalho; realizar a comunicação 

organizacional dentro de sua competência; e elaborar propostas de projetos, termos de referência ou 

projetos básicos, relatórios e pareceres pertinentes à área de atuação. 

  

• Comitê Gestor do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – CGPJe/JT  

Instituído pelo Ato Conjunto.CSJT.TST.GP nº 9/2011, ao qual cabe, dentre outras 

atribuições, supervisionar o gerenciamento, a especificação, o desenvolvimento, a implantação, o 

suporte e a manutenção do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT.  

 

• Comitê Gestor do Programa Nacional de Resgate da Memória da Justiça do 

Trabalho – CGMNac-JT  

Instituído pelo Ato Conjunto.TST.CSJT.GP nº 37/2011, que tem por finalidade auxiliar o 

Presidente do TST e do CSJT e a Comissão de Documentação do TST, na coordenação das 

atividades do Programa.  

 

• Comitê Gestor do Portal do Conselho Superior da Justiça do Trabalho  

Instituído pelo Ato Conjunto.CSJT.GP.SG nº 134/2011, ao qual cabe, dentre outras 

atribuições, promover e gerenciar as ações relativas à estrutura de serviços e informações, à 

apresentação e à forma do Portal do CSJT, nos ambientes da intranet e internet.  

 

• Comitê Gestor do Processo Judicial Eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho – 

cgPJe-TST  

Instituído pelo Ato.TST.GP nº 227/2011, ao qual cabe, dentre outras atribuições, garantir 

a adequação do sistema de processo eletrônico aos requisitos legais e às necessidades do TST; 

definir as ações de aperfeiçoamento do PJe-TST; e elaborar propostas que contemplem 

especificação, aquisição, implantação, manutenção, suporte e treinamento relativos ao 

aperfeiçoamento do PJe-TST. 

 

• Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro  

Instituído pelo Ato Conjunto.TST.CSJT.GP.SG nº 18/2012, ao qual cabe 

institucionalizar, sistematizar e conferir maior eficiência às ações de prevenção de acidentes de 

trabalho desenvolvidas pelo Programa Nacional de Prevenção de Acidente de Trabalho – Programa 

Trabalho Seguro.  
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• Comitê Gestor do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas e do Sistema de 

Expedição da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas  

Instituído pelo Ato.TST.GP nº 123/2012, ao qual cabe a gestão técnica do Banco e do 

Sistema, bem assim propor políticas de gestão e aproveitamento dos dados contidos no referido 

Banco.  

 

• Comitê Gestor do Sistema Unificado de Cálculo do Processo Judicial Eletrônico da 

Justiça do Trabalho – CgPJe-CALC  

Instituído pelo Ato.CSJT.GP.SG nº 223/2012, ao qual cabe, dentre outras atribuições, 

proceder à integração do Sistema Unificado de Cálculo – e-CALC e do Sistema de Cálculo 

Trabalhista –juris-CALC ao Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho, definindo 

estratégias para o desenvolvimento, testes, homologação, implantação e integridade de operação do 

Sistema PJe-CALC, bem como propostas de especificação, aquisição, implantação, manutenção, 

suporte e treinamento para o Sistema.  

 

• Comitê Gestor da Carta de Serviços ao Cidadão no âmbito do TST  

Instituído pelo Ato.TST.GP nº 552/2012, ao qual cabe coordenar a atualização e o 

aperfeiçoamento contínuos do conteúdo e da forma da disponibilização da Carta no Portal do TST.  

 

• Comitê Gestor dos Sistemas Administrativos do Tribunal Superior do Trabalho  

Instituído pelo Ato.TST.CSJT.GP nº 7/2013, ao qual cabe, dentre outras atribuições, 

garantir a adequação dos sistemas administrativos aos requisitos legais e às necessidades do TST; 

definir ações de aperfeiçoamento dos sistemas administrativos; elaborar propostas que contemplem 

especificação, aquisição, implantação, manutenção, suporte e treinamento relativos ao 

aperfeiçoamento dos sistemas administrativos do TST; e propor a regulamentação relativa aos 

sistemas administrativos do TST.  

 

• Comitê Gestor de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior do Trabalho – 

CGTI  

Instituído pelo Ato.TST.GP nº 251/2013, ao qual cabe, dentre outras atribuições, 

aconselhar a Presidência na direção estratégica de TI; alinhar as iniciativas de TI ao Plano 

Estratégico Institucional; analisar os principais investimentos e determinar a ordem da alocação de 

recursos nas iniciativas de TI; e estabelecer políticas e diretrizes de TI.  

 

• Comitê Gestor de Sistemas Judiciais do Tribunal Superior do Trabalho – CGSJUD  

Instituído pelo Ato.TST.GP nº 253/2013, ao qual cabe, dentre outras atribuições, garantir 

a adequação do sistema de processo eletrônico aos requisitos legais e às necessidades do TST; 

definir as ações de aperfeiçoamento dos sistemas judiciais do TST; e elaborar propostas que 

contemplem especificação, aquisição, implantação, manutenção, suporte e treinamento relativos ao 

aperfeiçoamento dos sistemas judiciais do TST.  

 

• Comitê Gestor de Segurança da Informação do Tribunal Superior do Trabalho – 

CGSI  

Instituído pelo Ato.TST.GP nº 255/2013, ao qual cabe, dentre outras atribuições, gerir a 

segurança das informações do TST.  
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• Comitê Gestor do Portal do Tribunal Superior do Trabalho  

Instituído pelo Ato.GP nº 293/2013, ao qual cabe, dentre outras atribuições, gerenciar as 

informações e estrutura dos serviços nos ambientes de internet e intranet, assim como o seu padrão 

visual e forma de apresentação.  

 

• Comitê de Gestão de Pessoas do Tribunal Superior do Trabalho  

Instituído pelo Ato.TST.GP nº 478/2013, ao qual compete, dentre outras atribuições, 

formular propostas de aperfeiçoamento das políticas e práticas de gestão de pessoas do Tribunal, 

alinhadas ao Plano Estratégico Institucional.  

 

• Comitê de Qualidade de Vida no Trabalho no âmbito do Tribunal Superior do 

Trabalho 

Instituído pelo Ato.CDEP.SEGPES.GDGSET.GP nº 103/2014, como órgão colegiado de 

natureza consultiva, ao qual compete, dentre outras atribuições, formular proposta de política e 

programa de qualidade de vida no trabalho e acompanhar a implementação das principais práticas 

de qualidade de vida no trabalho no âmbito do TST, além de avaliar os resultados alcançados. 

 

• Comitê Gestor do Sistema do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho 

no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho  

Instituído pelo Ato.GP nº 213/2014, ao qual compete, dentre outras atribuições, implantar 

o PJe-JT na Sessão da Subseção I e II Especializada em Dissídios Individuais, na Sessão da Seção 

Especializada em Dissídios Coletivos, no Órgão Especial e no Pleno. 

 

• Comitê de Sustentabilidade Solidária 

O Ato.GDGSET.GP nº 60/2010, instituiu o Programa de Responsabilidade 

Socioambiental do TST, denominado “Sustentabilidade Solidária”, tendo por objetivos estabelecer e 

coordenar as ações institucionais permanentes do TST nas áreas social e ambiental, para promover 

o comportamento ético e socialmente responsável, os direitos humanos, o desenvolvimento 

integrado do cidadão e a preservação do meio ambiente, atendendo ao interesse da sociedade e do 

corpo funcional do Tribunal. 

 

• Comitê Gestor dos Sistemas Administrativos  

Instituído pelo Ato Conjunto. TST.CSJT nº 7, de 26/3/2013, com a finalidade de 

coordenar, gerenciar, especificar, desenvolver e implantar sistemas administrativos no âmbito do 

TST. 

 

Comissões  

 

• Comissão Especial de Acessibilidade  

Instituída pelo Ato.CDEP.SEGPES.GDGSET.GP nº 235/2010, a qual cabe, dentre outras 

atribuições, propor a realização de ações internas de capacitação, visando à conscientização e à 

preparação dos servidores para o atendimento às pessoas com necessidades especiais; ao 

acompanhamento de obras e instalações físicas, bem como de concessão de prioridade na 

tramitação dos processos nos termos da Lei nº 12.008/2009; à aquisição de equipamentos de 

autoatendimento para consulta processual acessíveis, com sistema de voz ou leitura de tela para 

pessoas com deficiência visual.  
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• Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista  

Instituída pelo Ato.GP nº 188-A/2011, a qual cabe apresentar anteprojeto de lei visando a 

aprimorar o disciplinamento normativo da execução trabalhista, como também propor, planejar e 

auxiliar a implementação de ações, projetos e medidas necessárias para conferir maior efetividade à 

execução trabalhista.  

 

• Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil e de Proteção do Trabalho Decente 

do Adolescente  

Instituída pelo Ato Conjunto.TST.CSJT.GP nº 21/2012, a qual cabe coordenar as ações, 

projetos e medidas a serem desenvolvidas pela Justiça do Trabalho em prol da erradicação do 

trabalho infantil no Brasil e da proteção ao trabalho decente do adolescente.  

 

• Comissão Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho  

Instituída pelo Ato Conjunto.TST.CSJT.GP.SG nº 391/2012, a qual cabe analisar e 

propor a uniformização dos procedimentos, formulário e rotinas da área de saúde e segurança do 

trabalho no âmbito da Justiça do Trabalho, bem assim pesquisar perante os órgãos públicos a 

existência de sistemas informatizados específicos da área de saúde que possam ser cedidos, sem 

ônus, aos Tribunais Regionais do Trabalho que não disponham de ferramenta informatizada para tal 

finalidade.  

 

• Comissão Permanente de Planejamento Estratégico – CPPE  

Instituída pelo ATO.TST.GP nº 786/2012, a qual cabe analisar e deliberar acerca da 

proposta de Planejamento Estratégico; propor revisão do Plano Estratégico; monitorar a execução 

da estratégia, bem como propor medidas voltadas ao seu cumprimento, inclusive no tocante aos 

indicadores, metas e projetos estratégicos; e analisar as propostas de projetos, a fim de classificá-los 

em estratégicos e não estratégicos. 

 

• Comissão para Analisar e Validar as Competências Gerenciais e Organizacionais  

Instituída pelo Ato.CDEP.SEGPES.GDGSET.GP nº 846/2012, a qual cabe analisar e 

validar as competências gerenciais e organizacionais mapeadas com vistas à implantação do Projeto 

de Gestão por Competências no âmbito do TST.  

 

• Comissão de Gestão do Teletrabalho 

Instituída pela Resolução Administrativa nº 1.499/2012, a qual cabe analisar os resultados 

apresentados pelas unidades participantes, mediante avaliações trimestrais, e propor ajustes na 

regulamentação; apresentar relatório ao final do projeto piloto, com parecer fundamentado sobre os 

resultados auferidos, a fim de subsidiar a decisão da Administração acerca da continuidade do 

teletrabalho no âmbito do TST; e analisar e deliberar, fundamentadamente, sobre os casos omissos. 

 

• Comissão Censitária  

Instituída pelo Ato.TST.CSJT.GP nº 19/2013, a qual cabe acompanhar a execução dos 

censo nacional do Poder Judiciário, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça.  

 

• Comissão Permanente de Acessibilidade do Sistema Processo Judicial Eletrônico da 

Justiça do Trabalho  

Instituída pelo Ato.CSJT.GP.SG nº 364/2013, a qual cabe propor e avaliar temas que lhe 

são relacionados, incluindo testes de acesso e usabilidade no tocante à implantação e/ou revisão das 

ferramentas e funcionalidades do Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho.  
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Outros  
 

• Núcleo Permanente de Conciliação do Tribunal Superior do Trabalho - NUPEC  

Instituído pelo Ato.TST.GP nº 732/2012, ao qual cabe, dentre outras atribuições, 

implementar, desenvolver e executar ações voltadas ao cumprimento da política judiciária de 

tratamento adequado dos conflitos de interesses; organizar as pautas e adotar as providências 

necessárias à realização de audiências de tentativa de conciliação nos dissídios individuais que 

tramitem no TST.  

 

• Descentralização Orçamentária para ENAMAT  

O Ato.TST.CSJT.ENAMAT nº 1/2013 autoriza a inclusão de ação orçamentária 

específica para atender as necessidades da ENAMAT e das respectivas Escolas Judiciais nos 

orçamentos anuais do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho.  

 

• Grupo de Especificação de Funcionalidades para a Advocacia no PJe-JT  

Instituído pelo Ato Conjunto.TST.CSJT.GP.SG nº 21/2013, ao qual cabe definir 

especificações de funcionalidades para a Advocacia no PJe-JT.  

• Papéis e Responsabilidades para uso de sistemas informatizados e de base da dados  

O Ato.TST.CSJT nº 27/2013 define papéis e responsabilidades da unidade gestora, do 

gestor do sistema, da unidade de negócio e dos usuários de sistemas informatizados e de base de 

dados no âmbito do TST e do CSJT.  

 

• Fiscalização dos Contratos firmados de forma centralizada pelo TST e CJST  

O Ato.TST.CSJT.GP.SG nº 57/2013 dispõe sobre a gestão dos contratos firmados de 

forma centralizada pelo TST e CJST para atender as necessidades dos órgãos da Justiça do 

Trabalho.  

 

• Equipe Técnica Multidisciplinar para Contratação da Nova Central de Atendimento 

dos Sistemas Nacionais da Justiça do Trabalho  

Instituída pelo Ato.CSJT.GP.SG.SEIT nº 114/2013, a qual cabe a condução do processo 

de planejamento da contratação da Nova Central de Atendimento dos Sistemas Nacionais da Justiça 

do Trabalho.  

 

• Escritório de Gestão de Processos de Trabalho 

Instituído pelo Ato.TST.ASGE.GP nº 143-A/2013, ao qual incumbe ser o núcleo 

orientador, facilitador e monitorador das iniciativas de mapeamento e redesenho de processos de 

trabalho das unidades do Tribunal Superior do Trabalho. 

 

• Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-

JT no âmbito do TST.  

O Ato.SEGJUD.GP nº 116/2013 regulamenta a implantação do PJe-JT no TST.  

 

• Modelo de Gestão do Portfolio de Tecnologia da Informação e das Comunicações da 

Justiça do Trabalho  

Definido pelo Ato.CSJT.GP.SE nº 133/2013, em atendimento aos Acórdãos TCU - 

Plenário nºs 1.603/2008, 2.471/2008 e 663/2009.  
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• Grupo de Trabalho do Sistema Gerenciador do Banco de Dados  

Instituído pelo Ato.CSJT.GP.SG.SEIT.COPN nº 257/2013, ao qual cabe realizar, dentre 

outras competências, estudos para definição de Sistema Gerenciador do Banco de Dados para uso 

do PJe-JT.  

 

• Grupo de Trabalho do Sistema Operacional do PJe-JT  

Instituído pelo Ato.CSJT.GP.SG.SEIT.COPN nº 258/2013, ao qual cabe realizar, dentre 

outras competências, estudos para padronização do sistema operacional do PJe-JT.  

 

• Grupo de Trabalho para elaboração da Política Nacional de Responsabilidade 

Socioambiental da Justiça do Trabalho  

Instituída pelo Ato.CSJT.GP.SG nº 279/2013, ao qual cabe apresentar propostas de 

diretrizes em responsabilidade socioambiental e de regulamentação para instituição da Política 

Nacional de Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho.  

 

• Equipe Técnica Multidisciplinar  

Instituída pelo Ato.CSJT.GP.SG.SEIT nº 312/2013, a qual cabe conduzir o Processo de 

Planejamento da Contratação da Capacitação Nacional em Gestão de Projetos.  

 

• Grupo de Trabalho de Custos  

Instituído pelo Ato.CSJT.GP.SG nº 398/2013, ao qual cabe realizar estudos técnicos com 

o objetivo de modelar, desenvolver e implantar o Sistema de Custos da Justiça do Trabalho.  

 

• Programa de Gerenciamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis  

Instituído pelo Ato.GDGSET.GP nº 400/2013 com a finalidade de formular propostas de 

prevenção de doenças crônicas não transmissíveis no TST, objetivando redução do absenteísmo 

motivado por licenças para tratamento de saúde (Meta 9 do Planejamento Estratégico do TST). 

 

• Cadeia de Valor do Tribunal Superior do Trabalho 

Aprovada pelo Ato.TST.ASGE.SEGP.GP nº 794/2013, em cumprimento à Decisão 

Normativa TCU nº 119/2012, no sentido de identificar as principais demandas finalísticas, seus 

respectivos processamentos e os produtos disponibilizados para os jurisdicionados. 

 

• Núcleo Socioambiental  

Instituído pelo Ato.GDGSET.GP nº 525/2014, ao qual compete propor, executar e 

coordenar as ações contidas nos instrumentos de planejamento da área socioambiental da Secretaria 

do TST; planejar, implementar e monitorar metas anuais e indicadores de desempenho; estimular a 

reflexão e a mudança dos padrões de compra e consumo no TST, de forma a reduzir o impacto 

socioambiental e econômico de suas atividades, além de fomentar a inclusão de práticas de 

sustentabilidade, racionalização e consumo consciente; e implementar ações voltadas ao 

aperfeiçoamento contínuo da qualidade do gasto público, ao uso racional de recursos naturais e bens 

públicos, à redução do impacto de suas atividades no meio ambiente com a adequada gestão dos 

resíduos gerados, à promoção das compras sustentáveis, à sensibilização e capacitação dos 

servidores e à qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

 

• Programa TST em Movimento 

Instituído pelo Ato.SERH.GDGSET.GP nº 102/2004, com a finalidade de desenvolver 

ações integradas para promoção da saúde e prevenção de doenças visando a redução do 

sedentarismo e riscos para doenças cardiovasculares, cujo objetivo central é uma vida mais ativa. 
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2.2 Atuação da Unidade de Auditoria Interna 

A Secretaria de Controle Interno – SECOI integra a estrutura administrativa do Tribunal 

Superior do Trabalho e está vinculada diretamente ao Presidente do Tribunal, que nomeia o 

respectivo titular da unidade de controle para o exercício de cargo em comissão. 

A  sua estrutura organizacional foi estabelecida pelo Ato.GP nº 68, de 22/2/2010, e pelo 

Ato.GDGSET.GP nº 569, de 29/11/2010, e não sofreu alteração desde a publicação dos referidos 

normativos. É composta atualmente pelo Gabinete da Secretaria, pela Coordenadoria de Auditoria 

de Gestão de Pessoal e Benefícios - CAUPE e pela Coordenadoria de Auditoria de Gestão 

Administrativa - CAUGE. As referidas Coordenadorias subdividem-se em seções, estando suas 

atribuições segmentadas por área de gestão e natureza das despesas, que contemplam a gestão de 

pessoas, de benefícios, de tecnologia da informação, de contratos e compras e de bens e 

suprimentos.  

A atuação da SECOI no exercício de 2014 observou as diretrizes e normas estabelecidas pelo 

CNJ na qualidade de unidade central de controle interno do Poder Judiciário. 

Nesse contexto, foram desenvolvidas diversas ações em atendimento ao Parecer nº 2, de 

29/10/2013 – SCI/Presi/CNJ da Secretaria de Controle Interno daquele Conselho, aprovado pelo 

Plenário do CNJ, que estabeleceu um conjunto de providências a serem adotadas pelos órgãos 

integrantes do Poder Judiciário, a fim de dar cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução CNJ nº 

86/2009, que dispõe que “o Conselho Nacional de Justiça avaliará a funcionalidade dos órgãos de 

Controle Interno”. Dentre as ações, destacamos: 

 publicação do Plano de Auditoria de Longo Prazo – PALP e do Plano Anual de Auditoria 

- PAA na internet, anualmente; 

 elaboração do plano de capacitação da SECOI para o exercício de 2014; 

 regulamentação de processos de trabalho relacionados ao desempenho das atribuições da 

SECOI; e 

 elaboração do Manual de Auditoria da Secretaria de Controle Interno do Tribunal 

Superior do Trabalho, aprovado por meio do Ato.TST.GP nº 297, de 29/5/2014. 

Da análise do referido Parecer, constatamos que as atribuições da SECOI previstas em 

regulamento estão de acordo com os termos estabelecidas pelo CNJ e, portanto, não foi necessário 

atuar quanto a este aspecto. Ainda, verificamos que o PAA e o PALP publicados já contemplavam 

as áreas de negócio que devem ser priorizadas nos exames de auditoria, conforme definido pelo 

CNJ, demonstrando um alinhamento entre o planejamento da SECOI e o estabelecido pela unidade 

central de controle interno. 

O CNJ estabeleceu também Ação Coordenada de Auditoria, por meio do Ofício nº 13/2013 – 

SCI/Presi/CNJ, de 18/10/2013, referente à Auditoria no Modelo de Contratação e Gestão de 

Soluções de Tecnologia da Informação (planejamento da contratação, análise de viabilidade da 

contratação, sustentação do contrato, estratégia para a contratação e análise de riscos - Resolução 

CNJ nº 182/2013). Essa atividade foi prevista no Plano Anual de Auditoria – PAA/2014, aprovado 

pela Presidente deste Tribunal por meio do Ato.GP.SECOI nº 815, de 3/12/2013, e executada no 

prazo definido. 

Esclarece-se que as Ações Coordenadas de Auditoria têm por objetivo a gestão concomitante, 

tempestiva e padronizada sobre questões de relevância e criticidade para o Poder Judiciário, bem 

como o atendimento aos princípios de eficiência, eficácia, economicidade e efetividade.  

As demais auditorias contempladas no PAA/2014 estão descritas nas tabelas a seguir, que 

discriminam aquelas que foram executadas e as que deixaram de ser realizadas, bem como as 

principais constatações e providências adotadas pelas respectivas áreas gestoras. 
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Tabela 7 – Auditorias previstas no PAA para o exercício   

Nº ATIVIDADE 
ÁREA DE 

NEGOCIO 
OBJETO OBJETIVO 

REALIZADA 

SIM NÃO 

1 

Auditoria na contabilização dos 

recursos próprios do programa TST-
Saúde (entidade de autogestão) 

Gestão de 

Benefícios 
Assistenciais 

Demonstrações 
contábeis e 

financeiras do 

fundo do TST-
Saúde do 

exercício de 

2013 

Analisar os procedimentos de elaboração das 

demonstrações contábeis e financeiras do 
fundo do TST-Saúde do exercício de 2013, 

verificando a efetividade de sua 

contabilização, de forma que estejam em 
conformidade com os Princípios 

Fundamentais de Contabilidade, as Normas 

Brasileiras de Contabilidade e a boa prática 
contábil. 

x  

2 

Auditoria da folha de pagamento do 

TST - implantação da 2ª parcela do 

Plano prevista nas Leis nos 12.771 e 

12.774/2012 e verificação das 

variações no subsídio, vencimento, 

GAJ, provento e pensão 

Gestão de 

Pessoas e de 

Folha de 

Pagamento 

Pagamentos 

efetuados 
relativos a 

subsídio, 

vencimento, 
GAJ, provento e 

pensão 

Analisar a legalidade dos pagamentos 

efetuados por meio das rubricas relativas ao 

objeto da auditoria, com o intuito de 

contribuir para o aumento da confiabilidade, 

segurança dos procedimentos e avaliação dos 

riscos. 

x  

3 
Auditoria na folha de pagamento do 

TST – Gratificação Natalina 

Gestão de 

Pessoas e de 

Folha de 
Pagamento 

Pagamentos 

efetuados 
relativos a 

gratificação 

natalina 

Analisar a legalidade dos pagamentos 
efetuados por meio da rubrica gratificação 

natalina integrante da folha de pagamento do 

TST, com o intuito de contribuir para o 
aumento da confiabilidade, segurança dos 

procedimentos e avaliação dos riscos. 

x  

4 
Auditoria nos atos de admissão de 
pessoal encaminhados ao TCU 

Gestão de 
Pessoas 

Atos de admissão 
de pessoal 

Avaliar se a totalidade dos atos de admissão 

de servidores em cargos efetivos foi 
devidamente cadastrada no SISAC e enviada 

ao TCU para fins de registro. 

x  

5 Auditoria no cadastro de dependentes 

Gestão de 

Pessoas e de 
Benefícios 

Assistenciais 

Cadastro de 
dependentes 

Analisar se os critérios e parâmetros legais 
para legitimar os interessados como 

dependentes, para os fins específicos, vêm 

sendo observados, bem assim a consistência 
do cadastro de dependentes do Tribunal. 

x  

6 
Auditoria nos contratos de aquisições 

de bens ou suprimentos 

Gestão de 

Bens e 
Suprimentos 

 

Contratos de 

aquisições de 
bens ou 

suprimentos 

Avaliar a observância, por parte da 

Administração, dos aspectos de legalidade, 

legitimidade e economicidade dos principais 
eventos/processos de gestão realizados 

durante a execução dos contratos. 

x  

7 
Auditoria nos contratos de prestação 
de serviços 

Gestão 
Administrativa 

 

Contratos de 
prestação de 

serviços 

Avaliar a observância, por parte da 
Administração, dos aspectos de legalidade, 

legitimidade e economicidade dos principais 

eventos/processos de gestão realizados 
durante a execução dos contratos. 

 x 

8 
Auditoria no Sistema de 

Monitoramento de Segurança 

Gestão 

Administrativa 

Sistema de 
monitoramento 

de segurança 

Avaliar os controles internos no que tange 

aos procedimentos de captação e utilização 
das imagens, bem como à adequação do 

sistema à legislação e aos normativos 

pertinentes. 

 x 

9 
Auditoria na Gestão de Continuidade 

do Negócio 

Tecnologia da 

Informação 

Modelo de 

gestão de 

continuidade de 

negócio da TI 

Avaliar a capacidade de continuidade do 
negócio do TST de maneira consistente e 

internacionalmente reconhecida, com base 

na ABNT NBR 15999-1:2007 (Gestão da 

Continuidade do Negócio – Parte 1: Código 

de Prática), no COBIT 4.1 do ITGI, no Good 

Practice Guideline 2010 do Business 
Continuity Institute e no Guia de Boas 

Práticas em Segurança da Informação do 

TCU. 

x  

10 
Auditoria no controle de acesso à 

rede de computadores do TST 

Tecnologia da 

Informação 

Sistema de 

acesso à rede de 
computadores 

Avaliar a capacidade da Política de Controle 

de Acesso – PCA, bem como da 

infraestrutura tecnológica correspondente, 
com o fim de proteger os ativos digitais 

críticos para o negócio do TST. 

 x 

11 

Auditoria no modelo de contratação 

e gestão de soluções de tecnologia da 

informação (Ação Coordenada de 
Auditoria do CNJ) 

Tecnologia da 

Informação 

Aplicação da 
Resolução CNJ 

nº 182/2013 

Avaliar o modelo de contratação e a gestão 
de soluções de tecnologia da informação, 

quanto aos seguintes aspectos: planejamento 

da contratação; análise de viabilidade da 
contratação; sustentação do contrato; e 

estratégia para a contratação e análise de 

x  
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Nº ATIVIDADE 
ÁREA DE 

NEGOCIO 
OBJETO OBJETIVO 

REALIZADA 

SIM NÃO 

riscos. 

12 
Auditoria nos sistemas de 

subalmoxarifados 

Gestão 

Administrativa 

Sistema de 
controle dos bens 

e suprimentos 

Avaliar os procedimentos relativos às rotinas 

e aos processos de trabalho inerentes aos 
subalmoxarifados, a fim de verificar o 

cumprimento das práticas recomendadas pela 

legislação vigente. 

x  

13 

Auditoria no sistema de 

almoxarifado de material de 

consumo 

Gestão 
Administrativa 

Sistema de 

controle dos bens 

e suprimentos 

Avaliar os procedimentos relativos às rotinas 
e aos processos de trabalho inerentes aos 

almoxarifados, a fim de verificar o 

cumprimento das práticas recomendadas pela 
legislação vigente. 

 x 

14 
Auditoria nas concessões de diárias e 

passagens aéreas 

Gestão 

Administrativa 

Processos 

refertes à 

concessão de 

diárias e 

passagens. 

Analisar os procedimentos relativos à 

concessão de diárias e passagens aéreas, à 

luz dos normativos que regulam a matéria. 

x  

15 

Auditoria nos processos de 

concessões e prestação de 

suprimentos de fundos 

Gestão 
Administrativa 

Processos 
referentes à 

concessão de 

suprimento de 
fundos e suas 

respectivas 

prestações de 
contas. 

Verificar a aderência dos procedimentos 

realizados nos processos de concessão de 
suprimento de fundos aos normativos 

vigentes. 

x  

Tabela 8 – Trabalhos relevantes desenvolvidos pela SECOI   
Atividade 1 Auditoria da Folha de Pagamento do TST - Subsídio, Vencimento, GAJ, Provento de Aposentadoria e Pensão 

Principais 

Constatações 

Concluiu-se que o desenvolvimento do processo de preparação de pagamento, bem assim as demais atividades correlatas, 
ocorrem de forma positiva, o que explica o diminuto volume de inconsistências detectadas, constantes dos pontos de 

auditoria abaixo: 

o Inconsistências em lançamentos da folha de pagamento – relacionadas a acertos financeiros e a registro da competência 
de rubricas; e  

o Inconsistências decorrentes da aplicação da EC nº 70/2012 – não aplicação da referida emenda a dezenove pensões que 

faziam jus a essa revisão. 

Providências Área 

Gestora 

A Área Gestora adotou os procedimentos necessários à correção das inconsistências detectadas e procedeu à revisão das 
dezenove pensões que faziam jus à aplicação da EC º 70/2012 

Atividade 2 Auditoria da Folha de Pagamento do TST – Gratificação Natalina 

Principais 

Constatações 

o Duplicidade de incidência de parcelas no pagamento da gratificação natalina; 

o Inconsistência no pagamento da gratificação natalina sobre função comissionada/cargo em comissão; 
o Inconsistência na rotina de pagamento do adiantamento da gratificação natalina; e 

o Inconsistência no comprovante de rendimentos e de retenção de imposto de renda na fonte relativo a pensão 

alimentícia. 

Providências Área 

Gestora 
O assunto encontra-se em análise pela Área Gestora 

Atividade 3 Auditoria nos Atos de Admissão de Pessoal Encaminhados ao TCU 

Principais 

Constatações 

o Falta de envio de atos de admissão de pessoal ao TCU; e 
o Falta de envio de atos de admissão de pessoal ao TCU no caso de servidores redistribuídos. 

Providências Área 

Gestora 

A Área Gestora cadastrou no SISAC e encaminhou os atos de admissão de pessoal ao controle interno, saneando as 

impropriedades detectadas. Quanto aos, servidores redistribuídos, foram encaminhados ofícios aos Órgãos anteriores 

para solicitar a adoção das providências cabíveis, a fim de corrigir as inconsistências observadas, sendo que alguns atos 
já foram submetidos ao TCU e as demais situações estão sendo acompanhadas pela Área Gestora. 

Atividade 4 Auditoria no Cadastro de Dependentes 

Principais 

Constatações 

o Inconsistências nos dados cadastrais de dependentes; 
o Inclusão ou manutenção de beneficiário sem a comprovação de dependência econômica; 

o Permanência indevida de dependentes no cadastro, em virtude de desligamento do servidor ou de exclusão do 

beneficiário; 

Providências Área 

Gestora 
O assunto encontra-se em análise pela Área Gestora 

Atividade 5 Auditoria nos contratos de aquisições de bens ou suprimentos 

Principais 

Constatações 

o Ausência de planejamento para a aquisição, a instalação, o recebimento e o pagamento dos equipamentos; 

o Ausência de incorporação no Contrato PE-116/2012-D, de vantagens da proposta vencedora do certame licitatório; 
o Ausência de evidências dos testes de recebimento dos equipamentos adquiridos. 

Providências Área 

Gestora 
As recomendações efetivadas encontram-se em análise pela Área Gestora. 

Atividade 6 Auditoria na Gestão de Continuidade do Negócio 

Principais 

Constatações 
Devido à complexidade do tema e a extensão do escopo, a Auditoria encontra-se em fase de conclusão de seu Relatório. 

Providências Área Não aplicável. 



 

 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
 

 

48 

 

Gestora 

Atividade 7 Auditoria no modelo de contratação e gestão de soluções de tecnologia da informação (Ação Coordenada de Auditoria do 

CNJ) 

Principais 

Constatações 
Adoção por parte da Secretaria de Tecnologia da Informação dos ditames da Resolução CNJ nº 182/2013. 

Providências Área 

Gestora 
Não aplicável. 

Atividade 8 Auditoria nos sistemas de subalmoxarifados 

Principais 

Constatações 

o Armazenagem de diversos materiais em desacordo com as normas que regem a matéria; 

o Utilização de áreas inadequadas como depósitos de material; 

o Defasagem entre os registros de controle e a contagem física do material; 
o Materiais permanentes registrados como de consumo, ocasionando a existência de bem patrimonial não inventariado; 

o Ausência de inventário físico nos materiais constantes em estoque; 
o Não observância dos princípios contábeis cuja aplicação é obrigatória no setor público; 

o Os materiais de consumo constantes nos subalmoxarifados do tst não são controlados por meio de um software 

específico. 

Providências Área 

Gestora 
As recomendações efetivadas encontram-se em análise pela Área Gestora. 

Atividade 9 Auditoria nas concessões de diárias e passagens aéreas 

Principais 

Constatações 

o Descumprimento da determinação do Ato CSJT.GP.SG nº 173/2012, concernente à descentralização dos recursos para 

os Tribunais Regionais do Trabalho; 
o Inconsistência dos controles quanto à conferência do efetivo embarque do beneficiário das diárias; 

o Inconsistência entre o Ato CSJT.GP.SG nº 173/2012 e a Resolução CSJT nº 124/2013; 

o Não observância do modelo de proposta de concessão de diárias e passagens, conforme definido no art. 8º do Ato 
GDGSET.GP nº 365/2009; 

o Ausência de justificativas para pagamento de diárias após o início do afastamento; 

o Ausência de justificativa para pagamento de diária em fim de semana; 
o Ausência de sistema informatizado para o gerenciamento da concessão e prestação de contas de diárias e passagens 

aéreas. 

Providências Área 

Gestora 
A Área Gestora vem adotando os procedimentos necessários ao antendimento das recomendações apontadas. 

Atividade 10 Auditoria nos processos de concessões e prestação de suprimentos de fundos 

Principais 

Constatações 

o Despesas realizadas superiores ao limite autorizado pelo Ordenador de Despesas, assim como prestação de contas em 

desacordo com o prazo estabelecido no ato concessivo; 
o Ausência de manifestação prévia acerca da existência de cobertura contratual para os bens ou serviços adquiridos por 

suprimento de fundos. 

Providências Área 

Gestora 
A Área Gestora adotou os procedimentos necessários ao antendimento das recomendações apontadas. 

Fonte: CAUGE e CAUPE/SECOI 

 

Além das auditorias, a SECOI analisa o recadastramento anual de aposentados e de 

pensionistas, o Relatório de Gestão Fiscal e os processos administrativos relacionados a temas de 

relevância para a Administração do Tribunal. 

Esclarece-se que o PAA 2014 não contemplou a avaliação dos controles internos inerentes ao 

processo de apuração dos resultados dos indicadores utilizados para avaliar o desempenho 

operacional do TST. Isso porque, no próprio exercício de 2014, iniciou-se o processo de elaboração 

de um novo plano estratégico para o período de 2015 a 2020, com a realização de reuniões para 

reavaliação da missão, dos objetivos, das metas e dos indicadores estratégicos. Nesses encontros, 

foi possível perceber o engajamento dos representantes das diversas unidades organizacionais do 

Tribunal a fim de tornar os indicadores de desempenho mais adequados em relação ao que se 

pretende medir, bem como mais confiáveis quanto aos dados utilizados na apuração. 

Em geral, os dados utilizados na apuração dos indicadores são obtidos por meio de sistemas 

informatizados, o que lhes confere maior confiabilidade. A gestão estratégica do TST utiliza ainda o 

Sistema de Gestão Estratégica – SIGEST, ferramenta tecnológica para a medição e o 

monitoramento dos indicadores, o que, também, confere maior segurança na apuração dos 

resultados. 

Importante ainda registrar que não há atualmente no TST indicadores de desempenho que, 

formalmente, são utilizados para monitorar e avaliar a governança. Os indicadores constantes do 

Plano Estratégico de 2010/2014, bem como do Plano de 2015/2020 estão relacionados apenas com 

o desempenho da gestão. 
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2.3 Sistema de Correição 
 

Para uma visão geral dos procedimentos administrativos disciplinares adotados no âmbito da 

Diretoria-Geral da Secretaria do TST, informamos, em síntese, o resultado das comissões 

designadas para apurar os fatos que, submetidos ao juízo de admissibilidade da autoridade 

competente, ante o disposto no art. 143 da Lei nº 8.112/90, indicaram a necessidade de apuração 

mediante a instauração de processo administrativo disciplinar/sindicância.   

 

Processos Administrativos Disciplinares Instaurados 

 CPAD1/2013 - Proc. TST - 504.818/2013-0 – Apuração de denúncia formalizada perante 

a Ouvidoria do TST. Atipicidade da conduta funcional tida como irregular. Processo 

arquivado.  

Sindicâncias Instauradas 

 CSIND7/2013 - Proc. TST - 504.429/2013-6 – (sindicância concluída em 2014). 

Apuração de denúncia formalizada perante a Ouvidoria do TST. Fatos alegados não 

comprovados. Processo arquivado. 

 CSIND1/2014 - Proc. TST - 504.473/2013-7 – Apuração de responsabilidade de Agente 

de Segurança Judiciária por danos causados a veículo oficial pertencente à frota do 

Tribunal. Culpa comprovada. Prejuízo ressarcido. 

 CSIND2/2014 - Proc. TST - 502.593/2014-6 – Apuração de responsabilidade de servidor 

que, injustificadamente, teria se recusado a se submeter à inspeção médica determinada 

pela autoridade competente (violação ao disposto no art. 130, § 1º, da 8.112/90). Exame 

pericial realizado. Processo arquivado. 

 CSIND3/2014 - Proc. TST - 503.061/2014-4 – Apuração de responsabilidade pelo 

incidente ocorrido no 3º andar do bloco A do prédio sede do TST (rompimento da 

tubulação de água da rede de combate de incêndio). Comprovada a falha no 

funcionamento do sistema de alimentação das bombas de combate a incêndio. Processo 

arquivado. 

 CSIND4/2014 - Proc. TST - 501.652/2014-3 – Apuração de eventuais responsabilidades 

pelos bens patrimoniais extraviados, relacionados no relatório da Comissão de Inventário 

Anual de 2013. Processo encerrado com proposta de baixa dos bens não localizados. 

 CSIND5/2014 - Proc. TST - 505.045/2014-2 – Apuração de responsabilidade de servidor 

acusado de descumprir o dever de ser assíduo e pontual ao serviço. Processo em 

andamento.  

2.4 Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos 
 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos 
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 

    X 

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores    X  
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e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.  

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.    X  

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.     X 

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em 
documentos formais. 

   X  

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos 
diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções 
operacionais ou código de ética ou conduta. 

   X  

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das 
responsabilidades. 

    X 

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.     X 

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela 
UJ. 

    X 

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.     X 

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da 

unidade. 
   X  

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos 

seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses 

riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

   X  

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 

conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.  
   X  

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de 

risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. 
   X  

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma 

escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 
   X  

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos 

internos da unidade. 
    X 

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar 

responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  
    X 

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e 

valores de responsabilidade da unidade.      X 

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e 

alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 
   X  

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de 

acordo com um plano de longo prazo. 
   X  

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios 

que possam derivar de sua aplicação. 
    X 

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente 

relacionadas com os objetivos de controle. 
    X 

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e 

comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 
    X 

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para 

permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 
    X 

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva,     X 
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atual, precisa e acessível. 

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e 

indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. 
    X 

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as 

direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 
   X  

Monitoramento 1 2 3 4 5 

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e 

qualidade ao longo do tempo. 
   X  

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas 

avaliações sofridas. 
   X  

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.     X 

Análise Crítica: 

Para analisar os quesitos , realizou-se reunião com os responsáveis pelas áreas envolvidas 

no processo de avaliação, a saber: Diretor-Geral da Secretaria, Secretária-Geral Judiciária, 

Assessor de Gestão Estratégica, Secretário de Administração, Secretário de Gestão de Pessoas, 

Secretária de Saúde e Secretário de Tecnologia da Informação. 

Na reunião, dirigida pelo Sr. Diretor-Geral da Secretaria, cada quesito foi discutido com 

todos os responsáveis e o valor aposto no quadro baseou-se no consenso de todos os avaliadores. 

Para determinação dos níveis de avaliação, foi considerado o fato de que há, de modo geral, 

instruções devidamente formalizadas contemplando os aspectos gerais de instrução dos processos 

licitatórios e de dispensas ou inexigibilidades, as rotinas de fiscalização de execução de contratos, 

dentre outros. Por outro lado, há mecanismos de controle para aferir se há aderência às diretrizes 

e às normas contempladas nas citadas instruções formalizadas. Há observância da segregação de 

funções naquelas consideradas mais relevantes com reflexo na gestão financeira. São priorizadas 

as atividades de treinamento e capacitação de pessoal, inclusive com vistas à formação de uma 

cultura de controle. De modo geral, o quanto possível, rodízio de pessoal como forma de 

fortalecimento dos controles internos. Além dos registros contábeis, há registros informatizados 

da quase totalidade de transações com reflexos orçamentários e financeiros, os quais, de modo 

auxiliar, permitem o controle de transações e facultam a necessária correlação de informações 

para fins de validação. 

A pontuação dada nos quesitos também teve por base os resultados alcançados nas metas 

estabelecidas no Plano Estratégico do TST durante o exercício de 2014. 

As referidas metas foram definidas considerando as perspectivas Recursos, Processos 

Internos, Institucional e Sociedade, com vistas a aferir aspectos definidos nos objetivos 

estratégicos Aprendizado e Desenvolvimento, Infraestrutura e Tecnologia, Alinhamento e 

Integração, Eficiência Operacional, Atuação Institucional, Orçamento e Satisfação Social. 

A unidade responsável pelo Planejamento Estratégico no TST realiza um contínuo 

monitoramento e controle dos resultados alcançados a cada quadrimestre, o que permite a 

implementação de planos de ações e eventuais ajustes com o fim de se atingir as metas desejadas. 

Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 
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3   RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 
 

3.1 Canais de Acesso do Cidadão 

 

O Tribunal Superior do Trabalho atribuiu à Ouvidoria o recebimento e o tratamento das 

solicitações, reclamações, denúncias e sugestões dirigidas à instituição, que são recebidas da 

seguinte forma:  

a) pessoalmente;  

b) formulário eletrônico disponível no Portal do TST;  

c) via postal; e 

d) central telefônica de Atendimento ao Cidadão. 

Todas as manifestações são registradas no Sistema Informatizado de Ouvidoria, por meio do 

qual são encaminhadas as respostas aos cidadãos.  

A evolução dos serviços prestados pela Ouvidoria, com destaque para o significativo aumento 

de ocorrências registrado em 2014, pode ser conferida, a partir do quantitativo de demandas 

recebidas pela Unidade, de janeiro a dezembro de 2014, conforme gráfico apresentado a seguir: 
 

Gráfico 1 – Quantitativo de Demandas Recebidas 

 
Fonte: Ouvidoria/SEGP/TST 

 

Os dados coletados no Sistema Informatizado de Ouvidoria, em 2014, organizados por canal 

de acesso, tipo de demanda e tipo de demandante, estão dispostos nas tabelas descritivas a seguir: 

 
Tabela 9 – Demandas Recebidas por Canal de Atendimento 

Canal Qtde % 

Disque-Ouvidoria (0800-644-3444) 19.060 64,35 

Formulário eletrônico e cartas 10.435 35,23 

Cartas 67 0,22 

Presencial 53 0,17 

Correio eletrônico da Ouvidoria 2 0,03 

Total 32.691 100,00 

Fonte: Sistema Informatizado de Ouvidoria 

 
Tabela 10 – Demandas Recebidas por Tipo de Demanda 

Tipo de Demanda Qtde % 

Solicitações 20.684 63,27 

Outros  4.595 14,06 

Reclamação 3.465 10,60 
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Tipo de Demanda Qtde % 

Dúvidas 2.779 8,50 

Pedido de Informação 866 2,65 

Sugestão 122 0,37 

Elogio 93 0,28 

Denúncia 71 0,22 

Denúncia Trabalho Forçado 16 0,05 

Total 32.691 100,00 

Fonte: Sistema Informatizado de Ouvidoria 

 

Tabela 11 – Demandas Recebidas por Tipo de Demandante 

Tipo de Demandante Qtde % 

Parte 14.867 45,48 

Interessado 12.876 39,39 

Advogado 4.189 12,81 

Denunciante 563 1,72 

Servidores do TST 196 0,60 

Total 32.691 100,00 

Fonte: Sistema Informatizado de Ouvidoria 

 

Ressalte-se que a Presidência do TST realizou reuniões a cada três meses com os gestores 

das secretarias do Tribunal, no intuito de divulgar os dados do relatório trimestral da Ouvidoria e 

discutir soluções aos problemas apontados pelos cidadãos.  

 

3.2 Carta de Serviços ao Cidadão 

 

A Carta de Serviços ao Cidadão do TST foi instituída pelo Ato.TST.GP nº 552, de 13/8/2012, 

e tem por objetivo informar o cidadão dos serviços prestados pelo Tribunal, as formas de acesso a 

esses serviços e os respectivos compromissos de atendimento, estando disponibilizada na internet, 

no endereço http://www.tst.jus.br/web/acesso-a-informacao/carta-de-servicos e sua manutenção e 

atualização é responsabilidade da Ouvidoria do TST.  

Em 2014, conforme ocorre a cada ano, a Carta de Serviços foi atualizada em virtude de 

mudanças institucionais, aprimoramento e oferecimento de novos serviços por parte do Tribunal, 

alteração na composição de membros da Corte e alteração da localização das unidades físicas 

internas. 

Ademais, foi publicado o Ato.GP nº 177, de 7/4/2014, que altera a composição do Comitê 

Gestor da Carta de Serviços ao Cidadão do TST. Os estudos para o aprimoramento da Carta de 

Serviços, realizados pelo Comitê Gestor, têm o intuito de abreviar ainda mais o caminho de busca 

do cidadão.  

 

3.3 Mecanismos para Medir a Satisfação dos Produtos e Serviços 

 

De acordo com o Planejamento Estratégico do TST para o período de 2010-2014, a Ouvidoria 

ficou responsável pela Pesquisa de Satisfação Social, voltada para alimentar o indicador de 

satisfação social de partes e advogados com os serviços prestados pelo Tribunal. 

Esse indicador serve de referência para o atingimento da Meta 3 estabelecida no Planejamento 

Estratégico – elevar em 5% ao ano o nível de satisfação social do jurisdicionado com os serviços 

prestados pelo TST. 

http://www.tst.jus.br/web/acesso-a-informacao/carta-de-servicos
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O índice de satisfação dos clientes-ISAT é definido pela razão entre a soma de todas as notas 

atribuídas pelos clientes e o número total de clientes que responderam a pesquisa: 

 
Índice de Satisfação dos Clientes (ISAT)=Somatório (Notas dos Clientes)   x 

Clientes 

 

A pesquisa passou a ser aplicada pelo TST a partir de 2012, por meio de questionário 

disponibilizado no Portal do Tribunal na internet. Os índices previstos e observados foram os 

seguintes:  
 

Tabela 12 – Pesquisa de Satisfação Social 

Exercício 
Índice 

Previsto Observado 

2012 61,4% 65,7% 

2013 66,4% 62,9% 

2014 71,4% 63,0% 

Fonte: Ouvidoria/SEGP 

 

Em 2012, a Pesquisa de Satisfação Social obteve 1.520 respondentes, tendo atingido o 

resultado de 65,7%, superior à meta para aquele ano, de 61,4%. Em 2013, obteve-se 1.279 

respondentes. Por sua vez, nesse ano, o Índice de Satisfação dos Clientes foi de 62,9%, logo, 2,8% a 

menos que o resultado de 2012 (65,7%), pelo que não se alcançou a meta estabelecida para 2013 

(66,4%). 

Observa-se que o resultado da pesquisa em 2014 (63%) manteve-se praticamente igual ao do 

ano anterior (62,9%). Importante ressaltar que na pesquisa de 2013 foram considerados apenas os 

advogados e partes como respondentes. No ano de 2014, por decisão da Comissão Permanente de 

Planejamento Estratégico – CPPE, o indicador ISAT considerou todas as categorias de respondentes 

para cálculo do resultado.  

Assim, apresenta-se tabela demonstrativa dos resultados conforme as categorias de 

respondentes: 

 
Tabela 13 – Resultados conforme as Categorias de Respondentes  

 2013 2014 

ISAT (Advogados e Partes) 62,9% 60,64% 

ISAT (Todos os respondentes) 66,2% 63,0% 
Fonte: ASGE 

  

Dos quesitos avaliados, os itens relacionados aos serviços de atendimento ao público que 

tiveram maior percentual de satisfação em 2014 em relação aos anos anteriores são:  
 

Tabela 14 – Itens com Maior Percentual de Satisfação em 2014 

Itens Avaliados 2012 2013 2014 

Portal do TST 76,7% 74,0% 79,6% 

Transparência 69,4% 64,7% 65,2% 

Fonte: Ouvidoria/SEGP 

 

Por sua vez, os itens relacionados aos serviços de atendimento ao público que tiveram menor 

percentual de satisfação em 2014 em comparação com o ano anterior são: 

 
Tabela 15 – Itens com Menor Percentual de Satisfação em 2014 

Itens Avaliados 2012 2013 2014 

100 
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Sugestões, denúncias e reclamações 55,6% 52,8% 46,3% 

Tempo de Resposta 54,7% 51,6% 49,0% 

Tempo de Tramitação dos Processos 28,5% 26,7% 22,6% 

Pedido de Preferência na Sustentação Oral 48,5% 53,0% 41,5% 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 58,2% 66,7% 59,3% 

Fonte: Ouvidoria/SEGP 

 

Convém destacar o expressivo aumento de sugestões e reclamações relacionadas às 

manutenções evolutivas do PJe-JT. A insatisfação com o tempo de resposta aponta para o 

significativo montante de demandas sobre o tempo de espera para atendimento pela Central do 

CSJT.  

Quanto ao tempo de tramitação dos processos, o resultado da pesquisa sugere a falta de 

conhecimento do jurisdicionado acerca da realidade institucional e dos trâmites processuais.  

Em relação aos itens que tiveram queda na avaliação, a Ouvidoria, juntamente com a 

Secretaria-Geral da Presidência e a Assessoria de Gestão Estratégica do TST, comunicará o referido 

decréscimo às áreas afetas, bem como proporá reuniões setoriais com as unidades envolvidas no 

intuito de sugerir ações de melhoria para o aumento dos índices e o atingimento da meta do ano de 

2015. 

 

3.4 Acesso às Informações da Unidade Jurisdicionada 

 

Em cumprimento aos procedimentos sistematizados na Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso a 

Informações) e no intuito de facilitar o acesso ao Tribunal Superior do Trabalho, bem como 

divulgar, independentemente de solicitação, informações de interesse público sobre o Tribunal, foi 

criada, em junho de 2012, a página de Acesso à Informação http://www.tst.jus.br/web/acesso-a-

informacao, estando disponíveis os itens abaixo: 

a) estrutura da Justiça do Trabalho e do TST;  

b) 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);  

c) localização das unidades administrativas do Tribunal;  

d) Carta de Serviços ao Cidadão do TST;  

e) página “Transparência”, pela qual é possível obter informações referentes à execução 

orçamentária e financeira da áreas  de pessoal e de licitações e contratos, os relatórios de gestão e os 

relatórios de auditoria de gestão dentre outros dados referentes à Administração de recursos 

públicos; e 

f) página do “Serviço de Informação ao Cidadão do TST-SIC”, pela qual qualquer interessado 

pode apresentar Pedido de Acesso a Informações ao TST (Lei nº 12.527/2011), eletronicamente, por 

meio de formulário específico, disponível na página em questão. 

 

3.5 Medidas Relativas à Acessibilidade 

 

A Comissão Especial de Acessibilidade do TST, instituída pelo 

Ato.CDEP.SEGPES.GDGSET.GP nº 235, de 17/5/2010, no ano de 2014 solicitou a adoção das 

seguintes medidas a fim de dar eficácia ao Projeto de Sinalização Universal e segurança aos 

servidores, terceirizados e advogados: 

 evitar a circulação de pessoas no espaço localizado entre a torre de elevadores e o guarda-

corpo da entrada e saída da garagem, tendo em vista que várias pessoas utilizam o estreito 

caminho como passagem alternativa para entrada e saída do Bloco “A”;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.tst.jus.br/web/acesso-a-informacao
http://www.tst.jus.br/web/acesso-a-informacao
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
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 demarcação para pedestre e instalação de piso tátil no subsolo, em razão da necessidade de 

acesso às salas de Transporte e de Almoxarifado, e nos demais andares dos Blocos “A” e 

“B”, para indicar a direção até o ponto eletrônico;   

 aquisição e instalação de piso tátil, direcional e de alerta, removível para mezanino e 

restaurante, para atendimento imediato, com a possibilidade de utilização em outros 

locais/eventos, conforme a necessidade;  

 análise da viabilidade de inclusão de acesso a deficientes visuais aos painéis eletrônicos 

que serão instalados no hall de acesso aos Blocos “A” e “B”, para indicação das salas das 

unidades;  

 adequação dos guichês de atendimento instalados nos corredores internos do prédio, a 

exemplo do 3º andar e térreo, em virtude de se fazer necessário o recuo dos guichês para 

não representar obstáculo aos deficientes visuais, bem como a necessidade de 

rebaixamento para a acessibilidade de usuários de cadeiras de rodas; 

 inspeção dos relógios de ponto para a verificação de emissão de sinais sonoros, visto que 

os servidores com deficiência visual se guiam pelo som quando da finalização da marcação 

digital;  

 proibição de colocação de banners, vasos de plantas e demais objetos nos corredores do 

Tribunal, pois dificultam o acesso dos deficientes visuais, já que habitualmente tais peças 

publicitárias e vasos permanecem próximos das portas e paredes; e 

 verificação da possibilidade de disponibilizar solução informatizada que oriente os 

deficientes visuais por voz, para indicar as salas existentes no percurso interno do Tribunal, 

assim como disponibilizá-la aos servidores e/ou visitantes.  

 

4 PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS 
 

4.1 Planejamento da Unidade 

 

A Resolução nº 70, de 18/3/2009, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ dispõe sobre o 

Plano Estratégico do Poder Judiciário Nacional. O documento estabeleceu diretrizes para a 

elaboração e o alinhamento dos Planos Estratégicos dos Órgãos do Judiciário, com prazo final de 

aprovação pelos seus órgãos plenários ou especiais em 3/12/2009. 

Em conformidade com a orientação do CNJ, o Tribunal Superior do Trabalho aprovou o seu 

Plano Estratégico para o quinquênio 2010-2014, mediante a Resolução Administrativa nº 

1.373/2009, norteando-se pela finalidade e competência para resolver conflitos decorrentes das 

relações de trabalho e assim definindo a visão institucional em “ser referência na pacificação das 

relações trabalhistas” e a missão constitucional de “pacificar as relações trabalhistas”. 

As estratégias do Tribunal foram estabelecidas com base no contexto político, econômico, 

ambiental, tecnológico e social, no qual a organização se insere, bem como na avaliação interna, 

com identificação de potencialidades e dificuldades.  Essa análise foi resumida no modelo SWOT, a 

qual evidencia as oportunidades e ameaças (análise do ambiente externo) e as forças e fraquezas 

(análise interna) do Tribunal. A matriz SWOT do TST foi assim definida no ano de 2009. 
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Tabela 16 – Matriz SWOT do TST 

 

 
Fonte: ASGE/SEGP 

 

No exercício de 2014, ocorreram a 5ª e a 6ª revisões técnicas do Plano Estratégico, que 

ensejaram as edições das Resoluções Administrativas nº
s
 1646 e 1655, de 10/2/2014 e de 7/4/2014, 

respectivamente. Tais revisões consistiram principalmente em ajustes metodológicos e contextuais 

de metas e indicadores. 

A execução da estratégia no exercício de 2014 persistiu na ênfase aos objetivos estratégicos 

“desenvolver competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) dos magistrados e servidores” e 

“otimizar os processos de trabalho”, tendo em vista que esses impactam substancialmente todos os 

demais resultados pretendidos. Nesses aspectos, convém mencionar que o ano de 2014 deu 

continuidade à execução dos Projetos “Implementação da Gestão por Competências” e 

“Implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho no TST – Fase II, Etapa I: 

Mapeamento de Necessidades”. 

 A Gestão por Competências é um modelo de gestão de pessoas que visa mapear, avaliar e 

desenvolver as competências necessárias à consecução dos objetivos organizacionais. Esse modelo 

produz subsídios para todos os subsistemas de gestão de pessoas, uma vez que possibilita o 

levantamento de necessidades de desenvolvimento individualizado, bem como permite aproveitar 

melhor os talentos, pois fornece critérios objetivos para a ocupação de cargos ou funções, 

parâmetros fidedignos para avaliação de desempenho, seleção e alocação de pessoal. 

Pode-se afirmar, também, que o modelo de Gestão por Competências é uma ferramenta de 

Gestão Estratégica, pois permite que as competências dos servidores estejam alinhadas aos 

objetivos da instituição, de forma a potencializar os resultados apresentados. 

Conforme mencionado nos relatórios dos exercícios anteriores, o projeto teve início em março 

de 2012 com a capacitação da equipe técnica do projeto, a sensibilização e o levantamento das 
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competências de todo o Tribunal. No ano de 2013, foram finalizadas e validadas as competências 

organizacionais, gerenciais e técnicas de diversas unidades do Tribunal. Ainda no exercício de 

2013, ocorreram mudanças no escopo e no cronograma do projeto, respectivamente com a inclusão 

da aquisição de um software de gestão de competências e com a reprogramação de algumas etapas 

de validação e do projeto. Ao final do exercício de 2014, verificou-se que a maioria das atividades 

planejadas para o ano foram efetivamente executadas. Salienta-se que a previsão de término 

continua mantida para o ano de 2016. 

Alinhado ao objetivo estratégico “otimizar os processos de trabalho”, foi inaugurado, em 

26/2/2013, o Sistema de Processos Judiciais Eletrônicos da Justiça do Trabalho – PJe-JT no TST. O 

escopo inicial da implantação abrangeu as classes processuais Recurso de Revista (RR), Agravo de 

Instrumento em Recurso de Revista (AIRR), Recurso de Revista com Agravo (ARR), tendo a 6ª 

Turma como unidade piloto. O Sistema visa à unificação dos procedimentos com os Tribunais 

Regionais, à agilização e ao aperfeiçoamento das atividades de todas as unidades envolvidas no 

trâmite processual. 

Com a realização do projeto-piloto na 6ª Turma e o acompanhamento do trâmite na versão 

implantada do Sistema, constatou-se que o PJe-JT careceria de maiores  adaptações para que 

necessidades peculiares das classes processuais e da tramitação do TST fossem adequadamente 

atendidas. 

Nesse sentido, foi aprovado o projeto “Implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça 

do Trabalho no TST – Fase II, Etapa I: Mapeamento de Necessidades", com o escopo de levantar e 

detalhar requisitos técnicos e funcionais do TST, bem como estruturar um projeto de 

desenvolvimento e manutenção do Sistema com vistas à aderência do PJe às necessidades do 

Tribunal. Cabe ressaltar, ainda, que esse esforço busca possibilitar a uniformização de 

procedimentos, tornando-o apto a servir de modelo para outros tribunais superiores. Essa fase do 

projeto findou no 2º semestre de 2014.     

O TST, ainda, com o objetivo de otimizar os processos de trabalho, visando à eficiência 

operacional, aprovou o projeto estratégico “Implantação da Central de Gestão da Informação da 

Ouvidoria”. O projeto encontra amparo na Resolução Administrativa nº 1.490/2011, que 

regulamenta as atividades da Ouvidoria do TST. 

A implantação da Central de Gestão da Informação objetiva promover a gestão das 

informações e conhecimentos da Ouvidoria, bem como padronizar e elevar de forma contínua a 

qualidade das atividades desenvolvidas, em consonância com as metas indicadas no Plano 

Estratégico do TST. 

Por outro lado, também não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça – CNJ tem, 

sistematicamente, dado ênfase à promoção da Gestão do Conhecimento no Poder Judiciário, no que 

muito auxiliará a experiência obtida com a implantação da Central da Gestão da Informação da 

Ouvidoria. 

Sendo o Plano Estratégico o documento norteador da gestão do Tribunal na busca de uma 

gestão dinâmica voltada para resultados e em conformidade com os parâmetros da moderna 

Administração Pública, apresenta-se, a seguir, quadro demonstrativo acerca da vinculação desse 

documento às competências constitucionais do TST, bem como ao Plano Plurianual – PPA. 

 
Tabela 17 – Vinculação do Planejamento Estratégico às Competências Constitucionais e ao PPA 

CF/88 PPA PE - TST 

Art. 114. Compete à Justiça do 

Trabalho processar e julgar: 

I – as ações oriundas da relação 

de trabalho, abrangidos os entes 

de direito público externo e da 

administração pública direta e 

indireta da União, dos Estados, 

Fortalecer a governança e 

ampliar a capacidade 

institucional da 

Administração Pública, 

visando a melhor 

organização e 

funcionamento do Estado. 

 Aprimorar a prestação jurisdicional. 

- oferecer à sociedade prestação jurisdicional 

célere e de qualidade, aumentando 

continuamente o seu grau de satisfação. 

 Aperfeiçoar a legislação trabalhista. 

- atuar proativamente junto aos demais 

Poderes visando ao aperfeiçoamento da 
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CF/88 PPA PE - TST 

do Distrito Federal e dos 

Municípios; 

II – as ações que envolvam 

exercício do direito de greve; 

III - as ações sobre 

representação sindical, entre 

sindicatos, entre sindicatos e 

trabalhadores, e entre sindicatos 

e empregadores; 

IV – os mandados de segurança, 

habeas corpus e habeas data, 

quando o ato questionado 

envolver matéria sujeita à sua 

jurisdição; 

V – os conflitos de competência 

entre órgãos com jurisdição 

trabalhista, ressalvado o disposto 

no art. 102, I, o; 

VI – as ações de indenização por 

dano moral ou patrimonial, 

decorrentes da relação de 

trabalho; 

VII – as ações relativas às 

penalidades administrativas 

impostas aos empregadores 

pelos órgãos de fiscalização das 

relações de trabalho; 

VIII – a execução, de ofício, das 

contribuições sociais previstas 

no art. 195, I, a e II, e seus 

acréscimos legais, decorrentes 

das sentenças que proferir; 

IX – outras controvérsias 

decorrentes da relação de 

trabalho, na forma da lei. 

 

legislação. 

 Fortalecer a imagem do TST perante a 

sociedade. 

- promover ações que reforcem a imagem do 

TST quanto à realização de sua Missão e da 

responsabilidade socioambiental. 

 Promover e fortalecer as relações com outras 

instituições. 

- trabalhar em conjunto com outras 

instituições visando à melhoria contínua do 

desempenho institucional. 

Ampliar a oferta de 

serviços públicos de 

excelência ao cidadão, às 

empresas e às demais 

organizações da sociedade, 

mediante a melhoria dos 

marcos legais, dos 

processos de trabalho e da 

tecnologia da informação. 

 Assegurar a infraestrutura apropriada às 

atividades do Tribunal. 

- disponibilizar de forma racional os recursos 

materiais, físicos e tecnológicos, garantindo a 

eficiência e qualidade operacional. 

 Otimizar os processos de trabalho. 

- aprimorar processos de trabalho a fim de 

proporcionar maior eficiência na sua 

execução e efetividade dos resultados. 

 Racionalizar os custos operacionais de modo 

sustentável. 

- promover ações que garantam a 

racionalização dos custos operacionais 

visando à economicidade e à 

sustentabilidade. 

Aperfeiçoar a gestão de 

pessoas na administração 

pública federal, orientada 

por competências e pela 

democratização das 

relações de trabalho, 

visando aumentar a 

capacidade do governo na 

implementação de políticas 

públicas. 

 Desenvolver competências (conhecimentos, 

habilidades e atitudes) dos magistrados e 

servidores. 

- promover o desenvolvimento contínuo das 

competências dos colaboradores para melhor 

desempenho de suas atribuições 

 Promover a qualidade de vida e a valorização 

das pessoas. 

- promover o bem-estar, a saúde e a 

motivação das pessoas, contribuindo para 

melhor desempenho profissional e pessoal. 

 Aperfeiçoar a integração entre as Unidades 

do TST. 

- promover o trabalho colaborativo entre as 

Unidades mediante uma visão sistêmica. 

Aperfeiçoar o processo de 

alocação e de gestão dos 

recursos públicos mediante 

o fortalecimento e a 

integração das funções de 

planejamento, orçamento, 

execução, monitoramento, 

avaliação e controle de 

políticas públicas. 

 Assegurar a infraestrutura apropriada às 

atividades do Tribunal. - disponibilizar de 

forma racional os recursos materiais, físicos e 

tecnológicos, garantindo a eficiência e 

qualidade operacional. 

 Racionalizar os custos operacionais de modo 

sustentável. - promover ações que garantam a 

racionalização dos custos operacionais 

visando à economicidade e à 

sustentabilidade. 

 Assegurar o orçamento necessário à execução 

da estratégia - atuar junto aos demais Poderes 

para obtenção do orçamento necessário à 

execução da estratégia. 

 
Fonte: ASGE/SEGP 
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4.2 Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados 
 

4.2.1  Ações 

 

4.2.1.1  Ações - OFSS 

 

Identificação da Ação 

Código 4256                                                      Tipo: Atividade (4) 

Título Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho 

Programa Prestação Jurisdicional Trabalhista   Código: 0571      Tipo: Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária  15.101 – Tribunal Superior do Trabalho 

Ação Prioritária (   ) Sim      ( X )Não     Caso positivo: (     )PAC       (     ) Brasil sem Miséria  (   ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

148.742.220,00  104.119.554,00 89.156.810,45  62.216.691,68 59.957.429,14 2.259.262,54 26.940.118,77 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Processo Julgado Unidade 218.705 - 284.586 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 

1/1/2014  
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

23.718.591,24 12.105.270,03 9.205.965,66 - - - 

 

Identificação da Ação 

Código 20G2                                                    Tipo: Atividade (2) 

Título Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 

Programa Prestação Jurisdicional Trabalhista   Código: 0571      Tipo: Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária 15.101 – Tribunal Superior do Trabalho 

Ação Prioritária (   ) Sim      ( X )Não     Caso positivo: (     )PAC       (     ) Brasil sem Miséria  (   ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

8.631.934,00 8.563.562,00 3.291.863,88 1.854.263,61 1.854.263,61 - 1.437.600,27 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Magistrado Capacitado Unidade 1.300 - 1.600 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
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 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 

1/1/2014  
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

476.178,17 436.850,74 22.277,43 - - - 

 

Identificação da Ação 

Código 2549                                                    Tipo: Atividade (2) 

Título Comunicação e Divulgação Institucional 

Programa Prestação Jurisdicional Trabalhista   Código: 0571      Tipo: Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária 15.101 – Tribunal Superior do Trabalho 

Ação Prioritária (   ) Sim      ( X )Não     Caso positivo: (     )PAC       (     ) Brasil sem Miséria  (   ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

 17.606.308,00 12.324.416,00 11.558.413,85 5.853.887,81 5.853.887,81 - 5.704.526,04 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Matéria Veiculada Unidade 41.792 - 64.138 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 

1/1/2014  
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

4.424.255,44 3.460.893,81 779.764,41 - - - 

 

Identificação da Ação 

Código 2004                                                    Tipo: Atividade (2) 

Título 
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus 

Dependentes 

Programa Prestação Jurisdicional Trabalhista   Código: 0571      Tipo: Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária 15.101 – Tribunal Superior do Trabalho 

Ação Prioritária (   ) Sim      ( X )Não     Caso positivo: (     )PAC       (     ) Brasil sem Miséria  (   ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

 20.914.860,00 21.114.284,00 21.114.282,97 20.570.853,40 20.570.853,40 - 543.429,57 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Pessoa Beneficiada Unidade 8.770 - 8.940 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  
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 Valor em 

1/1/2014  
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

295.534,89 231.065,08 50.071,71 - - - 

 

Identificação da Ação 

Código 2010                                                    Tipo: Atividade (2) 

Título Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares 

Programa Prestação Jurisdicional Trabalhista   Código: 0571      Tipo: Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária 15.101 – Tribunal Superior do Trabalho 

Ação Prioritária (   ) Sim      ( X )Não     Caso positivo: (     )PAC       (     ) Brasil sem Miséria  (   ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

2.640.000,00 2.788.871,00 2.788.869,73 2.788.869,73 2.788.869,73 - - 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Criança atendida Unidade 419 - 395 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 

1/1/2014  
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

33,00 - 33,00 - - - 

 

Identificação da Ação 

Código 2011                                                    Tipo: Atividade (2) 

Título Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares 

Programa Prestação Jurisdicional Trabalhista   Código: 0571      Tipo: Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária 15.101 – Tribunal Superior do Trabalho 

Ação Prioritária (   ) Sim      ( X )Não     Caso positivo: (     )PAC       (     ) Brasil sem Miséria  (   ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

90.000,00 68.728,00 68.726,35 68.726,35 68.726,35 - - 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Pessoa Beneficiada Unidade 292 - 255 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 

1/1/2014  
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 
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- - - - - - 

 

Identificação da Ação 

Código 2012                                                    Tipo: Atividade (2) 

Título Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares 

Programa Prestação Jurisdicional Trabalhista   Código: 0571      Tipo: Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária 15.101 – Tribunal Superior do Trabalho 

Ação Prioritária (   ) Sim      ( X )Não     Caso positivo: (     )PAC       (     ) Brasil sem Miséria  (   ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

20.520.000,00 21.525.797,00 21.525.795,45 21.509.467,61 21.509.467,61 - 16.327,84 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Servidor Beneficiado Unidade 2.389 - 2.385 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 

1/1/2014  
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

2.780,73 - 2.780,73 
   

 

Identificação da Ação 

Código 2C73                                                    Tipo: Atividade (2) 

Título Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação 

Programa Prestação Jurisdicional Trabalhista   Código: 0571      Tipo: Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária 15.101 – Tribunal Superior do Trabalho 

Ação Prioritária (   ) Sim      ( X )Não     Caso positivo: (     )PAC       (     ) Brasil sem Miséria  (   ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

134.772.428,00 94.340.700,00 4.450.154,06 2.634.908,71 2.480.588,69 154.320,02 1.815.245,35 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Sistema Mantido Unidade 1 - 1 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 

1/1/2014  
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

2.463.362,87 891.862,49 1.483.943,68 - - - 
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Identificação da Ação 

Código 09HB                                                    Tipo: Operação Especial (0) 

Título 
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de 

Previdência dos Servidores Públicos Federais 

Programa Prestação Jurisdicional Trabalhista   Código: 0571      Tipo: Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária 15.101 – Tribunal Superior do Trabalho 

Ação Prioritária (   ) Sim      ( X )Não     Caso positivo: (     )PAC       (     ) Brasil sem Miséria  (   ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

70.445.828,00 70.445.828,00 70.445.828,00 65.224.247,07 65.224.247,07 - 5.221.580,93 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

- - - - - 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 

1/1/2014  
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

517.057,92 6.971,22 510.086,70 - - - 

 

Identificação da Ação 

Código 20TP                                                    Tipo: Atividade (2) 

Título Pagamento de Pessoal Ativo da União 

Programa Prestação Jurisdicional Trabalhista   Código: 0571      Tipo: Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária 15.101 – Tribunal Superior do Trabalho 

Ação Prioritária (   ) Sim      ( X )Não     Caso positivo: (     )PAC       (     ) Brasil sem Miséria  (   ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

430.199.410,00 404.899.410,00 404.899.406,81 398.046.360,49 398.046.360,49 - 6.853.046,32 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

- - - - - 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 

1/1/2014  
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

1.538.517,96 1.063.132,56 475.385,40 - - - 

 

Identificação da Ação 
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Código 0181                                                    Tipo: Operação Especial (0) 

Título Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis 

Programa 
Previdência de Inativos e Pensionistas da União  Código: 0089    Tipo: Gestão e 

Manutenção 

Unidade Orçamentária 15.101 – Tribunal Superior do Trabalho 

Ação Prioritária (   ) Sim      ( X )Não     Caso positivo: (     )PAC       (     ) Brasil sem Miséria  (   ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

159.186.677,00 184.486.677,00 184.486.672,16 184.058.527,03 184.058.527,03 - 428.145,13 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

- - - - - 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 

1/1/2014  
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

301.160,53 - 301.160,53 - - - 

 

Identificação da Ação 

Código 0536                                                    Tipo: Operação Especial (0) 

Título Pensões Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais 

Programa 
Operações Especiais: Outros Encargos Especiais   Código: 0909    Tipo: Gestão e 

Manutenção 

Unidade Orçamentária 15.101 – Tribunal Superior do Trabalho 

Ação Prioritária (   ) Sim      ( X )Não     Caso positivo: (     )PAC       (     ) Brasil sem Miséria  (   ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

1.935.475,00 1.935.475,00 1.517.284,55 1.517.284,55 1.517.584,55 - - 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

- - - - - 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 

1/1/2014  
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

- - - - - - 

 

Identificação da Ação 
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Código 00M1                                                    Tipo: Operação Especial (0) 

Título Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade 

Programa Prestação Jurisdicional Trabalhista   Código: 0571      Tipo: Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária 15.101 – Tribunal Superior do Trabalho 

Ação Prioritária (   ) Sim      ( X )Não     Caso positivo: (     )PAC       (     ) Brasil sem Miséria  (   ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

326.951,00 326.951,00 326.950,25 175.973,18 175.973,18 - 150.977,07 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

- - - - - 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 

1/1/2014  
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

- - - - - - 

 

Identificação da Ação 

Código 151E                                                    Tipo: Projeto (1) 

Título 
Construção de Galpão do Tribunal Superior do Trabalho no Setor de Armazenagem e 

Abastecimento Norte (SAAN) - DF 

Programa Prestação Jurisdicional Trabalhista   Código: 0571      Tipo: Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária 15.101 – Tribunal Superior do Trabalho 

Ação Prioritária (   ) Sim      ( X )Não     Caso positivo: (     )PAC       (     ) Brasil sem Miséria  (   ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

3.000.000,00 2.100.000,00 265.200,00 - - - 265.200,00 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Edifício construído 
Percentual de 

execução física 
70 - - 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 

1/1/2014  
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

- - - - -  - 

Fonte: SIAFI e SIOP 



 

 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
 

 

67 

 

Nota:  Os campos “Iniciativa” e “Objetivo” foram excluídos por determinação da Portaria TCU nº 90/2014, página 60. O TST não 

possui ações temáticas, que se desdobram em objetivos e iniciativas. 

 

4.2.1.2  Ações não Previstas na LOA 2014 – Restos a Pagar não Processados - OFSS 

 

Identificação da Ação 

Código 4091                                                    Tipo: Atividade (4) 

Título Capacitação de Recursos Humanos 

Programa Prestação Jurisdicional Trabalhista   Código: 0571      Tipo: Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária 15.101 – Tribunal Superior do Trabalho 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não         Caso positivo: (     )PAC    (     ) Brasil sem Miséria (  )Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Valor em 

01/01/2014 
 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizado 

380.900,00 62.722,72 - - - - 

 

Identificação da Ação 

Código 5093                                                                                   Tipo: Projeto (5) 

Título 
Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do 

Trabalho (E-Jus) 

Programa Prestação Jurisdicional Trabalhista   Código: 0571      Tipo: Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária 15.101 – Tribunal Superior do Trabalho 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X   )Não          Caso positivo: (     )PAC    (     ) Brasil sem Miséria (  )Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Valor em 

01/01/2014 
 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizado 

2.175.557,79 1.536.891,61 620.666,18 - - - 

Fonte: SIAFI e SIOP 

Nota:  Os campos “Iniciativa” e “Objetivo” foram excluídos por determinação da Portaria TCU nº 90/2014, página 60. O TST não 

possui ações temáticas, que se desdobram em objetivos e iniciativas. 

 

4.2.1.3  Análise Situacional 

A "Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho" é a principal ação do Tribunal Superior do 

Trabalho e tem por meta o julgamento de processos trabalhistas, refletindo o produto final entregue 

à sociedade. Assim, verifica-se que a meta física prevista foi superada em 30,12%, enquanto a 

execução financeira (despesa liquidada) atingiu 59,76%. Todavia, ao se considerar o montante 

empenhado, a execução financeira alcançou 85,63%, restando satisfatoriamente atendido o objetivo 

proposto, uma vez que, mesmo sem execução total do orçamento, a meta física foi superada. 

Quanto à inscrição de valores em restos a pagar, o montante representou 28,04% do orçamento, 

mormente em razão de diversos contratos firmados ao final do exercício.  Cumpre observar, ainda, 

que houve contingenciamento no montante de R$ 7.200.000,00, representando 6,92% da dotação 

final, em cumprimento ao previsto no art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 c/c o art. 51, caput e 

seus §§ 1º e 3º, da Lei nº 12.919/2013, de 24/12/2013 (LDO 2014). 

Em relação à ação "Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados", o cumprimento da meta 

física foi superado em 20,46%, revelando o alcance do objetivo proposto, qual seja a capacitação de 

magistrados. Por seu turno, houve a execução financeira de apenas 21,65% (despesa liquidada), o 
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que decorreu, principalmente, da descentralização de recursos para as Escolas Judiciais, no importe 

de R$ 4.263.983,36 (49,79% da dotação inicial), cuja execução ficou a cargo dos Tribunais 

Regionais do Trabalho, tanto para custear passagens e diárias de alunos-juízes que participaram dos 

Cursos de Formação, quanto para equipar as Escolas Judiciais. Levando-se em consideração o 

exposto, a execução financeira (despesas empenhadas e descentralizadas) representou 88,23% da 

dotação final do exercício. 

A ação “Comunicação e Divulgação Institucional” superou a meta física inicial prevista na 

LOA em 53,47%, o que equivale 64.138 matérias veiculadas. Foram consideradas no cálculo todas 

as matérias da página eletrônica do TST na internet e intranet, da mídia televisiva, rádio e canais do 

TST, no youtube, facebook e twitter. Relativamente à execução financeira, as despesas liquidada e 

empenhada alcançaram, respectivamente, 48,48%  e 94,46% da dotação inicial. 

Para a ação "Assistência Médica e Odontológica a Servidores Civis", a execução física foi de 

101,94% e a financeira de 100,00% (despesa liquidada). A meta física reflete o número de 

beneficiários atendidos por mês. 

Quanto às ações dos benefícios "Assistência Pré-Escolar aos Dependentes Civis", "Auxílio-

Transporte aos Servidores Civis" e "Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis", todas tiveram 

execução satisfatória, tanto física quanto financeira. 

Em 2014, três novas ações foram criadas no âmbito do TST: a ação “Benefícios Assistenciais 

decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade” consignou o montante de R$ 326.951,00; a ação 

“Pensões decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais”, criada para restituir valores 

recolhidos ao Montepio Civil, executou R$ 1.517.584,55, da dotação inicial de R$ 1.935.475,00; e 

o projeto “Construção de Galpão do Tribunal Superior do Trabalho no Setor de Armazenagem e 

Abastecimento Norte (SAAN)” recebeu o montante de R$ 3.000.000,00 para a primeira fase da 

construção, a qual corresponderia a 70% da obra. Entretanto, em virtude de o projeto da obra estar 

em tramitação na Administração de Brasília, órgão vinculado ao Governo do Distrito Federal, a 

execução da meta inicial proposta restou prejudicada, sendo executado em 2014 somente o projeto 

executivo no valor de R$ 265.200,00. Neste projeto foram contingenciados recursos na ordem de 

R$ 1.834.800,00, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 c/c o art. 51, caput e seus 

§§ 1º e 3º, da Lei nº 12.919/2013, de 24 de dezembro de 2013 (LDO 2014). 

As ações executadas em 2014, no âmbito do Projeto "Manutenção do Sistema Nacional de 

Tecnologia da Informação", encontram-se alinhadas ao Planejamento Estratégico de Tecnologia da 

Informação da Justiça do Trabalho, instituído pela Resolução nº 69/2010 do Conselho Superior da 

Justiça do Trabalho. 

A atividade "Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação" alcançou: 

1. execução financeira em relação à despesa liquidada, no montante de R$ 4.450.154,06, o 

que corresponde a 3,30% da dotação inicial; 

2. descentralizações de recursos aos Tribunais Regionais do Trabalho, no montante de R$ 

89.658.120,57, o que corresponde a 66,53 % da dotação inicial. 

Em resumo, atingiu-se a execução financeira de 99,75% da dotação final consignada ao 

Tribunal no exercício de 2014 
 

4.3 Informações sobre Outros Resultados da Gestão 

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Resolução nº 198/2014, que dispôs sobre o 

planejamento e a gestão estratégica no âmbito do Poder Judiciário.  

Esse normativo, além de revisar o plano estratégico estabelecido pela Resolução CNJ nº 

70/2009, reuniu as propostas apresentadas por todos os segmentos do Poder Judiciário, visando à 

atualização da estratégia nacional, bem assim apontou os Macrodesafios do Poder Judiciário para o 

sexênio 2015-2020. 
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Em consonância com a Resolução CNJ nº 198/2014, o TST reuniu gestores e servidores de 

diversas áreas com o intuito de formular a estratégia para os anos seguintes. Assim, seguindo as 

disposições normativas estabelecidas pelo CNJ, foi editada a Resolução Administrativa nº 

1.693/2014, que estabelece o Plano Estratégico do TST para o período de 2015 a 2020. 

Tendo em vista o êxito da experiência anterior, o novo Plano Estratégico, mais sintético, está 

centrado em resultados e alinhado aos Macrodesafios estabelecidos para o Poder Judiciário, com a 

expectativa de consolidação e melhoria contínua de uma gestão cada vez mais comprometida com a 

oferta de resultados à sociedade. 

Exercendo o seu papel de órgão pacificador das relações trabalhistas, o TST implementou 

iniciativas relevantes em 2014, sendo que várias delas contaram com o envolvimento de outras 

instituições e segmentos da sociedade brasileira, além de entidades estrangeiras. Entre outras, 

podem ser destacadas as seguintes: 

 evento “Trabalho Forçado: Estimativas Econômicas Globais e um novo Projeto para o 

Brasil”: realizado no TST nos dias 20 e 21 de maio, pela Organização Internacional do Trabalho – 

OIT. O evento contou com a participação de autoridades governamentais de outros países, além de 

especialistas da OIT/Genebra e OIT/Brasil. Na ocasião, a referida Organização apresentou o 

Relatório “Estimativas Globais do Trabalho Forçado”, que traz prognósticos oficiais do governo 

brasileiro e estudos da OIT em diversos países. Suas conclusões servem de suporte às iniciativas 

internacionais para a erradicação desse tipo de infração, contra a qual o Brasil é considerado 

referência; 

 “Reflexões sobre o Direito do Trabalho Desportivo”: mesa-redonda com os ministros do 

TST, na qual foram evidenciadas as peculiaridades desse ramo do direito trabalhista e as diversas 

questões que advêm de tais características especiais; 

 Seminário “Trabalho Infantil – Realidade e Perspectivas”: evento realizado nos dias 8 e 9 

de outubro. Os participantes do encontro divulgaram uma Carta Aberta à Sociedade Brasileira 

conclamando a sociedade para o combate a todas as formas de trabalho infantil. O propósito é 

intensificar os trabalhos de forma a cumprir o compromisso firmado com a Organização 

Internacional do Trabalho – OIT de erradicação das piores formas de trabalho infantil até 2016. 

 Semana da Memória – “Ferrovias Brasileiras: o trabalho nos trilhos”: realizada de 4 a 7 

de novembro. A exposição é resultado de uma pesquisa que reuniu informações e objetos sobre as 

lutas e os movimentos grevistas pela aquisição de direitos trabalhistas que culminaram na 

formulação de políticas de proteção ao trabalho e inspiraram outras categorias. 

 Prêmio “Selo Diamante”: concedido, no mês de novembro, pelo Conselho Nacional de 

Justiça ao TST em reconhecimento à excelência da gestão da informação. O Selo Justiça em 

Números, em sua primeira edição, foi concedido em quatro categorias, de acordo com a prioridade 

que cada tribunal conferiu aos respectivos sistemas de coleta, produção e disseminação de dados 

estatísticos.  

Ainda entre os resultados da gestão, vale destacar o desempenho do TST frente às Metas 

Nacionais do Judiciário, monitoradas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, conforme o 

descrito a seguir: 

 
Tabela 18 – Resultados da Gestão Frente às Metas Nacionais do Judiciário 

Meta Descrição 
Grau de 

cumprimento (%) 

1 
Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os 

distribuídos em 2014. 
102,81% 

2 
Julgar, até 31/12/2014, pelo menos 80% dos processos distribuídos 

até 31/12/2011. 
106,30% 

3 
Estabelecer e aplicar parâmetros objetivos de distribuição da força 

de trabalho, vinculados à demanda de processos, com garantia de 
16,67% 
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Meta Descrição 
Grau de 

cumprimento (%) 

estrutura mínima das unidades da área fim. 

5 

Reduzir o congestionamento, em relação à taxa média de 2013 e 

2012, na fase de cumprimento de sentença e de execução, em 

qualquer percentual quanto às execuções fiscais e em 5% quanto às 

execuções não fiscais e cumprimento de sentença. 

0% (o TST aguarda 

manifestação do 

CNJ acerca da 

exclusão da meta). 

6 
Identificar e julgar, até 31/12/2014, as ações coletivas distribuídas 

até 31/12/2011, no 1º Grau e no TST. 
100% 

Fonte: site do CNJ 

 

4.4  Informações sobre Indicadores de Desempenho Operacional 
 

Apresenta-se a seguir o resultado das metas do Plano Estratégico, no ano de 2014, destacando 

que o ISAT - Índice de Satisfação dos Clientes, apesar de ser um indicador estratégico, encontra-se 

detalhado no item 3.3 “Mecanismos para Medir a Satisfação dos Produtos e Serviços” deste 

Relatório. 

Da mesma forma, o IMCSC – Índice Médio de Capacitação dos Servidores em Competências, 

o IDC – Índice de Desenvolvimento da Competência, o ICO – Índice de Clima Organizacional e o 

IPEQV – Índice de Participação em Eventos de Qualidade de Vida, que fazem parte do portfolio de 

indicadores de gestão estratégica do Tribunal, estão delineados no item 6.1.6 “Indicadores 

Gerenciais sobre Recursos Humanos”, por estarem relacionado ao tema tratado naquele tópico. 

 
Tabela 19 – Índice do Tempo Médio de Tramitação 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade 

ITMT – Índice do Tempo Médio de 

Tramitação 
422,54 

(1)
 417 dias 418,08 dias 

(2)
 anual 

Fonte: ASGE 

Notas: 

(1) mensuração: dezembro/2014 

(2) mensuração: 2014 

 

Detalhamento: avalia o número médio de dias em que o processo tramita no TST (andamento inicial 

até a baixa definitiva do processo). 

 

Essa meta institucional visa reduzir em 5% ao ano o tempo médio de tramitação entre o 

andamento inicial e a baixa do processo judicial, a partir da medição de 2010, diminuindo de 663,02 

dias em 2010, para 417 dias até 2014. Ao final do exercício de 2014, o índice alcançou a 

mensuração de 418,08 dias de tramitação, praticamente atingindo a meta estipulada, com 

desempenho acumulado equivalente a 99,7%. 

O histórico do ITMT mostra a superação das metas nos anos de 2010 (755,94/663,02), 2011 

(629,87/569,27) e 2012 (540,80/462,41), e o seu não atingimento em 2013 (439,00/503,15).  

É de se ressaltar que a meta anual não foi alcançada por apenas 0,3%, contudo houve aumento 

considerável na produtividade da atividade-fim do TST em 2014, sendo julgados 284.586 processos, 

ou seja, um incremento de 12,2% em comparação com o exercício de 2013, quando foram julgados 

253.547 processos. Do mesmo modo, ocorreu melhora no número de processos baixados, cujo 

aumento foi de 4,1% (200.571/192.589). 

Ademais, registre-se que o tempo médio de tramitação de processos baixou de 503 dias em 

2013, para 418 dias em 2014, uma redução bastante significativa de 16,9%. 
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Tabela 20 – Índice de Processos Antigos Não Baixados 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade 

IPANB – Índice de Processos Antigos Não 

Baixados 
24,54% 

(1)
 16% 24,52% 

(2)
 anual 

Fonte: ASGE 

Notas: 

(1) mensuração: dezembro/2014 

(2) mensuração: 2014 

 

Detalhamento: avalia a relação entre os processos não baixados com mais de dois anos de 

distribuição em face do total de processos não baixados no período.  

 

 

O IPANB tinha por meta em 2014 a redução no percentual de processos não baixados com 

mais de dois anos de distribuição para 16% do acervo do TST, objetivo este que não foi alcançado, 

tendo o índice atingido 24,52% no acumulado do ano, denotando a necessidade de mais ações e 

políticas visando a priorização da análise dos processos mais antigos nos Gabinetes. 

 
Tabela 21 – Índice de Alcance de Metas 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade 

IAM – Índice de Alcance de Metas 41,38%
(1)

 73% 31,03%
(2)

 anual 
Fonte: ASGE 

Notas: 

(1) mensuração: dezembro/2014 

(2) mensuração: 2014 

 

Detalhamento: avalia o percentual de metas estratégicas atingidas em relação ao total de metas 

estratégicas estabelecidas. 

 

 
 

O resultado demonstra o alcance de 31,03% das metas estabelecidas no Plano Estratégico, 

mostrando um desempenho de 42,51% frente à meta estabelecida.  

Convém salientar que das dezoito metas administrativas, oito foram efetivamente cumpridas, o 

que corresponde a 44,44% de metas dessa natureza. Em relação às onze metas judiciárias, verifica-se 

que o desempenho também não correspondeu ao esperado, haja vista que apenas uma foi cumprida, 

o que corresponde a 9,09% de metas desse caráter. 

Do exame desse índice, que expressa a síntese da execução da estratégia no ano de 2014, 

chega-se à conclusão de que os maiores desafios do Tribunal persistem na atividade-fim, 

notadamente no que se refere ao impacto gerado pelos processos antigos, isto é, com distribuição 

superior a dois anos, em gabinetes que pendem de solução definitiva e à demanda processual 

crescente. Contudo, não se pode olvidar que o Tribunal vem elevando expressivamente o 

quantitativo de julgados a cada ano. 
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Tabela 22 – Índice de Afastamento de Servidores Decorrente de Licença Médica 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade 

IAFAST – Índice de Afastamento de 

Servidores Decorrente de Licença Médica 
2,83% 

(1)
 2,73% 3,05% 

(2)
 anual 

Fonte: ASGE 

Notas: 

(1) mensuração: dezembro/2014 

(2) mensuração: 2014 

 

Detalhamento: avalia o percentual médio de dias não trabalhados em virtude de afastamento do 

servidor para tratamento da própria saúde. 

 

 
 

O IAFAST tem seguido a tendência temporal dos anos de 2012 e 2013, em que o índice fica 

dentro da “meta estabelecida” no mês de janeiro e apresenta aumento nos meses subsequentes. Esta 

tendência se deve à menor duração do mês (período de recesso), ao período preferencial para 

usufruto de férias dos servidores das áreas judiciária e administrativa. Assim, os tratamentos 

eletivos, principalmente as cirurgias programadas, são postergadas para os meses subsequentes. 

A apuração anual mostrou uma tendência de queda, passando de 3,54% em 2012, para 2,99% 

em 2013. Todavia, em 2014 o índice acumulado sofreu leve aumento, passando para 3,05%. 

Diante do resultado anual de 2012 (3,54%), foram estabelecidos critérios mais objetivos de 

avaliação médica pericial, redução nos períodos de reavaliação pela Junta Médica em licenças 

prolongadas, corroboradas pela criação de dois cargos de Analista Judiciário, Área de Apoio 

Especializado, Especialidade Medicina, Ramo Medicina do Trabalho que proporcionaram melhor 

gerenciamento dos afastamentos para tratamento de saúde. Dessa forma, houve redução do IAFAST 

acumulado para 2,99% em 2013. 

No ano de 2014, embora tenham sido mantidos os mesmos critérios, acima mencionados, 

houve incremento no índice, alcançando resultado de 3,05%, cuja responsabilidade foi imputada, 

principalmente, a fatores sazonais, tratamento cirúrgico eletivo e acidentes não ligados ao trabalho, 

condições estas que não podem ser controladas ou administradas pela unidade de saúde 

ocupacional. 

Importante ressaltar que, embora o Plano Estratégico tenha estabelecido a meta de 2,73% para 

o IAFAST, o não-alcance do resultado deveu-se a fatores humanos influenciados por diversas 

variáveis, em que algumas poucas se mostram administráveis pela área de saúde. 

Não obstante o índice tenha alcançado resultado aquém do esperado, destaca-se a continuidade 

das ações e programas voltados para a saúde ocupacional dos servidores, tais como: orientação, 

acompanhamento e supervisão dos servidores em tratamento com a finalidade de diagnosticar 

precocemente as falhas ou interrupções e estimular as adesões dos pacientes aos tratamentos 

instituídos; exame médico periódico com o objetivo de identificar fatores de risco da população de 

servidores do TST, além de diagnosticar precocemente os distúrbios da saúde; orientações 

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

implantação do programa de atenção à servidora gestante (odontológico e enfermagem); 

revitalização do Programa TST Sem Tabaco visando à redução do tabagismo entre os servidores; 

realização de reuniões dos Vigilantes do Peso em parceria com a Associação dos Servidores do 

Tribunal Superior do Trabalho (Astrisutra) para a redução da obesidade e sobrepeso dos servidores; 
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e realização de avalições físicas e orientações para a prática de exercícios físicos e a redução do 

sedentarismo (TST em Movimento). 

 
Tabela 23 – Índice de Disponibilidade de Serviços de Tecnologia da Informação 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade 

IDSTI – Índice de Disponibilidade de Serviços de 

Tecnologia da Informação 
98,40% 

(1)
 99,00% 99,49% 

(2)
 anual 

Fonte: ASGE 

Notas: 

(1) mensuração: dezembro/2014 

(2) mensuração: 2014 

 

Detalhamento: avalia a disponibilidade dos serviços de infraestrutura e/ou sistemas de tecnologia da 

informação. 

 
A meta pertinente ao indicador em epígrafe para o ano de 2014 foi 99,00%. O valor apurado 

no ano foi de 99,49%, portanto, além da meta estabelecida para o período. Em comparação com o 

resultado de 2013 (99,92%) houve um discreto decréscimo de 0,43 pontos. No entanto, os valores 

foram apurados somente entre os meses de julho e outubro. Com isso, não foi possível uma 

comparação direta entre os dois anos, pois o referido índice sofreu alteração de nomenclatura e 

metodologia de cálculo. 

No ano de 2014 foram realizadas melhorias na infraestrutura dos serviços de TI do TST, tais 

como: a contratação de link redundante para acesso à internet; a implantação de redundância no 

acesso a todos os bancos de dados; a criação de protocolos de contingência; e a disponibilização dos 

principais serviços de infraestrutura em um site de contingência fora das dependências do TST. 

Assim, espera-se um melhor desempenho na disponibilidade dos sistemas de TI nos próximos anos. 

 
Tabela 24 – Índice de Integração entre as Unidades 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
(2)

 
Periodicidade 

IIU – Índice de Integração entre as Unidades 61% 
(1)

 65% - bianual 
Fonte: ASGE 

Notas: 

(1) mensuração: dezembro/2012 

(2) não houve mensuração no ano de 2014 

 

Detalhamento: avalia a integração entre as unidades do TST 
 
 
 

O Índice de Integração entre as Unidades é avaliado bianualmente por meio de item constante 

da Pesquisa de Clima Organizacional. Conforme razões expostas no Índice de Clima Organizacional 

– ICO, a pesquisa será realizada em maio de 2015. 

 
Tabela 25 – Índice de Execução dos Projetos Estratégicos 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade 

IEXPE – Índice de Execução dos Projetos 

Estratégicos 
0%

(1)
 77% 8,33%

(2)
 anual 

Fonte: ASGE 
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Notas: 

(1) mensuração: dezembro/2014 

(2) mensuração: 2014 

 

Detalhamento: avalia o percentual de projetos estratégicos dentro do prazo. 

 

 
 

Não obstante o aludido resultado apurado esteja em patamar bastante inferior ao almejado 

para o ano de 2014, convém esclarecer que esse percentual médio anual corresponde à mensuração 

relativa aos projetos que tiveram suas atividades executadas em conformidade com a última linha de 

base estabelecida. Ou seja, não implica inferir que diversas dessas atividades não tenham sido 

executadas ao longo do ano, embora fora do prazo planejado. 

Visto isso, no ano de 2014, prosseguiu-se na execução dos projetos estratégicos “Implantação 

do PJe-JT no TST – Fase II, Etapa I: Mapeamento de Necessidades” e “Implementação da Gestão 

por Competências”.  

Quanto à “Implantação do PJe-JT no TST – Fase II, Etapa I: Mapeamento de Necessidades”, 

embora o seu término estivesse previsto para fevereiro, o seu encerramento ocorreu somente no 

segundo semestre de 2014. O atraso impactou significativamente o indicador em epígrafe, contudo 

tal se deu em decorrência da necessidade de análise profícua dos produtos e das revisões solicitadas 

em face de alguns deles. 

Após o levantamento das necessidades e requisitos do TST para a tramitação do processo 

eletrônico, decidiu-se por apresentar nova proposta de projeto de implantação do PJe-JT no TST 

para todo o Tribunal melhor estruturado, consideradas as experiências observadas por ocasião da 

implantação do projeto-piloto na 6ª Turma e com foco na apresentação contínua de melhores 

resultados aos jurisdicionados. Nesse sentido, o projeto encontra-se em fase de planejamento. 

No que pertine à “Implementação da Gestão por Competências”, houve necessidade de 

implementar mudanças no projeto, de modo a prever a aquisição de uma ferramenta tecnológica 

para apoiar os processos relativos à Gestão por Competências, o que deu ensejo à aprovação de 

novo cronograma. Tenha-se em vista que, até a ocorrência da apresentação e aprovação deste, a 

mensuração levou em conta o cronograma vigente até então, fator de impacto na mensuração de 

resultados. Contudo, embora fosse fixada nova linha de base, os atrasos na execução das atividades 

persistiram, em razão de negociações entre a unidade de  desenvolvimento de pessoas e a empresa 

contratada no projeto de modo a compatibilizar a agenda de grupos participantes de atividades e da 

consultoria. Porém, ao final, o que se verificou é que a maioria das atividades planejadas para o ano 

de 2014 foram efetivamente executadas. 

Não obstante o projeto ainda esteja sendo impactado pelo atraso na aquisição da referida 

ferramenta, salienta-se que a previsão de término continua mantida para o ano de 2016. 

No segundo semestre, deu-se início ao Projeto “Implantação da Central de Gestão da 

Informação da Ouvidoria” diretamente alinhado ao Plano Estratégico 2010-2014, como um dos 

primeiros passos fundamentais na implantação da gestão do conhecimento na Instituição e, ainda, 

com foco na satisfação dos clientes, especialmente no que tange ao melhor atendimento do 

jurisdicionado. Em razão da revisão de produtos, houve um ligeiro atraso nas atividades, o que 

também impactou o citado indicador. 

 
Tabela 26 – Índice de Julgados por Força de Trabalho 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade 

IJFT – Índice de Julgados por Força de 

Trabalho 

27,77 

processos 
(1)

 
285 processos 

278,65 

processos 
(2)

 
anual 
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Fonte: ASGE 

Notas: 

(1) mensuração: dezembro/2014 

(2) mensuração: 2014 

 

Detalhamento: avalia a relação entre o número de decisões colegiadas e monocráticas proferidas no 

período e a média de servidores lotados nos gabinetes de Ministros. 

 

 
 

No acumulado do ano de 2014, o IJFT atingiu 278,65 processos, alcançando assim 

desempenho equivalente a 97,8% da meta estabelecida, que era de 285,00 processos. 

Apesar de a meta anual não ter sido atingida, deve-se ressaltar o incremento de quase 10% em 

relação ao índice registrado no ano passado (254,03), o que denota o aumento da produtividade dos 

servidores lotados em gabinetes, cujo número, em média, foi mantido. 

De fato, no exercício de 2014 foram julgados 284.586 processos contra 253.547 em 2013, 

refletindo significativa progressão na produtividade do Tribunal, o que vem se repetindo ano após 

ano. 

Cabe ressaltar, por outro lado, que a realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil 

resultou em vários feriados, que influíram negativamente não só neste, mas em todos os índices da 

área judiciária.  

 
Tabela 27 – Índice de Julgados por Força de Trabalho da Área Judiciária 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade 

IJFTAJ – Índice de Julgados por Força de 

Trabalho da Área Judiciária 

55,48 

processos 
(1)

 

648,60 

processos 

562,81 

processos 
(2)

 
anual 

Fonte: ASGE 

Notas: 

(1) mensuração: dezembro/2014 

(2) mensuração: 2014 

 

Detalhamento: avalia a relação entre o total de decisões colegiadas e monocráticas proferidas no 

período e a média de servidores de cargos efetivos, requisitados, ocupantes exclusivamente de 

cargos em comissão e removidos lotados na Secretaria-Geral Judiciária do TST e unidades 

subordinadas. 

  
No ano de 2014 o IJFTAJ alcançou 562,81 processos julgados por força de trabalho da área 

judiciária. 

O não atingimento da meta (648,60) deveu-se à descoberta de falha no filtro do relatório da 

força de trabalho, detectado em meados do mês de agosto. Após a sua correção, observou-se o 

aumento da força de trabalho em aproximadamente 112 servidores. É importante salientar que a 

meta estabelecida para 2014 levou em consideração o filtro do relatório anterior à correção do 

apontado erro. 

 Não obstante tenha ocorrido expressivo incremento no número de processos julgados em 

2014 (285.016) em relação ao ano de 2013 (249.970), o ajuste do quantitativo da força de trabalho 

prejudicou a mensuração do índice. 
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Tabela 28 – Índice de Congestionamento 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade 

IC – Índice de Congestionamento 94,17% 
(1)

 49,97% 60,68% 
(2)

 anual 
Fonte: ASGE 

Notas: 

(1) mensuração: dezembro/2014 

(2) mensuração: 2014 
 

Detalhamento: avalia o percentual de demanda reprimida por soluções definitivas nos processos em 

trâmite no TST. 

 
 

Em 2014 o Índice de Congestionamento atingiu 60,68%, logo, bem distante da meta 

estabelecida para o ano (49,97%), refletindo um desempenho acumulado no período de 78,6% do 

previsto. 

Conforme mencionado na análise de outros índices da área judiciária, o Tribunal efetivamente 

acelerou a prestação jurisdicional, o que se reflete no aumento da produtividade e do número de 

processos julgados (284.586) e baixados (200.571). 

Não obstante, tal desempenho foi superado, como nos anos anteriores, pela progressão 

exponencial no número de processos recebidos pelo TST, que totalizaram 309.033 no exercício de 

2014, resultando no aumento do acervo do Tribunal para 368.623, ou seja, 16,4% a mais que o 

existente no final de 2013. 

Por tal razão, urge a necessidade de otimizar a atividade jurisprudencial, de  modo a dar 

ampla e efetiva aplicabilidade à Lei nº 13.015, de 21/7/2014, que alterou artigos da CLT, com o fito 

de obstaculizar a interposição desnecessária de recursos.  

 
Tabela 29 – Índice Médio da Distribuição 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade 

IMD – Índice Médio da Distribuição 25,14 dias 
(1)

 28,50 dias 36,99 dias 
(2)

 anual 
Fonte: ASGE 

Notas: 

(1) mensuração: dezembro/2014 

(2) mensuração: 2014 
 

Detalhamento: avalia o tempo médio de tramitação do processo entre o seu recebimento pelo 

Tribunal até a efetiva distribuição. 

 
 

Em 2014, apurou-se que, do ingresso de processos no TST até a distribuição, consumiu-se, 

em média, 36,99 dias, ficando 28% acima da meta estabelecida (28,5 dias).  

A meta não foi alcançada em decorrência de vários fatores que interferiram diretamente no 

seu resultado, valendo os principais: 

- em maio de 2014 foram convocados 16 Desembargadores para atuarem nos julgamentos de 

AIRRs. A primeira distribuição ocorreu no dia 12/5, sendo que a unidade de classificação, autuação 

e distribuição processual, a partir do final de abril, acumulou AIRRs para que a primeira 
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distribuição ocorresse em sua totalidade, pois ficou estabelecido que algumas distribuições aos 

Desembargadores Convocados ocorressem nas segundas-feiras de cada mês. Assim, tornou-se 

necessário represar por aproximadamente 20 dias cerca de 6.000 processos a fim de contemplar a 

distribuição do mês dos Desembargadores; 

 - a Copa do Mundo FIFA, ocorrida no Brasil, nos meses junho/julho, ocasionando feriados e 

expedientes reduzidos. Esse fator diminuiu a produtividade diária das unidades envolvidas; e 

- a unidade de processos eletrônicos acumulou, no período de fevereiro a agosto de 2014, 

aproximadamente 1.965 processos originários do PJe-JT, até definição do fluxo no TST, tendo em 

vista as suas peculiaridades. Essa espera gerou atraso na média de tramitação de processos na 

unidade de 44 dias.   

 
Tabela 30 – Índice Médio de Julgados 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade 

IMJ – Índice Médio de Julgados 210,43 dias 
(1)

 224 dias 241,38 dias 
(2)

 anual 
Fonte: ASGE 

Notas: 

(1) mensuração: dezembro/2014 

(2) mensuração: 2014 
 

Detalhamento: avalia o tempo médio de tramitação processual entre a primeira conclusão e a 

primeira decisão judicial. 

 

 
 

O IMJ mede o tempo médio de tramitação entre a primeira conclusão e a primeira decisão 

judicial. No ano de 2014, o índice registrou 241,38 dias, não atingindo, portanto, a meta estipulada 

(224,00 dias). O desempenho acumulado do índice alcançou 92,2% do resultado previsto para o 

ano. 

Apesar do aumento de produtividade registrada pelo TST, bem assim a adoção de medidas 

visando acelerar a prestação jurisdicional, como a convocação de dezesseis Desembargadores de 

TRTs para julgar Agravos de Instrumento em Recurso de Revista - AIRR (Termo de Acordo nº 

1/2014), observou-se um menor desempenho do índice em relação ao ano anterior. 

O resultado pode ser justificado pelo aumento exponencial de processos recebidos pelo 

Tribunal no período, bastante superior aos que foram julgados (309.033 x 284.586), o que se 

refletiu na majoração do acervo dos Gabinetes. 

 
Tabela 31 – Índice Médio de Baixados sem Recursos 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade 

IMBSR – Índice Médio de Baixados sem 

Recursos 
43,57 dias 

(1)
 40 dias 45 dias 

(2)
 anual 

Fonte: ASGE 

Notas: 

(1) mensuração: dezembro/2014 

(2) mensuração: 2014 
 

Detalhamento: avalia o número médio de dias entre o primeiro julgamento do processo e sua baixa 

definitiva sem interposição de recurso.  
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O resultado do índice ficou acima da meta estabelecida para o período (40 dias), ou seja, em 

45 dias. Em que pese o resultado para o ano de 2014, constata-se que este superou o obtido em 

2013, que foi de 45,53 dias, quando a meta estabelecida para aquele período era de 55 dias. 

Pode-se atribuir esse resultado em parte ao erro em um dos parâmetros de cálculo do 

indicador, uma vez que, com a superação da meta em 2013 a unidade de gestão estratégica sugeriu a 

revisão da meta para o ano de 2014 em quarenta dias o tempo médio de tramitação entre o primeiro 

julgamento e a baixa do processo judicial sem recursos internos, em 2014.  

Verifica-se, assim, que houve uma melhora significativa na baixa de processos sem recursos 

em 2014 se comparado com 2013. Esta melhora deve-se à maior agilidade, pelos gabinetes, na 

disponibilização dos acórdãos para publicação, após o julgamento. 

 
Tabela 32 – Índice Médio de Baixados com Recursos 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade 

IMBR – Índice Médio de Baixados com 

Recursos 
417,15 dias 

(1)
 546 dias 392,22 dias 

(2)
 anual 

Fonte: ASGE 

Notas: 

(1) mensuração: dezembro/2014 

(2) mensuração: 2014 
 

Detalhamento: avalia o número médio de dias que o processo leva entre o primeiro julgamento e a 

baixa (processos com interposição de recurso interno). 

 

 
 

O Índice Médio de Baixados com Recursos apurou 392,22 dias, o que revela ampla superação 

da meta estabelecida para o período de 2014 (546 dias). Percebe-se, assim, que a média anual do 

índice em 2014 excedeu significativamente o resultado de 2013 (607,25 dias).  

A série histórica do IMBR mostra resultado positivo no ano de 2014 e negativo nos anos 

anteriores, com metas e resultados descritos a seguir: 

 
Tabela 33 – Série Histórica do IMBR 

 2011 2012 2013 

Meta 320,85 304,81 290 

Resultado 423,13 409,48 607 

 

O resultado positivo no exercício de 2014 justifica-se em razão de o julgamento de um 

segundo recurso no processo demandar menos tempo, pois já houve a análise anterior dos autos. 

Isso também se aplica à elaboração e disponibilização do voto para as Secretarias, cujas atividades 

estão voltadas para a publicação e baixa de processos de forma cada vez mais célere.  

 
Tabela 34 – Índice Agilidade na Publicação dos Acórdãos 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade 

IAPA – Índice Agilidade na Publicação dos 

Acórdãos 
87,22% 

(1)
 87% 85,62% 

(2)
 anual 

Fonte: ASGE 

Notas: 

(1) mensuração: dezembro/2014 

(2) mensuração: 2014 
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Detalhamento: avalia a relação entre o total de acórdãos publicados no prazo de até dez dias após a 

sessão de julgamento e o número de decisões proferidas na mesma sessão. 

 

No ano de 2014, 173.823 acórdãos foram publicados em um prazo de até 10 dias, ou seja, 

10.465 acórdãos a mais que em 2013 (163.358 acórdãos). O resultado obtido (85,62%), apesar de 

ter ficado abaixo da meta estabelecida para o período (87%), demonstra melhor desempenho 

quando comparado ao ano de 2013 (83,05%).  

Importante ressaltar que os feriados ocorridos em virtude da realização da Copa do Mundo 

afetaram o expediente normal do Judiciário e, por conseguinte, impactaram negativamente as 

atividades de publicação dos acórdãos. 

 
Tabela 35 – Índice de Processos Antigos nos Gabinetes 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade 

IPAG – Índice de Processos Antigos nos 

Gabinetes 
27% 

(1)
 15% 27% 

(2)
 anual 

Fonte: ASGE 

Notas: 

(1) mensuração: dezembro/2014 

(2) mensuração: 2014 

 

Detalhamento: avalia o percentual de processos distribuídos há mais de dois anos em relação ao 

número total de processos conclusos nos gabinetes. 

             

Ao final do ano de 2014, havia nos gabinetes 60.993 processos distribuídos há mais de dois 

anos. Esse quantitativo representa 27% do acervo dos ministros e um desvio de 12% em relação à 

meta estabelecida para o período (15%). 

Desse resultado, constata-se que a solução para os processos antigos prossegue sendo um 

desafio para o Tribunal, mesmo havendo priorização desse tipo de processo e o pagamento de horas 

extras no ano de 2014. Não se pode deixar de considerar que o volume crescente da demanda 

processual e o fato de esse indicador ser aplicado em uma base móvel de idade do acervo que se 

atualiza mensalmente impõem um maior grau de dificuldade de atingimento da meta.  

Desse resultado, constata-se que a solução para os processos antigos prossegue sendo um 

desafio para o Tribunal, não obstante o incremento de ações voltadas para se dar preferência à 

análise e ao julgamento de processos dessa natureza. Também não se pode deixar de considerar que 

o volume crescente da demanda processual e o fato desse indicador ser aplicado em uma base 

móvel de idade do acervo que se atualiza mensalmente impõe um maior grau de dificuldade de 

atingimento da meta.  

Assim, constata-se ser necessário elaborar plano de ação cujo escopo venha enfrentar a 

detenção do aumento do acervo, por meio de medidas que melhorem a capacitação dos servidores 

de gabinete, a disseminação de boas práticas, análise e melhoria de processos de trabalho de 

gabinetes, foco na priorização dos processos antigos (com mais de dois anos de distribuição), ou 

melhor, em meios que impliquem celeridade processual. 
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Tabela 36 – Índice do Tempo Médio de Licitação 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade 

ITML – Índice do Tempo Médio de Licitação 39,13% 
(1)

 60% 54,76% 
(2)

 anual 
Fonte: ASGE 

Notas: 

(1) mensuração: dezembro/2014 

(2) mensuração: 2014 

 

Detalhamento: avalia, em dias, o tempo médio de tramitação do processo licitatório. 

 

 
 

O Índice do Tempo Médio de Licitação, no exercício de 2013, sofreu alteração na 

metodologia de cálculo com o objetivo de facilitar a apuração dos resultados. 

Foi estabelecida meta de que 56% das licitações fossem concluídas dentro do período de 125 

dias. Os dados demonstraram, no entanto, que das 142 licitações concluídas com êxito, apenas 69 

estavam dentro do prazo estabelecido. Dessa forma, o resultado alcançado foi de 48,59%, 

demonstrando desempenho de 13,23% inferior à meta. 

Analisando os dados apurados, observa-se que seis licitações foram concluídas em até 128 

dias, com percentual de 2,4% além da meta, o que pode ser adequado com a adoção de um 

monitoramento sistematizado, a ser adotado com a implantação do sistema SIORC. 

Ressalta-se, ainda, que 29 licitações concluídas em prazo excessivo, acima de 200 dias, 

ocorreram por motivos pontuais que influenciaram negativamente no resultado do índice, tais como: 

fracasso na primeira licitação realizada com necessidade de repetição do certame, abertura de 

processo para tratar de prorrogação de contrato com posterior realização de nova licitação e 

interposição de recursos por licitantes, dentre outras circunstâncias. 

Com o objetivo de agilizar os procedimentos licitatórios do Tribunal, e por consequência 

melhorar o desempenho do índice, a unidade de administração realizará, em 2014, o mapeamento 

dos processos de licitação que apresentaram prazo excessivo de conclusão, com o objetivo de 

identificar gargalos e redesenhar os processos de trabalho. 

 
Tabela 37 – Índice de Eficiência Operacional 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade 

IEO – Índice de Eficiência Operacional R$ 4.455,92 
(1)

 R$ 3.000,00 R$ 2.960,21 
(2)

 anual 
Fonte: ASGE 

Notas: 

(1) mensuração: dezembro/2014 

(2) mensuração: 2014 

 

Detalhamento: avalia o valor médio do custo processual no TST.  

 

 
 

O valor do custo processual no TST, em 2014, foi de R$ 2.960,21. Esse resultado demonstrou 

desempenho de 101,33% em relação à meta estabelecida para o ano. 

O resultado positivo deveu-se ao aumento de 4,14% no número de processos baixados em 

relação ao ano de 2013 (192.590), não obstante o aumento da despesa tenha sido 2,34% maior em 

relação ao exercício anterior (R$ 580.152.089,00). 
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Tabela 38 – Índice do Consumo de Papel 

Denominação 
Índice de 

Referência 
Índice Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade 

ICP – Índice do Consumo de Papel 1.166 resmas
(1)

 15.199 resmas 15.816 resmas
(2)

 anual 
Fonte: ASGE 

Notas: 

(1) mensuração: dezembro/2014 

(2) mensuração: 2014 

 

Detalhamento: avalia a quantidade de resmas A4 consumidas anualmente. 

 

 
 

No ano de 2014, a principal iniciativa da unidade de material e logística visando à redução do 

consumo de resmas papel foi o empreendimento de ação educativa, por meio do contato direto com 

as unidades demandantes, sobre a importância de gerenciar o consumo, tendo em vista o impacto 

em todo o Tribunal. 

O resultado anual de 15.816 resmas demonstrou o alcance de 96% da meta estabelecida 

(15.199). O valor estipulado para a meta revelou-se difícil de ser alcançado, tendo em vista que o 

processo judicial eletrônico já se encontrava implementado neste Tribunal, conforme apontou a 

referida unidade no relatório do exercício de 2013.  

Importante mencionar que os frequentes mutirões de análises de processos judiciais, validados 

pela hora-extra nos finais de semana, demanda consumo maior de material.  

 
Tabela 39 – Índice do Consumo de Água 

Denominação 
Índice de 

Referência 
Índice Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade 

ICA – Índice do Consumo de Água 
1,18 

m
3
/colaborador

(1)
 

11,00 

m
3
/colaborador 

12,76 

m
3
/colaborador

(2)
 

anual 

Fonte: ASGE 

Notas: 

(1) mensuração: dezembro/2014 

(2) mensuração: 2014 

 

Detalhamento: avalia a média de volume de água (m
3
) consumida por colaborador, anualmente. 

 

 
 

No ano de 2014, foram consumidos 48.177m
3
 de água, que representa uma redução de 11,5% 

em relação ao exercício de 2013 (54.477m
3
), porém o resultado de 12,76m

3
 de água por colaborador 

alcançou 84% da meta estabelecida para este ano (11m
3
/colaborador). 

Destacam-se alguns fatores que contribuíram para a redução do consumo de água, quais 

sejam: menor consumo de água durante a realização da Copa do Mundo, em função da redução do 

expediente de trabalho e feriados; e a utilização plena da água subterrânea para a rega de gramados 

e lavagem de veículos, especialmente durante a estação de seca. 

Em contrapartida pode-se citar a utilização das dependências do Tribunal nos finais de 

semana em virtude da realização de hora-extra por servidores de gabinetes. 

Importante mencionar que o Tribunal aguarda a autorização da ADASA para a utilização do 

uso da água subterrânea no sistema de ar condicionado. 
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Tabela 40 – Índice do Consumo de Energia 

Denominação 
Índice de 

Referência 
Índice Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade 

ICE – Índice do Consumo de Energia 
193 

kwh/colaborador(1)
 

2.249 

kwh/colaborador 

2.159 

kwh/colaborador(2)
 

anual 

Fonte: ASGE 

Notas:  

(1) mensuração: dezembro/2014 

(2) mensuração: 2014 

 

Detalhamento: mensura a média de energia elétrica (kWh) consumida por colaborador, anualmente. 

 

 

 
 

 

O consumo de energia por colaborador no ano de 2014 foi de 2.159kwh. Este resultado 

superou em 4% a meta estabelecida de 2.249kwh ao tempo em que representou uma redução de 

4,72% em relação consumo no ano de 2013 (2.266kwh). 

 Destaca-se dois fatores que contribuíram para o alcance da meta: o menor consumo de 

energia durante a Copa do Mundo, em função dos feriados e redução do expediente; e a 

implantação de novo sistema de iluminação nas escadarias do Tribunal com a utilização de 

lâmpadas LED e sensores ultrassônicos de presença. 

 
Tabela 41 – Índice de Aperfeiçoamento da Legislação Trabalhista 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade 

IALT – Índice de Aperfeiçoamento da 

Legislação Trabalhista 
100% 

(1)
 100% 100% 

(2)
 anual 

Fonte: ASGE 

Notas: 

(1) mensuração: dezembro/2014 

(2) mensuração: 2014 

 

Detalhamento: avalia o percentual de proposições legislativas acompanhadas pela Assessoria 

Parlamentar, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, alinhadas ao posicionamento da 

Justiça do Trabalho. 

 

 
 

Embora o Tribunal tenha enfrentado maiores dificuldades no desempenho de suas atividades 

de acompanhamento de projetos perante o Poder Legislativo no exercício de 2014, decorrentes do 

funcionamento atípico do Congresso Nacional, devido à “Copa do Mundo” e ao “recesso branco”, 

em face das eleições, o resultado do índice para a meta no ano de 2014, do mesmo modo que em 

2013, foi de 100%, ultrapassando a meta estabelecida cujo valor era de 90%.  

Das 22 votações acompanhadas no âmbito da Câmara dos Deputados e do Senado Federal em 

2014, todas foram aprovadas de acordo com as pretensões do Tribunal: 

 

Câmara dos Deputados 

- Plenário 

1 aprovação 
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- Comissão de Finanças e Tributação (CFT) 

3 aprovações 

- Comissão de Trabalho, de Administração e de Serviço Público (CTASP):  

4 aprovações 

 

Senado Federal 

- Plenário do Senado Federal 

7 aprovações 

- Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) 

7 aprovações 

 
Tabela 42 – Índice de Responsabilidade Social 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade 

IRSOC – Índice de Responsabilidade Social 
2.611 pessoas 

beneficiadas 
(1)

 

8.000 pessoas 

beneficiadas 

19.726 pessoas 

beneficiadas 
(2)

 
anual 

Fonte: ASGE 

Notas: 

(1) mensuração: dezembro/2014 

(2) mensuração: 2014 

 

Detalhamento: avalia o número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais desenvolvidos pelo 

TST. 

 
 

No ano de 2014, o Comitê de Sustentabilidade Solidária mensurou em 19.726 o número de 

pessoas beneficiadas por projetos sociais desenvolvidos pelo TST. O número revela a superação da 

meta (8.000) em 146,57%. 

O comitê tem como atribuições estabelecer e coordenar as ações institucionais permanentes 

do Tribunal nas áreas social e ambiental, as quais pode-se mencionar: doação de computadores, 

material de escritório e cestas básicas; visitas a creches; contrato com cooperativas de catadores 

para coleta de resíduos recicláveis, bem assim ações voltadas para o público interno do Tribunal tais 

como o TST em Movimento e o Coral do TST. 

Assim, no exercício de 2014, foram coordenadas diversas iniciativas de servidores e/ou 

unidades administrativas com impactos benéficos a diversos públicos atendidos pelo TST. 

 
Tabela 43 – Índice de Matérias Jornalísticas Veiculadas na Mídia 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade 

IMJVM – Índice de Matérias Jornalísticas 

Veiculadas na Mídia 

5.992 

matérias 
(1)

 

50.000 

matérias 

64.138 

matérias 
(2)

 
anual 

Fonte: ASGE 

Notas: 

(1) mensuração: dezembro/2014 

(2) mensuração: 2014 

 

Detalhamento: avalia o número de matérias sobre o TST veiculadas nos meios de comunicação. 
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No ano de 2014, foram veiculadas 64.138 matérias jornalísticas sobre o TST, com superação 

em 28,27% da meta estabelecida (50.000). 

O Tribunal deu continuidade às ações de melhoria visando à crescente divulgação do nome do 

TST na mídia, o que ensejou o aumento da meta para o exercício de 2014. Novas mídias foram 

inseridas na contabilidade do índice, quais sejam:  SoundCloud, Google Plus, matérias maxpress e 

as notícias divulgadas em veículos impressos e digitais. 

 
Tabela 44 – Índice de Cooperação 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade 

ICOOP – Índice de Cooperação 94 parcerias 
(1)

 86 parcerias 94 parcerias 
(2)

 anual 
Fonte: ASGE 

Notas: 

(1) mensuração: dezembro/2014 

(2) mensuração: 2014 

 

Detalhamento: avalia o número de acordos de cooperação vigentes no TST. 

 

 
 

O resultado do índice demonstra a superação da meta em 9,30%, com 94 parcerias vigentes no 

Tribunal. 

No ano de 2014 o Tribunal realizou oito novas parcerias com instituições a seguir descritas:  

 STF, CNJ, STJ, CJF, CSJT, TSE e STM: envio de informações processuais na forma 

digital (sistema de malote digital); 

 CSJT e TSE: implantação do Sistema de Gestão de Recursos Humanos - SGRH do 

Tribunal Superior Eleitoral no ambiente operacional do Tribunal de Superior do Trabalho, do 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho e dos TRTs; 

 TRTs: colaboração dos Tribunais Regionais do Trabalho na convocação, excepcional e 

temporária, de Desembargadores que atuarão perante as Turmas do Tribunal Superior do Trabalho, 

mediante cessão de servidores; 

 Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF: cessão gratuita, pelo TST, do sistema 

informatizado utilizado pelo Programa TST-SAÚDE, com vistas à utilização pelo Fundo de 

Assistência à Saúde da CLDF; 

 CSJT e MPF: transferência de tecnologia para o recebimento e processamento de 

informações advindas do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA; 

 CSJT e TRT 10ª Região: conjugação de esforços com vistas a conceder suporte de 

segurança predial e projetos ao TRT, bem como ao desenvolvimento de projetos de interesses 

recíprocos de duração limitada; 

 CNMP: participação no programa de berçário do TST; 

 CSJT e TRT 4ª Região: desenvolvimento, manutenção e integração do subsistema e-

Jus2, do TRT, ao PJe, desenvolvido pelo CSJT, nas ações atinentes ao funcionamento em conjunto 

desses sistemas em todos os procedimentos. 

 
Tabela 45 – Índice de Inclusão dos Projetos Estratégicos no Orçamento 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade 

IIPEO – Índice de Inclusão dos Projetos 

Estratégicos no Orçamento 
100% 

(1)
 100% 100% 

(2)
 anual 

Fonte: ASGE 
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Notas: 

(1) mensuração: dezembro/2014 

(2) mensuração: 2014 

 

Detalhamento: avalia o percentual de projetos estratégicos inseridos no orçamento, anualmente. 
 

 
 

O resultado demonstra a consolidação da cultura de inclusão de projetos classificados como 

estratégicos no orçamento enquanto prioridade institucional. Ressalta-se que, a teor do art. 9º do 

Ato.TST.GP. nº 780/2011, que instituiu o Escritório de Gestão de Projetos no âmbito do TST, os 

projetos reputados estratégicos são tratados com prioridade, frente aos demais, no tocante a recursos 

orçamentários, humanos e materiais. Nesse aspecto, a prática de inclusão orçamentária não mais 

tem se revelado desafiadora, razão pela qual não constou do Plano Estratégico pertinente ao sexênio 

2015-2020. 

 
Tabela 46 – Índice de Execução do Orçamento Estratégico 

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade 

IEXOE – Índice de Execução do Orçamento 

Estratégico 
0% 

(1)
 100% 73,52% 

(2)
 anual 

Fonte: ASGE 

Notas: 

(1) mensuração: dezembro/2014 

(2) mensuração: 2014 

 

Detalhamento: avalia o percentual de execução do orçamento concernente aos projetos estratégicos, 

anualmente. 

 

 
 

No ano de 2014, somente o projeto estratégico “Implementação da Gestão por Competências” 

demandou recursos orçamentários. 

Foi executado 73,52% do valor total previsto para o exercício em comento. 

O resultado obtido demonstra razoável efetividade da execução orçamentária levado em 

consideração o que foi planejado para o ano de 2014. 

Nota-se que a execução orçamentária no que tange aos projetos estratégicos também não mais 

tem se revelado como prática desafiadora para a Instituição, haja vista que, a medida que as 

entregas são realizadas, as previsões contratuais são normalmente cumpridas. Nesse sentido, o 

monitoramento orçamentário dos projetos dessa natureza não foi mantido em nível estratégico, 

conforme se vê do Plano Estratégico pertinente ao sexênio 2015-2020. 
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4.5  Informações sobre Custos de Produtos e Serviços 

 

Produto/ 

Serviços 
Ação Orçamentária 

Custo Total de 

2014 

Custo Unitário 

Variação % 

Economia Total em 

2014 com base em 

2013 

Economia Total 

em 2014 com 

base em 2012 

Custo Unitário 

2014 2013 2012 2014/2013 2014/2012 

Processo 

Julgado 

20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da 

União 
396.549.593,92 

1.621,18  1.646,99  1.716,52 -1,57 -5,55 -7.345.574,41  -27.131.346,91  4256 - PO 0001 - Apreciação de Causas 

na Justiça do Trabalho, e PO 0006 - 

Trabalho Seguro 

64.815.606,32 

Servidor 

Capacitado 

4091 - Capacitação de Recursos 

Humanos, e 4256 - PO 0002 - 

Capacitação de Recursos Humanos 

1.285.589,93 346,24  244,62  251,61  41,54 37,61 377.305,35  351.343,93  

Pessoa 

Beneficiada 

2004 - Assistência Médica e 

Odontológica aos Servidores Civis, 

Empregados, Militares e seus 

Dependentes 

20.620.982,96 2.306,60  2.419,97  1.364,36  -4,68 69,06 -1.013.534,79  8.423.584,65  

Criança 

Atendida 

2010 - Assistência Pré-Escolar aos 

Dependentes dos Servidores Civis, 

Empregados e Militares 

2.788.869,73  7.060,43  6.713,71  6.290,01  5,16 12,25 136.953,38  304.314,52  

Servidor 

Beneficiado 

2011 - Auxílio-Transporte aos 

Servidores Civis, Empregados e 

Militares 

68.689,32  269,37  284,51  290,78  -5,32 -7,36 -3.861,08  -5.459,09  

Servidor 

Beneficiado 

2012 - Auxílio-Alimentação aos 

Servidores Civis, Empregados e 

Militares 

21.439.298,11 8.989,22  8.529,84  8.568,45  5,39 4,91 1.095.627,12  1.003.539,50 

Magistrado 

Capacitado 

20G2 - Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados 
4.714.632,77 2.946,65  4.612,03  2.909,76  -36,11 1,27 -2.664.619,28  59.019,28  

Matéria 

Veiculada 

2549 - Comunicação e Divulgação 

Institucional 
7.522.762,13 117,29  2.664,64  7.424,13  -95,60 -98,42 - 

(5)
 - 

(5)
 

Sistema 

Mantido 

2C73 - Manutenção do Sistema 

Nacional de Tecnologia da Informação 
3.526.976,85 3.526.976,85 24.601.248,26  38.670.686,45  -85,66 -90,88 -21.074.271,41  -35.143.709,60  
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Fonte: SIC e SIOP - DICONT/SEA/TST. 

Nota: 1- Foram excluídos do Custo Total os seguintes valores: 

a) classificados no SIC com o código "-9 - Não se aplica", nos valores de R$ 7.440.577,40 (2012), R$ 7.522.539,99 (2013) e R$ 6.763.969,56 (2014); 

b) de Projetos e atividades sem execução financeira; 

c) do Programa 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União; 

d) do Programa 0901 - Cumprimento de Sentenças Judiciais; 

e) do Programa 0909 - Pensões Decorrentes de Legislação Especial. 

2- Em 2012, o produto "Servidor Capacitado" era relativo à Ação 4091. A partir de 2013, passou a integrar a Ação 4256, como Plano Orçamentário 0002 - Capacitação de Recursos Humanos. 

3- A Ação 20G2 inclui os custos incorridos nos TRT's, oriundos de Provisões repassadas pelo TST para pagamento de diárias e passagens. 

4- Foi utilizada a métrica "Vlr Custo Direto (até o mês)" sob a pasta "Siafi - Lançamento" do SIC, para a emissão do relatório de custos. 

5- A Ação 2549 sofreu alterações na forma de cálculo do produto/serviço, restando prejudicada a demonstração da economia efetuada em 2014. 
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Análise Crítica 

O quadro foi elaborado com base nas ações orçamentárias do TST que continham produtos e 

metas físicas definidas nas leis orçamentárias de 2012 a 2014, com exceção da Ação 20TP 

(Pagamento de Pessoal Ativo da União) que não apresenta meta física na LOA. Os custos desta 

Ação foram somados aos da Ação 4256 (Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho), de forma a 

apurar um valor de custo unitário mais aproximado, considerando que os gastos com pessoal ativo 

constituem o insumo de maior relevância financeira aplicado na realização da meta finalística da 

UJ: processo julgado.  

Observa-se que a Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação não é uma 

ação somente do TST, contemplado toda a Justiça do Trabalho, portanto, com abrangência nacional, 

dessa forma não sendo objeto de avaliação por essa unidade jurisdicionada. 

Os dados do custo total foram extraídos do Sistema de Informação de Custos do Governo 

Federal (SIC) e as metas físicas executadas foram obtidas em consulta ao Sistema Integrado de 

Planejamento e Orçamento (SIOP).  

Verificou-se que na composição do custo total apurado pelo SIC, em cada ação orçamentária, 

foram considerados os parâmetros do modelo conceitual definido pela CCONT/STN, com exceção 

dos custos com depreciação/amortização e outros ajustes patrimoniais (adiantamentos, despesas 

antecipadas etc.), possivelmente pela dificuldade de alocá-los diretamente às ações orçamentárias. 

Esses custos são classificados no SIC sob o código “-9 – Não se aplica”. 

O preenchimento do quadro acima considerou os dados referentes à análise dos custos 

ocorridos em cada exercício, quais sejam: produto/serviço, ação orçamentária, custo total, meta 

prevista, meta realizada, custo unitário e variação percentual dos custos totais. A avaliação dessas 

informações pode indicar qual fator foi preponderante nas variações ocorridas nos custos: o 

financeiro (custo total) ou o físico (meta realizada). 

Assim, são apresentadas a seguir análises das variações dos custos de 2014 em relação a 2012 

e 2013, com indicação da ação orçamentária, produto e área responsável pela avaliação: 

 

 Ações Orçamentárias: 4256 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho e 

20TP – Pagamento de Pessoal Ativo da União 
Produto: Processo Julgado 

Área Responsável: Secretaria de Administração (SEA) e Secretaria Judiciária (SEGJUD) 

Os custos unitários desse produto foram obtidos pela divisão do custo total das Ações 4256 e 

20TP pela quantidade de processos julgados em cada exercício. 

O custo total compõe-se dos custos com pessoal ativo (Ação 20TP) e dos custos referentes às 

despesas de outros custeios (Ação 4256), considerando que as despesas de capital não constituem 

custos, mas sim a depreciação e amortização correspondentes. 

Com relação à variação desse índice, observa-se que o custo unitário do processo julgado em 

2014 obteve uma redução de 5,55%, em relação a 2012, e de 1,57%, em relação a 2013, o que 

representou uma economia de R$ 27.131.346,91 e de R$ 7.345.574,41, respectivamente, conforme 

apontado no quadro acima 

Ao analisar a composição dos custos totais no triênio, verifica-se que houve aumento nos 

custos com pessoal de 2014, de 19,82% e 11,40%, em relação a 2012 e 2013, respectivamente. 

Considerando que o quantitativo de pessoal permaneceu praticamente estável, depreende-se que o 

aumento foi em consequência principalmente dos ajustes salariais concedidos durante o período. 

Com relação aos demais custos ocorridos em 2014, contabilizados na Ação 4256, estes 

apresentaram aumentos de 13,32% e 5,16%, em relação a 2012 e 2013, respectivamente. 

Analisando o custo do processo julgado, observa-se que a redução decorreu do aumento do 

número de processos julgados no âmbito desta Corte que, em 2012, foi de 226.129 processos e, em 
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2013, de 253.547. Já em 2014, o número de processos julgados foi de 284.586, representando um 

aumento de 25,85% quando comparado ao ano de 2012. 

No que diz respeito à Secretaria-Geral Judiciária e suas unidades vinculadas, vale destacar os 

seguintes fatores que podem ter contribuído para a melhora do referido acréscimo no número de 

processos julgados no TST: 

a) redução do Índice Médio de Baixados Sem Recurso – IMBSR. Esse índice afere a média 

de dias entre o primeiro julgamento do processo e sua baixa definitiva (sem interposição 

de recurso interno). 

Em 2012, a média apurada foi de 58,65 dias, passando para 45 dias em 2014, o que 

representou uma redução de 13,65 dias. 

b) redução do Índice Médio de Baixados com Recurso – IMBR. Esse índice apura o 

número médio de dias entre o primeiro julgamento e a baixa efetiva do processo 

(processos com interposição de recurso interno). 

Em 2012, o índice era de 409,48 dias. Em 2014, o índice alcançado foi de 392,22 dias, 

resultando uma redução de 17,26 dias. 

c) diminuição do Índice Médio de Distribuição – IMD. Esse índice mede o tempo médio de 

tramitação do processo, quando considerado o seu recebimento pelo Tribunal e a efetiva 

distribuição. A média era de 58,47 dias em 2012, passando para 36,99 dias em 2014. 

A evolução dos índices é corolário da unificação de procedimentos de trabalho implantada 

pelas Secretarias dos Órgãos Judicantes e pela Coordenadoria de Classificação, Autuação e 

Distribuição de Processos – CCADP.  

Em relação às Secretarias dos Órgãos Judicantes, foram estabelecidas metas visando à 

diminuição do tempo médio de dias compreendido entre a data da liberação da decisão pelos 

Gabinetes de Ministros e a data da baixa dos respectivos processos.  

Quanto à CCADP, a diminuição do IMD é fruto da otimização do fluxo de entrada de 

processos naquela unidade. Com a sua reorganização, pode-se aperfeiçoar a distribuição de tarefas 

nos setores e, consequentemente, aumentar o número de processos autuados e distribuídos no 

período.  

Não é demais registrar que outras ações, não inseridas nas atribuições desta Secretaria-Geral, 

também podem ter contribuído de forma mais efetiva para a redução do custo unitário do 

produto/serviço, tais como a prestação de horas extras pelos Gabinetes dos Ministros, criação de 

grupos de estudo para dar maior celeridade à tramitação dos processos e a posse de novos 

servidores.  
 

 Ações Orçamentárias: 4091 – Capacitação de Recursos Humanos 

Produto: Servidor Capacitado 

Área Responsável: Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGPES) 

 O aumento de custo demonstrado na tabela deve-se, além da variação de preço natural do 

mercado, ao aumento de benefícios oferecidos pelo Tribunal nos dois últimos anos, os quais se 

utilizam da rubrica de capacitação do TST. São eles: 

 • 60 bolsas para o curso de pós-graduação em Direito Constitucional do Trabalho, em turma 

fechada, exclusiva para o Tribunal. Ressalta-se que a maior parte do custeio foi efetivado no 

exercício de 2014;  

• 60 bolsas para cursos de pós-graduação em turmas abertas (ATO DILEP.CDEP.SEGPES. 

GDGSET.GP nº 360, de 7 de julho de 2014); 

• 110 bolsas de estudo de língua estrangeira (ATO DILEP.CDEP.SEGPES.GDGSET.GP nº 

342, de 25 de junho de 2014); e 

• Execução das etapas de implantação da Gestão de Pessoas por Competências, por meio de 

workshops/oficinas.  
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 Ação Orçamentária: 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, 

Empregados, Militares e seus Dependentes  

Produto: Pessoa Beneficiada 

Área Responsável: Secretaria de Administração (SEA) e Divisão de Contabilidade (DICONT) 

Os custos unitários com assistência médica e odontológica foram obtidos pela divisão do 

custo total da Ação 2004 pela quantidade de pessoas beneficiadas (servidores e dependentes 

econômicos e especiais). 

Em 2014, esses custos indicaram aumento de 69,06% em relação a 2012 e redução de 4,68%, 

em relação a 2013. 

 No entanto, o acréscimo apontado em comparação a 2012 está distorcido, pois a partir de 

2013 houve alteração na métrica do produto (pessoa beneficiada), que se apresentava inconsistente, 

em 2012. Dessa forma, a meta prevista foi reduzida em 33,50%, passando de 13.188, em 2012, para 

8.770, em 2014. 

Quando analisados os custos totais no período, observa-se que houve acréscimo de 15,18%, 

em comparação a 2012, e redução de 3,93%, em relação a 2013. 

Vale ressaltar que os custos com assistência-médica e odontológica, por não terem um valor 

fixo por beneficiário, variam em função da quantidade e do tipo das demandas (consultas, exames, 

internações etc.) como também pelas alterações nas tabelas de preços dos serviços ofertados. 
 

 Ação Orçamentária: 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, 

Empregados e Militares 

Produto: Criança Atendida 

Área Responsável: Secretaria de Administração (SEA) e Divisão de Contabilidade (DICONT) 

Os custos unitários com assistência pré-escolar foram obtidos pela divisão do custo total da 

Ação 2010 pela quantidade de crianças atendidas. 

Em 2014, esses custos tiveram aumento de 12,25% e 5,16% em relação a 2012 e a 2013, 

respectivamente. Houve pouca variação na meta realizada, no período em referência: 387 crianças 

atendidas, em 2012; 385, em 2013, e 395, em 2014. 

Verifica-se que a evolução dos custos totais e unitários com assistência pré-escolar está 

compatível com os valores mensais estipulados por beneficiário, sendo R$ 561,00, para o período 

de janeiro de 2012 a dezembro de 2013, e R$ 594,15, para o exercício de 2014. 

Os valores fixados para concessão desse benefício foram regulamentados pelas Portarias 

Conjuntas nº 5/2011 e nº 1/2014, expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

 

 Ação Orçamentária: 2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e 

Militares 

Produto: Servidor Beneficiado 

Área Responsável: Secretaria de Administração (SEA) e Divisão de Contabilidade (DICONT) 

Os custos unitários com auxílio-transporte foram obtidos pela divisão do custo total da Ação 

2011 pela quantidade de servidores beneficiados. 

Em 2014, esses custos tiveram decréscimos de 7,36% e 5,32% em relação a 2012 e 2013, 

respectivamente, e podem ter variado em função da redução na quantidade de servidores 

beneficiados ao longo do triênio: 278, em 2012; 266, em 2013, e 255, em 2014. 

Vale destacar que os valores unitários desse auxílio não são fixos, e variam conforme os 

preços das passagens e as linhas de transporte utilizadas pelos servidores beneficiados. 
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 Ação Orçamentária: 2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e 

Militares 

Produto: Servidor Beneficiado 

Área Responsável: Secretaria de Administração (SEA) e Divisão de Contabilidade (DICONT) 

Os custos unitários com auxílio-alimentação foram obtidos pela divisão do custo total da 

Ação 2012 pela quantidade de servidores beneficiados. 

Em 2014, esses custos tiveram acréscimos de 4,91% e 5,39% em relação a 2012 e 2013, 

respectivamente, que se justificam pela variação no valor desse benefício mensal ocorrida no 

período: R$ 710,00, de janeiro de 2012 a dezembro de 2013, e R$ 751,96, para o exercício de 2014. 

Os valores fixados para concessão desse benefício foram regulamentados pelas Portarias 

Conjuntas nº 5/2011 e nº 1/2014, expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

 

 Ação Orçamentária: 20G2 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 

Produto: Magistrado Capacitado 

Área Responsável: Escola de Formação de Magistrados da Justiça do Trabalho (ENAMAT) 

No exercício de 2012, esta Escola Nacional capacitou 938 magistrados. Destes, 625, 

correspondentes a 66% do total, foram certificados na modalidade de educação à distância (EaD).  

Em 2013, do total de 1.151 magistrados, 612, ou 53% do total de alunos-juízes, foram 

capacitados na modalidade à distância.  

No ano de 2014, do total de 1.600, 836 magistrados foram capacitados em cursos na 

modalidade à distância. Além disso, 99 alunos-juízes foram certificados em ações formativas 

presenciais transmitidas ao vivo para os 24 Tribunais Regionais do Trabalho.  

No exercício de 2014, portanto, 935 magistrados, correspondente a 58% do total de 

capacitados, foram certificados em ações desenvolvidas à distância. 

Ressalta-se, dessa forma, que, com o propósito de ampliar o universo de magistrados 

atingidos pelas atividades de formação, a atual gestão da ENAMAT promoveu, em 2014, o 

incremento de ações formativas na modalidade à distância em relação às realizadas em 2013 e 

adotou a transmissão on-line de ações presenciais aos Tribunais Regionais do Trabalho. 

Em consequência, tornou-se possível a capacitação de maior número de magistrados 

trabalhistas com menor custo, considerando a redução de despesas com a emissão de bilhetes aéreos 

e o pagamento de diárias aos instrutores e alunos-juízes participantes das ações de formação. 

Salienta-se, ainda, que, no exercício de 2013, a ENAMAT promoveu a execução de 3 Cursos 

de Formação Inicial, diferentemente dos anos de 2012 e 2014, nos quais somente 2 edições da 

atividade foram realizadas. Destarte, o custo unitário por magistrado em 2013 resultou em maior 

valor, tendo em vista as despesas de deslocamento dos professores e magistrados alunos da 

formação inicial. 

Destaca-se, por fim, que a dotação orçamentária desta Escola Nacional tem auxiliado 

diretamente no permanente e sistemático crescimento de suas atividades na busca de cumprir com 

sua competência, atribuída pela Constituição Federal, de formar e aperfeiçoar os magistrados do 

trabalho. 
 

 Ação Orçamentária: 2549 - Comunicação e Divulgação Institucional 

Produto: Matéria Veiculada 

Área Responsável: Secretaria de Comunicação Social (SECOM) 

As informações prestadas pela Secretaria de Administração registram que a redução dos 

custos unitários das matérias veiculadas, é decorrente da inclusão de toda a produção da unidade de 

comunicação social na contabilização final anual. Verificou-se que, embora o orçamento tenha sido 
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destinado àquela unidade, apenas a produção de rádio e televisão estava sendo contabilizada para 

apuração do custo unitário. Apurada a inconsistência, a unidade de comunicação social 

providenciou o ajuste perante a área orçamento e finanças. 

Deve ser enfatizado que além das produções de rádio e televisão, a unidade de comunicação 

social produz  matérias escritas para internet, intranet, e mídias sociais. Essas atividades também 

são custeadas pelo orçamento da unidade e destinam-se à divulgação do trabalho desenvolvido pelo 

Tribunal Superior do Trabalho, de modo que devem ser contabilizadas para apuração da produção 

anual da unidade. 

Devido a alteração na forma de contagem de produtos/serviços ofertados, restou prejudicada a 

demonstração da economia obtida em 2014 em relação aos dois exercícios anteriores. 

Acrescente-se ainda que melhorias na infraestrutura da unidade, por meio do acréscimo de 

pessoal especializado e da aquisição de equipamentos mais modernos de áudio e vídeo, também 

possibilitaram a otimização da produção de matérias jornalísticas pela unidade de comunicação 

social. 

 

5 TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
 

5.1 Programação e Execução das Despesas 
 

5.1.1 Programação das Despesas 
 

Unidade Orçamentária: TST Código UO: 15.101 UGO: 

Origem dos Créditos Orçamentários 

Grupos de Despesa Correntes 

1 – Pessoal e Encargos Sociais 
2 – Juros e Encargos da 

Dívida 

3- Outras Despesas 

Correntes 

DOTAÇÃO INICIAL   659.831.915,00 - 265.540.509,00 

C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares 25.300.000,00 - 6.924.244,00 

Especiais 
Abertos - - - 

Reabertos - - - 

Extraordinários 
Abertos - - - 

Reabertos - - - 

Créditos Cancelados -25.300.000,00 - -81.446.448,00 

Outras Operações - - - 

Dotação final 2014 (A) 659.831.915,00 - 191.018.305,00 

Dotação final 2013 (B) 587.539.109,00 - 170.582.789,00 

Variação (A/B-1)*100 12,30 - 11,97 

Origem dos Créditos Orçamentários 

Grupos de Despesa Capital 
9 - Reserva de 

Contingência 
4 – Investimentos 

5 – Inversões 

Financeiras 

6- Amortização da 

Dívida 

DOTAÇÃO INICIAL  93.639.667,00 - - - 

C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares  365.000,00 - - - 

Especiais 
Abertos - - - - 

Reabertos - - - - 

Extraordinários 
Abertos - - - - 

Reabertos - - - - 

Créditos Cancelados  -15.814.634,00 - - - 



 

 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
 

 

93 

 

Outras Operações - - - - 

Dotação final 2014 (A)  78.190.033,00 - - - 

Dotação final 2013 (B) 27.396.706,00 - - - 

Variação (A/B-1)*100 185,39 - - - 

Fonte: SIAFI 

 

5.1.1.1 Análise Crítica 

 

Os recursos consignados no orçamento de 2014, no montante de R$ 1.019.012.091,00, 

conforme a Lei Orçamentária Anual nº 12.952/2014, foram distribuídos da seguinte forma:                   

R$ 659.831.915,00 para pessoal e encargos sociais; R$ 265.540.509,00 para outros custeios e 

benefícios assistenciais; e R$ 93.639.667,00 para investimentos. 

Do montante de R$ 1.019.012.091,00, o valor de R$ 140.272.428,00 foi alocado para as 

Ações da Justiça do Trabalho, visando atender: 

 as despesas de custeio e capital da Atividade “Manutenção do Sistema Nacional de 

Tecnologia da Informação”(R$ 134.772.428,00); e 

 as despesas relativas ao programa Trabalho Seguro (R$ 5.500.000,00), este incluído na 

Ação “Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho”. 

A importância restante de R$ 879.304.188,00 foi destinada ao TST com a finalidade de cobrir 

os gastos consignados nas rubricas de pessoal (R$ 659.831.915,00), de benefícios assistenciais (R$ 

44.491.811,00) e de custeio e capital (R$ 174.980.462,00). 

Do orçamento fixado para pessoal (R$ 659.831.915,00), a importância de R$ 430.199.410,00 

foi destinado para pagamento de servidores ativos, R$ 159.186.677,00 para pagamento de inativos e 

pensionistas e R$ 70.445.828,00, referente ao recolhimento da contribuição previdenciária patronal. 

Do montante aprovado para os benefícios assistenciais, de R$ 44.491.811,00, o valor de R$ 

20.914.860,00 foi destinados à assistência médica e odontológica, R$ 20.520.000,00 ao auxílio-

alimentação, R$ 2.640.000,00 para assistência pré-escolar, R$ 90.000,00 ao auxílio-transporte, e, 

para os auxílios funeral e natalidade, o valor fixado foi de R$ 326.951,00. 

Referente às despesas de custeio e capital, o valor aprovado de R$ 174.980.462,00 foi 

detalhado para as Ações “Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho” (nesta incluídos os 

recursos dos Planos Orçamentários “Capacitação de Recursos Humanos (R$ 2.840.000,00)” e 

“Trabalho Seguro” (R$ 5.500.000,00)), “Comunicação e Divulgação Institucional” e “Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados”, nas respectivas importâncias de R$ 148.742.220,00, R$ 

17.606.308,00 e R$ 8.631.934,00.  

No orçamento do TST foram alocados recursos para atender necessidades dos Tribunais 

Regionais do Trabalho que, no decorrer do processo de execução orçamentária, foram remanejados 

por meio de créditos suplementares, elaborados com base na autorização constante da LOA/2014 e 

de acordo com os procedimentos constantes da Portaria nº 11/2014 da SOF/MPOG. Os 

remanejamentos orçamentários permitiram suplementar as dotações insuficientes do orçamento do 

próprio TST e também dos Tribunais Regionais do Trabalho.  

 Acima dos limites autorizados na LOA/2014, por meio de Decreto do Poder Executivo, de 

4/11/2014, a Ação “Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus 

Dependentes” recebeu suplementação de crédito no valor de R$ 3.192.000,00, que foi totalmente 

remanejado para os Tribunais Regionais do Trabalho.  

Dentre as alterações orçamentárias registradas no exercício de 2014, na dotação inicial do 

TST, que passou de R$ 1.019.012.091,00 para a dotação final de R$ R$ 929.040.253,00, foram 

efetuados cancelamentos e suplementações.  

Os cancelamentos alcançaram o montante de R$ 122.561.106,00, sendo: 
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 R$ 25.300.000,00 de dotações de pessoal e encargos sociais: 

o 20TP – Pagamento de Pessoal Ativo da União (R$ 25.300.000,00); 

 R$ 81.446.448,00 do grupo de “outras despesas correntes”: 

o 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Servidores e Empregados (R$ 2.691,00); 

o 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus 

Dependentes (R$ 3.192.000,00);  

o 2011-  Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados (R$ 21.272,00);  

o 2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados (R$ 175.461,00); 

o 20G2 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (R$ 407.000,00); 

o 2549 - Comunicação e Divulgação Institucional (R$ 380.092,00); 

o 2C73 - Manutenção do Sistema Nacional de TI (R$ 40.431.728,00); 

o 4256 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho (R$ 36.836.204,00);  

 R$ 15.814.634,00 do grupo “investimentos”: 

o 2549 - Comunicação e Divulgação Institucional (R$ 7.101.800,00) 

o 151E - Construção de Galpão do Tribunal Superior do Trabalho no Setor de 

Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN) (R$ 900.000,00); 

o 20G2 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (R$ 26.372,00); 

o 4256 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho (R$ 7.786.486,00). 

Já as suplementações ao orçamento foram da ordem de R$ 32.589.244,00, sendo: 

 R$ 25.300.000,00 para dotações de pessoal e encargos sociais: 

o 0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões - R$ 25.300.000,00; 

 R$ 6.924.244,00 para o grupo de “outras despesas correntes”: 

o 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus 

Dependentes - R$ 3.391.424,00; 

o 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Servidores e Empregados - R$ 151.562,00; 

o 2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados - R$ 1.181.258,00; 

o 2549 - Comunicação e Divulgação Institucional - R$ 2.200.000,00;  

 R$ 365.000,00 ao grupo “investimentos”: 

o 20G2 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - R$ 365.000,00. 

 

5.1.2 Movimentação de Créditos Interna e Externa 
 

5.1.2.1  Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa 
 

Movimentação dentro de mesma Unidade Orçamentária entre Unidades Jurisdicionadas Distintas 

Origem da 

Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e 

Encargos Sociais 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 

Despesas 

Correntes 

Concedidos - - - - - - 

Recebidos - - - - - - 

Origem da 

Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 4 – Investimentos 
5 – Inversões 

Financeiras 

6 – 

Amortização 

da Dívida 

Concedidos - - - - - - 

Recebidos - - - - - - 

Movimentação entre Unidades Orçamentárias do mesmo Órgão 

Origem da 

Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e 

Encargos Sociais 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 

Despesas 

Correntes 

Concedidos 080001 080002 02.128.0571.20G2.0001 - - 29.661,51 
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Concedidos 080001 080003 02.128.0571.20G2.0001 - - 188.963,89 

Concedidos 080001 080004 02.128.0571.20G2.0001 - - 35.516,78 

Concedidos 080001 080005 02.128.0571.20G2.0001 - - 27.011,42 

Concedidos 080001 080006 02.128.0571.20G2.0001 - - 193.184,83 

Concedidos 080001 080007 02.128.0571.20G2.0001 - - 177.063,00 

Concedidos 080001 080008 02.128.0571.20G2.0001 - - 78.872,00 

Concedidos 080001 080009 02.128.0571.20G2.0001 - - 188.374,30 

Concedidos 080001 080010 02.128.0571.20G2.0001 - - 613.422,28 

Concedidos 080001 080011 02.128.0571.20G2.0001 - - 385.708,48 

Concedidos 080001 080012 02.128.0571.20G2.0001 - - 20.200,00 

Concedidos 080001 080013 02.128.0571.20G2.0001 - - 281.297,61 

Concedidos 080001 080014 02.128.0571.20G2.0001 - - 104.300,63 

Concedidos 080001 080015 02.128.0571.20G2.0001 - - 211.148,35 

Concedidos 080001 080016 02.128.0571.20G2.0001 - - 9.823,11 

Concedidos 080001 080018 02.128.0571.20G2.0001 - - 151.374,03 

Concedidos 080001 080019 02.128.0571.20G2.0001 - - 11.497,39 

Concedidos 080001 080020 02.128.0571.20G2.0001 - - 152.771,26 

Concedidos 080001 080021 02.128.0571.20G2.0001 - - 34.036,63 

Concedidos 080001 080022 02.128.0571.20G2.0001 - - 42.114,47 

Concedidos 080001 080023 02.128.0571.20G2.0001 - - 21.587,00 

Concedidos 080001 080024 02.128.0571.20G2.0001 - - 247.862,63 

Concedidos 080001 080025 02.128.0571.20G2.0001 - - 52.709,70 

Concedidos 080001 080026 02.128.0571.20G2.0001 - - 73.649,67 

Concedidos 080001 080002 02.126.0571.2C73.0001 - - 312.514,25 

Concedidos 080001 080003 02.126.0571.2C73.0001 - - 3.314.681,32 

Concedidos 080001 080004 02.126.0571.2C73.0001 - - 1.012.475,04 

Concedidos 080001 080005 02.126.0571.2C73.0001 - - 692.810,15 

Concedidos 080001 080006 02.126.0571.2C73.0001 - - 1.532.555,94 

Concedidos 080001 080007 02.126.0571.2C73.0001 - - 1.760.488,08 

Concedidos 080001 080008 02.126.0571.2C73.0001 - - 650.817,54 

Concedidos 080001 080009 02.126.0571.2C73.0001 - - 928.446,36 

Concedidos 080001 080010 02.126.0571.2C73.0001 - - 249.302,48 

Concedidos 080001 080011 02.126.0571.2C73.0001 - - 3.751.498,02 

Concedidos 080001 080012 02.126.0571.2C73.0001 - - 1.542.389,63 

Concedidos 080001 080013 02.126.0571.2C73.0001 - - 1.182.999,31 

Concedidos 080001 080014 02.126.0571.2C73.0001 - - 1.463.874,57 

Concedidos 080001 080015 02.126.0571.2C73.0001 - - 873.637,25 

Concedidos 080001 080016 02.126.0571.2C73.0001 - - 1.001.040,51 

Concedidos 080001 080018 02.126.0571.2C73.0001 - - 639.864,33 

Concedidos 080001 080019 02.126.0571.2C73.0001 - - 802.899,97 

Concedidos 080001 080020 02.126.0571.2C73.0001 - - 873.093,13 

Concedidos 080001 080021 02.126.0571.2C73.0001 - - 698.208,83 

Concedidos 080001 080022 02.126.0571.2C73.0001 - - 515.020,12 

Concedidos 080001 080023 02.126.0571.2C73.0001 - - 706.534,70 

Concedidos 080001 080024 02.126.0571.2C73.0001 - - 895.909,38 

Concedidos 080001 080025 02.126.0571.2C73.0001 - - 850.133,34 

Concedidos 080001 080026 02.126.0571.2C73.0001 - - 758.178,90 

Concedidos 080001 080007 02.122.0571.4256.0001 - - 22.661,87 

Recebidos 080017 080001 02.126.0571.151Y.0001 - - 5.761.555,76 

Origem da 

Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 4 – Investimentos 
5 – Inversões 

Financeiras 

6 – 

Amortização 

da Dívida 

Concedidos 080001 080003 02.128.0571.20G2.0001 155.236,00 - - 

Concedidos 080001 080004 02.128.0571.20G2.0001 92.290,00 - - 

Concedidos 080001 080006 02.128.0571.20G2.0001 31.426,98 - - 

Concedidos 080001 080007 02.128.0571.20G2.0001 23.625,94 - - 

Concedidos 080001 080010 02.128.0571.20G2.0001 1.716,90 - - 

Concedidos 080001 080012 02.128.0571.20G2.0001 94.571,40 - - 

Concedidos 080001 080020 02.128.0571.20G2.0001 21.832,68 - - 

Concedidos 080001 080021 02.128.0571.20G2.0001 7.079,96 - - 

Concedidos 080001 080024 02.128.0571.20G2.0001 378.717,89 - - 

Concedidos 080001 080025 02.128.0571.20G2.0001 24.743,99 - - 
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Concedidos 080001 080026 02.128.0571.20G2.0001 100.590,65 - - 

Concedidos 080001 080002 02.126.0571.2C73.0001 1.032.403,95 - - 

Concedidos 080001 080003 02.126.0571.2C73.0001 1.042.724,55 - - 

Concedidos 080001 080004 02.126.0571.2C73.0001 1.281.719,75 - - 

Concedidos 080001 080005 02.126.0571.2C73.0001 1.784.434,98 - - 

Concedidos 080001 080006 02.126.0571.2C73.0001 5.720.589,47 - - 

Concedidos 080001 080007 02.126.0571.2C73.0001 2.725.388,52 - - 

Concedidos 080001 080008 02.126.0571.2C73.0001 6.983.062,76 - - 

Concedidos 080001 080009 02.126.0571.2C73.0001 3.031.107,01 - - 

Concedidos 080001 080010 02.126.0571.2C73.0001 3.437.977,15 - - 

Concedidos 080001 080011 02.126.0571.2C73.0001 11.078.992,93 - - 

Concedidos 080001 080012 02.126.0571.2C73.0001 3.570.233,03 - - 

Concedidos 080001 080013 02.126.0571.2C73.0001 2.133.234,35 - - 

Concedidos 080001 080014 02.126.0571.2C73.0001 1.655.729,97 - - 

Concedidos 080001 080015 02.126.0571.2C73.0001 936.374,65 - - 

Concedidos 080001 080016 02.126.0571.2C73.0001 3.587.444,55 - - 

Concedidos 080001 080018 02.126.0571.2C73.0001 1.839.265,40 - - 

Concedidos 080001 080019 02.126.0571.2C73.0001 839.466,96 - - 

Concedidos 080001 080020 02.126.0571.2C73.0001 1.017.078,05 - - 

Concedidos 080001 080021 02.126.0571.2C73.0001 967.717,88 - - 

Concedidos 080001 080022 02.126.0571.2C73.0001 1.039.442,99 - - 

Concedidos 080001 080023 02.126.0571.2C73.0001 726.225,36 - - 

Concedidos 080001 080024 02.126.0571.2C73.0001 885.016,72 - - 

Concedidos 080001 080025 02.126.0571.2C73.0001 999.244,47 - - 

Concedidos 080001 080026 02.126.0571.2C73.0001 4.333.871,97 - - 

Recebidos 080017 080001 02.126.0571.151Y.0001 15.475,03 - - 

Fonte: SIAFI 

 

5.1.2.2  Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa 
 

Origem da 

Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e 

Encargos Sociais 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 

Despesas 

Correntes 

Concedidos 080001 040001 02.131.0571.2549.0001 - - 83.454,44 

Concedidos 080001 020001 02.122.0571.4256.0001 - - 45.600,00 

Concedidos 080001 040001 02.122.0571.4256.0001 - - 101.298,03 

Concedidos 080001 050001 02.122.0571.4256.0001 - - 631.195,31 

Concedidos 080001 090026 02.122.0571.4256.0001 - - 19.515,86 

Recebidos 070026 080001 02.122.0570.20GP.0001 - - 168.657,02 

Origem da 

Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 4 – Investimentos 
5 – Inversões 

Financeiras 

6 – 

Amortização 

da Dívida 

Concedidos - - - - - - 

Recebidos - - - - - - 

Fonte: SIAFI 
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5.1.3 Realização da Despesa 
 

5.1.3.1 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos Originários - Total 

 

Unidade Orçamentária: TST  Código UO: 15.101 UGO: 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2014 2013 2014 2013 

1.    Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 49.377.357,11 63.230.345,15 47.008.694,77 60.363.126,93 

a) Convite - - - - 

b) Tomada de Preços - - - - 

c) Concorrência - - - - 

d) Pregão 49.377.357,11 63.230.345,15 47.008.694,77 60.363.126,93 

e) Concurso - - - - 

f) Consulta - - - - 

g) Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas 
- - - - 

2.     Contratações Diretas (h+i) 11.416.317,64 15.478.473,82 11.371.620,92 14.224.914,17 

h) Dispensa 7.719.691,90 11.253.536,54 7.701.495,18 10.100.093,19 

i) Inexigibilidade 3.696.625,74 4.224.937,28 3.670.125,74 4.124.820,98 

3.     Regime de Execução Especial 181.895,57 198.525,16 181.895,57 198.525,16 

j) Suprimento de Fundos 181.895,57 198.525,16 181.895,57 198.525,16 

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 682.712.239,89 630.181.330,48 682.712.239,89 630.181.330,48 

k) Pagamento em Folha 680.932.438,51 628.092.054,02 680.932.438,51 628.092.054,02 

l) Diárias 1.779.801,38 2.089.276,46 1.779.801,38 2.089.276,46 

5.     Outros 22.832.251,01 8.561.817,03 22.832.027,51 8.552.876,02 

6.     Total (1+2+3+4+5) 766.520.061,22 717.650.491,64 764.106.478,66 713.520.772,76 

Fonte: SIAFI 
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5.1.3.2 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários - Total 

  

Unidade Orçamentária: TST  Código UO: 15.101 UGO: 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Despesas de Pessoal 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 387.988.542,90 345.055.723,97 382.357.715,89 345.054.288,66 5.630.827,01 1.435,31 382.357.715,89 345.054.152,06 

01 – Aposentadoria RPPS, Reser. Remuner. e Refor. 

Militar 
145.107.091,22 125.911.265,16 144.708.559,05 125.610.104,63 398.532,17 301.160,53 144.708.559,05 125.610.104,63 

13 - Obrigações Patronais 71.470.732,72 60.619.378,49 66.109.150,51 60.102.320,57 5.361.582,21 517.057,92 66.109.150,51 60.102.320,57 

Demais elementos do grupo 55.265.540,13 55.825.741,75 54.153.709,14 54.288.659,10 1.111.830,99 1.537.082,65 54.153.709,14 54.283.019,91 

2. Juros e Encargos da Dívida 
        

- - - - - - - - - 

3. Outras Despesas Correntes 
        

37 - Locação de Mão de Obra 57.809.504,72 45.183.700,88 40.891.652,11 37.091.879,46 16.917.852,61 8.091.821,42 39.012.488,09 35.292.557,54 

39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ 41.206.091,61 60.840.313,27 32.648.446,78 52.244.441,02 8.557.644,83 8.595.872,25 32.395.530,28 51.851.080,08 

46 - Auxílio-Alimentação 21.440.625,95 20.056.373,06 21.437.190,58 20.053.656,39 3.435,37 2.716,67 21.437.190,58 20.053.656,39 

Demais elementos do grupo 24.573.660,20 26.332.934,15 20.634.798,74 23.189.374,90 3.938.861,46 3.143.559,25 20.583.741,70 22.803.020,50 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

52 - Equipamentos e Material Permanente 9.732.488,55 9.172.445,59 3.547.646,89 5.038.656,28 6.184.841,66 4.133.789,31 3.317.201,89 1.778.061,28 

39 - Outros Serviços de Terceiros – PJ 1.036.780,51 1.730.432,96 31.191,53 404.246,66 1.005.588,98 1.326.186,30 31.191,53 404.246,66 

51 - Obras e Instalações 265.200,00 2.608.743,64 - 1.908.416,84 265.200,00 700.326,80 - 1.908.416,84 

Demais elementos do grupo - - - - - - - - 

5. Inversões Financeiras 

 

  

  

  

 - - - - - - - - - 

6. Amortização da Dívida 

 

  

  

  

 - - - - - - - - - 
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Fonte: SIAFI 
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5.1.3.3  Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação 

 

Modalidade de Contratação 

Despesa Liquidada Despesa paga 

2014 2013 2014 2013 

1.Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 
    

a) Convite - - - - 

b) Tomada de Preços - - - - 

c) Concorrência - - - - 

d) Pregão  168.657,02 3.538.594,94 168.657,02 1.958.794,94 

e) Concurso - - - - 

f) Consulta - - - - 

g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas - - - - 

2. Contratações Diretas (h+i) 
    

h) Dispensa 1.715.289,55 1.294.345,84 1.715.289,55 1.158.456,67 

i) Inexigibilidade - 80.901,00 - 80.901,00 

3. Regime de Execução Especial 
    

j) Suprimento de Fundos - - - - 

4. Pagamento de Pessoal (k+l) 
    

k) Pagamento em Folha - - - - 

l) Diárias 2.985.540,20 2.069.597,98 2.985.540,20 2.069.597,98 

5. Outros 294,70 352.113,11 294,70 352.113,11 

6. Total (1+2+3+4+5) 4.869.781,47 7.335.552,87 4.869.781,47 5.619.863,70 
Fonte: SIAFI 
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5.1.3.4  Despesas Totais por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação 

 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Despesas de Pessoal 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

- - - - - - - - - 

2. Juros e Encargos da Dívida 
        

- - - - - - - - - 

3. Outras Despesas Correntes 
        

14 - Diárias - Pessoal Civil 2.985.540,20 2.088.746,00 2.985.540,20 2.069.597,98 - - 2.985.540,20 2.069.597,98 

33 - Passagens e Despesas Com Locomoção 2.235.000,00 2.069.597,98 1.715.289,55 1.457.340,76 519.710,45 631.405,24 1.715.289,55 1.321.451,59 

37 - Locação de Mão de Obra 168.657,02 - 168.657,02 - - - 168.657,02 - 

Demais elementos do grupo 26.555,46 794.890,70 294,70 690.182,93 26.260,76 104.707,77 294,70 690.182,93 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ 15.475,03  27.510,00 - 27.510,00 15.475,03 - - 27.510,00 

Demais elementos do grupo - 4.407.421,20 - 3.090.921,20 - 1.316.500,00 - 1.511.121,20 

5. Inversões Financeiras                 

- - - - - - - - - 

6. Amortização da Dívida 

 

  

  

  

 - - - - - - - - - 

Fonte: SIAFI 
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5.1.3.5  Análise Crítica da Realização da Despesa 

As descentralizações internas de recursos concedidos pelo TST totalizaram R$ 93.944.765,80, 

enquanto que o total de recursos recebidos foi de R$ 5.777.030,79, visando ao atendimento das 

despesas do Projeto “Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico na 

Justiça do Trabalho – Pje”.  O valor de R$ 93.944.765,80 foi descentralizado das Ações 

“Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação” (R$ 89.658.120,57), “Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados” (R$ 4.263.983,36) e Apreciação de Causas na Justiça do 

Trabalho (R$ 22.661,87) para os Tribunais Regionais do Trabalho. 

As ações executadas em 2014, no âmbito do Projeto "Desenvolvimento e Implantação do 

Sistema Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho - PJe, pela Secretaria de Tecnologia da 

Informação e Comunicação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, encontram-se alinhadas 

ao Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação da Justiça do Trabalho, instituído pela 

Resolução nº 69/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 

Os recursos orçamentários do Projeto foram descentralizados ao Tribunal Superior do 

Trabalho para execução das seguintes ações:  

a) atualização de uma licença do plugin Jira Agile, da ferramenta Atlassian Jira, de 100 para 

500 usuários e, ainda, foi adquirida outra licença, também para 500 usuários, a fim de 

agilizar o gerenciamento de projetos do PJe, no valor total de R$ 36.846,40; 

b) aquisição de um certificado digital para assinatura de código Java, a fim de aprimorar a 

segurança do PJe, no valor total de R$ 4.889,39; e 

c) despesas com diárias e passagens nacionais para trabalhos relacionados ao 

desenvolvimento e implantação do PJe, no valor total de R$ 5.735.295,00. 
Assim, o Projeto "Desenvolvimento e Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico na 

Justiça do Trabalho - PJe" alcançou execução financeira de 91,1% dotação destinada à execução pelo 

TST.  

Foram também realizadas descentralizações externas, sendo concedido pelo TST recursos da 

ordem de R$ 881.063,64 e recebido o montante de R$ 168.657,02. Em relação aos valores recebidos, o 

montante decorreu de transferências do Tribunal Superior Eleitoral para cobrir despesa com o programa 

de berçário compartilhado do TST. 

 Do valor total descentralizado de R$ 881.063,64, para o Supremo Tribunal Federal, destacou-se a 

importância de R$ 184.752,47, das ações “Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho” e 

“Comunicação e Divulgação Institucional”, para fazer face às despesas referentes à utilização 

compartilhada da sala de recepção localizada no Aeroporto Internacional de Brasília (R$ 101.298,03) e 

à TV Justiça (R$ 83.454,44); para o Superior Tribunal de Justiça, foi repassado o valor total de R$ 

631.195,31, visando ao desenvolvimento de ações destinadas à divulgação institucional do Programa 

Trabalho Seguro (R$ 629.821,31), bem como para possibilitar a participação de 50 gestores do TST na 

palestra “Geração X e Y: Como lidar?” (R$ 1.374,00); para o Conselho de Justiça Federal o valor 

descentralizado foi de R$ 19.515,86, para a realização de serviços gráficos, e, por fim, para o Senado 

Federal, a quantia descentralizada foi de R$ 45.600,00, a título de ressarcimento de despesas relativas à 

manutenção e conservação do imóvel funcional pertencente à reserva técnica daquele órgão, e cedido ao 

TST. 

 

5.2 Despesas com Ações de Publicidade e Propaganda  

 
Publicidade Programa/Ação orçamentária Valores empenhados Valores pagos 

Institucional - - - 

Legal - - - 
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Publicidade Programa/Ação orçamentária Valores empenhados Valores pagos 

Mercadológica - - - 

Utilidade pública Trabalho Seguro 203.393,90 133.013,90 

Nota: Foi repassado ao STJ o valor de R$ 629.821,31 visando o desenvolvimento de ações destinadas à divulgação institucional do 

Programa Trabalho Seguro. 

 

5.3 Movimentação e os Saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 

 

Restos a Pagar não Processados  

Ano de 

Inscrição 
Montante 01/01/2014 Pagamento Cancelamento 

Saldo a pagar 31/12/2014 
(1) 

2013 28.351.008,41 17.158.801,69  9.446.334,72  1.745.872,00 

2012 6.534.940,43  2.574.135,85  3.947.371,82  13.432,76 

2011 399.037,43 62.722,72 0,00 331.598,75 

2010  1.008.944,27 0,00 58.428,89   950.515,38 

Total 36.293.930,54 19.795.660,26 13.452.135,43 3.041.418,89 

Restos a Pagar Processados  

Ano de 

Inscrição 
Montante 01/01/2014 Pagamento Cancelamento 

Saldo a pagar 31/12/2014 
(2) 

2013 5.845.408,05 5.765.002,66 28.863,06 51.542,33 

2012 595.724,00  448.138,03  68.861,57  78.724,40  

2011 333.392,41  107.377,04 34.748,62 195.982,71 

2010 63.942,28 0,00 39.187,80 24.754,48 

2009 37.463,21 0,00  27.626,67   9.836,54 

Total 6.875.929,95 6.320.517,73 199.287,72 360.840,46 

Fonte: SIAFI Operacional – DICONT/SEA/TST. 

Notas: 

(1) O saldo a pagar relativo aos Restos a Pagar Não Processados corresponde ao somatório, em 31/12/2014, das contas 29511.01.01 – 

RP Não Processados a Liquidar (R$ 1.542.241,71), e 29511.01.02 – RP Não Processados a Liquidar em Liquidação (R$ 

1.499.177,18). 

(2) O saldo a pagar relativo aos Restos a Pagar Processados corresponde ao somatório das contas 29521.01.01 – RP Processados a 

Pagar – NE (R$ 356.124,50), e 29511.02.02 – RP Não Processado em Liquidação Liquidado (R$ 4.715,96), em 31/12/2014. 

 

5.3.1 Análise Crítica 

 

Esta UJ controla os saldos inscritos em Restos a Pagar, por meio de acompanhamento da 

gestão mensal dos processos administrativos que originaram aquelas despesas, verificando os 

motivos que impossibilitaram a sua conclusão.  

Do montante inscrito em 01/01/2014, 91,62% dos restos a pagar não processados e 94,75% 

dos restos a pagar processados foram realizados ou cancelados até o final do exercício. 

Ressalta-se o esforço da gestão financeira desta UJ no sentido de realizar a execução dos 

restos a pagar, o que se evidencia pelo pagamento significativo dos restos a pagar processados e não 

processados ou pelo volume de cancelamentos efetuados, haja vista o interesse da Administração 

Pública. 

A permanência de restos a pagar processados e não processados em mais de um exercício 

financeiro decorre, preponderantemente, do lapso temporal entre a emissão de empenho e o 

correspondente pagamento, em especial quanto às contratações realizadas no segundo semestre, 

quando os prazos para entrega dos materiais ou serviços ultrapassam o exercício em curso.  
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Outro fator a ser considerado é o de que as Notas Fiscais/Faturas de contratos continuados dos 

meses de dezembro geralmente são pagas no exercício seguinte, em observância ao regime de 

competência da despesa. 

O saldo a pagar em 2010 em restos a pagar não processados (R$ 950.515,38) é composto, 

principalmente, pelo RP 2010NE001472.98 (R$ 862.517,87), emitido em nome da empresa 

Squadra Tecnologia S/A, para desenvolvimento de sistema em JAVA, objeto do Contrato PE-

124/2009-A (Processo TST 503.927/2009-5). Tal valor encontra-se em aberto tendo em vista que 

parte do objeto contratado não teve, até o fechamento do exercício de 2014, o recebimento 

definitivo. O valor de R$ 862.517,87 está contabilizado como restos a pagar em liquidação, desde 

dezembro de 2013. 

Quanto ao saldo a pagar de 2011 em restos a pagar não processados (R$ 331.598,75), o valor 

de R$ 313.461,32 é relativo ao RP 2011NE001764.98, emitido em nome da Fundação Padre Leonel 

França, contratada para a prestação de serviços de consultoria para implantação do Projeto de 

Gestão de Competência do TST.  

Os saldos em restos a pagar processados dos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013 são, quase na 

totalidade, relativos à locação de mão-de-obra, pendentes por glosas em pagamentos, originadas 

pela falta de apresentação de documentos. 

 As obrigações pendentes são canceladas no SIAFI, após o prazo prescricional (5 anos) do 

direito do credor, contado a partir da liquidação da despesa. 
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5.4    Transferência de Recursos 

 

5.4.1 Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício 

 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Tribunal Superior do Trabalho 

CNPJ: 00.509.968/0001-48 UG/GESTÃO: 080001/00001 

Informações sobre as Transferências  

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário 

Valores Pactuados Valores Repassados 
Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida No Exercício 

Acumulado até 

o Exercício Início Fim 

3 
TC s/n de 2013 (676659)                

(Manut. Imóvel Funcional) 
UG 020001    60.800,00  60.800,00  45.600,00  60.800,00  15/10/2013 31/12/2015

4 
1 

3 
TCT nº 001/2013 (673998) 

(Bancos de Dados – IPEA) 
UG 113601  939.450,00  939.450,00  0,00  939.450,00 29/01/2013 28/01/2015 1 

3 
TC nº 3/2013 (676669)              

(TV Justiça) 
UG 040001 726.000,00  726.000,00 145.200,00

1
 266.617,00 12/08/2013 11/08/2018 1 

3 
TED nº 024/2014                   

(Trabalho Seguro) 
UG 050001  629.821,31 629.821,31 629.821,31 629.821,31 04/07/2014 07/01/2015 1 

3 
TED nº 002/2014                     

(Serviços Gráficos) 
UG 090026 400.000,00 400.000,00 19.515,86 19.515,86 06/10/2014 05/10/2019 1 

3 
Termo de Compromisso nº 5/2011 

(Sala VIP Aeroporto) 
UG 040001 685.832,10

2
 685.832,10 133.592,00

3
 375.114,66 30/01/2012 29/01/2017 1 

Totais 3.441.903,41 3.441.903,41 973.729,17 2.291.318,83  

LEGENDA 

Modalidade: Situação da Transferência: 

                                                           
1
 Em 18/12/2014, a UG 040001 devolveu o valor de R$ 61.745,56, conforme 2014NC000011. 

2
 Valor calculado com base na despesa mensal estimada de R$ 11.430,35, por partícipe. 

3
 Em 18/12/2014, a UG 040001 devolveu o valor de R$ 32.293,97, conforme 2014NC000010. 

4  
Data final não consta do TC s/n de 2013. Prazo final estimado.
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1 -     Convênio  1 -    Adimplente 

2 -     Contrato de Repasse 2 -    Inadimplente 

3 -     Termo de Cooperação 3 -    Inadimplência Suspensa  

4 -     Termo de Compromisso  4 -   Concluído  

  5 -    Excluído 

  6 -    Rescindido  

  7 -    Arquivado 

Fonte: SIAFI (Transações CONTRANSF e BALANCETE) e Sistema de Processos Administrativos. 
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5.4.2  Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos 

Três Últimos Exercícios 

 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

CNPJ: 00.509.968/0001-48 

UG/GESTÃO: 080001/00001 

Modalidade 

Quantidade de Instrumentos 

Celebrados em Cada Exercício 

Montantes Repassados em Cada Exercício, 

Independentemente do ano de Celebração do 

Instrumento (em R$ 1,00) 

2014 2013 2012 2014¹ 2013 2012 

Convênio - - - - - - 

Contrato de Repasse - - - - - - 

Termo de Cooperação 2 4 2 975.103,17 1.245.067,50 272.221,95 

Termo de 

Compromisso 
- - - - - - 

Totais 2 4 2 975.103,17 1.245.067,50 272.221,95 
Fonte: SIAFI (Transações CONTRANSF e BALANCETE) 

NOTA ¹: Em 18/12/2014, a UG 040001 devolveu os valores de R$ 61.745,56, conforme 2014NC000011, e R$ 32.293,97, conforme 

2014NC0000010. 

 

5.4.3  Análise Crítica 

 

Houve a descentralização de recursos em favor do Supremo Tribunal Federal, referene às ações 

“Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho” e “Comunicação e Divulgação Institucional”. 

Em 24/4/2012 ,o Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA firmaram Acordo de Cooperação Técnica 

visando estabelecer condições à implementação de ações conjuntas para assegurar a realização de 

estudos e pesquisas em áreas de mútuo interesse. 

Posteriormente, em 29/1/2013, as referidas partes firmaram o Termo de Cooperação Técnica 

nº 1/2013, com o objetivo de executar, no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica de 24/4/2012, 

o projeto de pesquisa denominado “Banco Nacional de Autos Findos de Ações Trabalhistas” de 

desenvolvimento conjunto, com transferência de recursos estimada em R$ 939.450,00 (novecentos 

e trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais). 

Segundo a cláusula quinta, subcláusula segunda do Termo de Cooperação Técnica nº 1/2013, 

o IPEA deveria prestar contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos do Tribunal 

Superior do Trabalho no prazo de trinta dias, prorrogável uma vez pelo mesmo período, de forma 

parcial, após o encerramento do exercício de 2013, e final após o término da vigência do referido 

Termo ou da conclusão da execução de seu objeto, o que ocorresse primeiro. 

Findo o prazo para a prestação de contas parcial pelo IPEA (1/3/2014), a Secretaria-Geral do 

CSJT entrou em contato com o referido órgão solicitando o envio das informações alusivas à 

prestação de contas parcial, com a brevidade possível, a fim de que fosse verificada a adequada 

execução do Acordo em comento. 

Por meio do ofício nº 41/CGPO/DIDES/IPEA, de 19/3/2014, a Diretoria de Desenvolvimento 

Institucional do IPEA encaminhou ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho a Prestação de 

Contas Parcial, alusiva ao Termo de Cooperação nº 1/2013. 

Ao final do exercício de 2014 a Divisão de Contabilidade do Tribunal Superior do Trabalho, 

ao conciliar os valores informados pelo IPEA com os dados do SIAFI Operacional, constatou a 

comprovação do valor de R$ 312.001,00 (trezentos e doze mil e um reais), referente aos valores 

pagos em 2013 e de R$ 610.948,99 (seiscentos e dez mil, novecentos e quarenta e oito reais e 

noventa e nove centavos) empenhados na natureza de despesa 3390.37.00 – Locação de mão-de-
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obra, conforme notas de empenho 2013NE800671 (R$598.828,19) e 2013NE800692 R$ 

12.120,80), assim como de R$ 16.500,00 referentes a Restos a Pagar Processados. 

Remanesce, portanto, o valor de R$ 627.449,00 (seiscentos e vinte e sete mil, quatrocentos e 

quarenta e nove reais) a ser analisado por esta UJ no exercício de 2015 quando da verificação das 

informações prestadas pelo IPEA, referentes à prestação de contas final, a constar no respectivo 

Relatório de Gestão. 

Verifica-se que não houve oscilações significativas na quantidade e no volume de recursos 

transferidos, uma vez que o valor estimado foi repassado pelo TST divido em duas etapas, nas datas 

de 16/5/2013 e 4/11/2013.  

A prestação de contas parcial foi apresentada 18 dias após o prazo final previsto no Termo de 

Cooperação Técnica nº 1/2013, o que demonstra que o IPEA atendeu em prazo razoável a 

solicitação para cumprimento do disposto no instrumento celebrado entre as partes. 

Registra-se, por fim, que a evolução das análises das prestações de contas referentes às 

transferências expiradas até 2014, no que se refere à eficiência e eficácia dos procedimentos 

adotados, assim como a análise da efetividade das transferências como instrumento de execução 

descentralizada das políticas públicas a cargo desta UJ só podem ser melhor avaliadas quando do 

exame da prestação de contas final e da apresentação do resultado da pesquisa contratada, a constar 

do Relatório de Gestão do exercício de 2015. 

 

5.5  Suprimento de Fundos 

 

5.5.1 Concessão de Suprimento de Fundos 

 

Exercício 

Financeiro 

Unidade Gestora 

(UG) do SIAFI 

Meio de Concessão Valor do maior 

limite individual 

concedido Conta Tipo B 
Cartão de Pagamento do 

Governo Federal 

Código 
Nome ou 

Sigla 
Quantidade  Valor Total Quantidade  Valor Total 

 

2014 080001 TST 
- - 

35 261.000,00 8.000,00 
- - 

2013 080001 TST 
- - 

40 303.819,00 8.000,00 
- - 

2012 080001 TST 
- - 

35 258.600,00 8.000,00 
- - 

Fonte: SIAFI e Sistema de Processos Administrativos - DICONT/SEA/TST 

 

5.5.2 Utilização de Suprimento de Fundos 

 

Exercício 

Unidade Gestora 

(UG) do SIAFI 
Conta Tipo B 

Cartão de Pagamento do Governo Federal 

Saque¹ Fatura² 
Total 

(a+b) Código 
Nome 

ou Sigla 
Quantidade  

Valor 

Total 
Quantidade  

Valor dos 

Saques (a) 

Valor das 

Faturas (b) 

2014³ 080001 TST - - 80  25.501,71 156.275,06 181.776,77 
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Exercício 

Unidade Gestora 

(UG) do SIAFI 
Conta Tipo B 

Cartão de Pagamento do Governo Federal 

Saque¹ Fatura² 
Total 

(a+b) Código 
Nome 

ou Sigla 
Quantidade  

Valor 

Total 
Quantidade  

Valor dos 

Saques (a) 

Valor das 

Faturas (b) 

2013
4
 080001 TST - - 91 35.215,89  152.990,88 188.206,77 

Fonte: SIAFI e Sistema de Processos Administrativos – DICONT/SEA/TST 

Notas:  

¹ Corresponde aos valores líquidos, considerando as devoluções de saque nos valores de R$ 94,11 e R$ 463,29, referentes a 2013 e2014, 

respectivamente. 

² No exercício de 2014, foram excluídas do cálculo as faturas relativas a suprimento de fundos concedidos em 2013 e pagas em 2014, no 

valor de  R$ 10.318,39.  

³ Todas as faturas relativas a suprimento de fundos concedidos em 2014 foram pagas no próprio exercício.  
4 No exercício de 2013, foram excluídas do cálculo as faturas relativas a suprimento de fundos concedidos em 2012 e pagas em 2013, no 

valor de R$ 14.860,89. 

 

5.5.3 Classificação dos Gastos com Suprimento de Fundos 

 

Unidade Gestora (UG) do SIAFI Classificação do Objeto Gasto 

Código Nome ou Sigla Elemento de Despesa Subitem da Despesa Total 

080001 

 

Tribunal Superior do Trabalho 

 

30 – Material de Consumo 

04 1.958,20 

09 2.430,10 

10 1.588,48 

14 511,87 

15 679,92 

16 17.256,68 

17 10.118,03 

19 4.959,35 

20 481,75 

21 2.157,09 

22 2.381,24 

23 1.886,23 

24 64.125,64 

25 11.895,59 

26 17.845,96 

28 1.506,65 

29 6.324,27 

30 544,39 

31 60,00 

36 1.198,79 

39 45,40 

42 28,00 

44 8.921,51 

50 150,00 

99 1.736,80 

36 – Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Física 
13¹ 346,80 

39 – Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica 

05 160,00 

12 525,00 

14 807,00 

16 8.015,08 
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Unidade Gestora (UG) do SIAFI Classificação do Objeto Gasto 

Código Nome ou Sigla Elemento de Despesa Subitem da Despesa Total 

17 2.290,00 

19 790,00 

20 4.212,80 

51 150,00 

57 525,00 

59 542,00 

63 960,00 

66 146,20 

70 465,00 

78 130,00 

47 – Obrigações Tributárias 

e Contributivas 

10 966,75 

18² 72,00 

Total 181.895,57 

Fonte: SIAFI e Sistema de Processos Administrativos – DICONT/SEA/TST. 

Notas: ¹ Nesse subitem consta o valor de R$ 46,80 referente aos documentos 2014DR801130 (R$ 7,20) e 2014GP800168 (R$ 39,60), 

recolhidos com limite de saque com vinculação de pagamento. 

² O valor de R$ 72,00 desse subitem refere-se ao documento 2014GP800169, recolhido com limite de saque com vinculação 

de pagamento. 

 

5.5.4 Análise Crítica 

 

A concessão de suprimento de fundos no âmbito do TST é regulamentada pelo Ato nº 

448/SEAOF.GDGSET.GP, de 15 de julho de 2009 e observa as orientações contidas na 

Macrofunção SIAFI 02.11.21 – Suprimento de Fundos, expedida pela CCONT/STN. 

Esta UG não se utiliza da sistemática das contas tipo “B” para a concessão de suprimento 

de fundos, atendo-se somente ao Cartão de Pagamento do Governo Federal para atender às 

despesas eventuais, de pequeno vulto, realizadas por meio de suprimento de fundos. As despesas 

realizadas nessa modalidade foram estritamente para atender às demandas urgentes, que não 

podiam aguardar o processo normal de compras. 

Importa destacar que nenhuma das concessões foi realizada para obras e serviços de 

engenharia. Ocorreram despesas somente com outros serviços e compras em geral, obedecendo 

ao limite de 10% do valor estabelecido na alínea “a” do inciso “II” do artigo 23, Lei 8.666/93, 

alterada pela Lei 9.648/98. 

Do total de R$ 261.000,00 empenhados para as 35 concessões de suprimento de fundos em 

2014, R$ 181.895,57 (69,69%) foram efetivamente despendidos pelos agentes supridos, sendo 

que R$ 25.620,51 (14,09%) foram despesas incorridas na forma de saques, e R$ 156.275,06 

(85,91%) foram gastos na forma de faturas. Vale ressaltar que o total dessas faturas refere-se 

somente ao exercício de 2014, tendo sido excluídas as faturas de 2013 pagas no exercício de 

2014. 

As despesas que tiveram por origem pagamentos em espécie (saques) decorreram 

preponderantemente de despesas com prestação de serviços.  

Nenhuma das concessões efetuadas foi destinada a servidor já responsável por dois 

suprimentos ou que estivesse em atraso na prestação de contas de suprimentos. Também não 

houve concessão a servidor que estivesse respondendo a inquérito administrativo ou declarado 

em alcance. 

Quanto aos métodos instituídos para conformidade da legislação vigente, vale informar que 

a unidade de orçamento e finanças é a unidade responsável pelo controle dos prazos de prestação 

de contas, que o ordenador de despesas tem a responsabilidade de aprovar ou impugnar as contas 
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prestadas pelo suprido, e que a unidade de contabilidade é a unidade responsável pela baixa, no 

Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, da responsabilidade do agente suprido, 

após a aprovação das contas pelo ordenador. 

Todas as concessões de suprimentos de fundos, realizadas em 2014, tiveram as respectivas 

prestações de contas apresentadas dentro dos prazos previamente estipulados, tendo havido, em 

todos os casos, a aprovação das contas pelo Ordenador de Despesas, a baixa das 

responsabilidades e as reclassificações contábeis das despesas.  

Vale destacar que, apesar de alguns subelementos de despesa indicarem a realização de 

gastos anual acima de R$ 8.000,00, como nas classificações 30.16 (material de expediente), 

30.17 (material de processamento de dados), 30.24 (material p/ manutenção de bens 

imóveis/instalações), 30.25 (material p/ manutenção de bens móveis), 30.26 (material elétrico e 

eletrônico) e 39.16 (serviços de manutenção de bens imóveis), a despesa ocorreu em diferentes 

objetos de gastos, não configurando fracionamento de despesa. 

Quanto aos valores totais concedidos para gastos com suprimentos de fundos em 2014 (R$ 

261.000,00), houve uma redução de 14,09%, em relação ao exercício de 2013, cujos valores 

concedidos somaram R$ 303.819,00. 

Em relação ao gasto total com saques e faturas em 2014, no valor de R$ 181.776,77, houve 

uma redução de 3,42% em comparação ao exercício de 2013, cujo gasto totalizou R$ 

188.206,77. 

 

6  GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS  

RELACIONADOS 
 

6.1 Estrutura de Pessoal da Unidade 
 

6.1.1 Demonstração e Distribuição da Força de Trabalho à Disposição da Unidade 

Jurisdicionada 
 

6.1.1.1 Força de Trabalho da UJ 

 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

no 
Exercício 

Egressos no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 2811 2522 223 197 

1.1.   Membros de poder e agentes políticos  59 35 28 26 

1.1.1 Ministros 27 27 2 1 

1.1.2 Magistrados convocados (Res – CNJ 72/2009) 32 8 26 25 

1.1.2.1 Desembargadores em substituição
(1)

 5 1 2 4 

1.1.2.2 Desembargadores convocados para atuar nas 

turmas
(2)

 
16 0 17 17 

1.1.2.3 Juízes Auxiliares para auxiliar os cargos de 

Direção
(1)

 
11 7 7 4 

1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4 +1.2.5) 2752 2487 195 171 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 2125 2094 129 112 

1.2.2.   Servidores de carreira em exercício 
descentralizado 0 0 0 0 

1.2.3.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 6 3 5 

1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 
(3)

 627 242 34 35 

1.2.5   Servidores removidos de outros órgãos da Justiça 0 145 29 19 
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Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

no 
Exercício 

Egressos no 

Exercício Autorizada Efetiva 

do Trabalho 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública (4) 135 37 9 15 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 2946 2559 232 212 

Fonte: Sistema de Recursos Humanos – RH. CIF e DILEP. 

Notas: 

(1) Convocados nos termos da Resolução CNJ 72/2009. 

(2) Convocados nos termos ATO TST.GP.Nº 194/2014, alterado pelo ATO GP.Nº 222/2014, referendado pela Resolução 

Administrativa nº 1662/2014. 

(3) A lotação máxima autorizada de servidores requisitados de outros órgãos e esferas corresponde à soma de 50% do total de cargos 

em comissão existentes no TST (135), observando que este quantitativo poderá ser dividido ainda entre servidores removidos 

oriundos de outros órgãos e servidores sem vínculo com a Administração Pública, mais 25% do total de funções comissionadas 

existentes (492).  

(4) A lotação máxima autorizada de servidores sem vínculo com a Administração Pública corresponde a 50% do total de cargos em 

comissão existentes no TST (135) e esta lotação poderá ser dividida ainda com o número de servidores requisitados, removidos 

ou em exercício provisório oriundos de outros órgãos, conforme disposto no § 7º do art. 5º da Lei nº 11.416, de 15/12/2006, e no 

art. 2º, § 4º da Resolução Administrativa nº 1.521, de 9/4/2012. 

 

6.1.1.2  Distribuição da Lotação Efetiva 
 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio 
(1)

 Área Fim 
(2)

 

1.   Servidores de Carreira (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5) 830 1443 

1.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 725 1155 

1.2.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0 

1.3.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 6 

1.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 71 171 

1.5.   Servidores removidos de outros órgãos da Justiça do Trabalho 34 111 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 0 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 6 31 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 836 1474 

Fonte: CIF/SEGPES 

Notas: 

(1) Foram consideradas como lotação da Área Meio as seguintes unidades: a Secretaria-Geral da Presidência (SEGP), a Secretaria de 

Controle Interno (SECOI), a Secretaria do Tribunal (SET), o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e a Escola 

Nacional da Magistratura da Justiça do Trabalho (ENAMAT), bem assim suas respectivas unidades vinculadas. 

 (2) Foram consideradas como lotação da Área Fim as seguintes unidades: os Gabinetes da Presidência (GP), da Vice-Presidência 

(GVP) e unidade vinculada, da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho (GCG) e unidade vinculada, os 24 (vinte e quatro) 

Gabinetes de Ministros e a Secretaria-Geral Judiciária e unidades vinculadas. 

 

6.1.1.3  Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da UJ 
 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções 

Gratificadas 

Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos 

no 

Exercício 
Autorizada Efetiva 

1.   Cargos em Comissão 271 270 142 139 

1.1. Cargos Natureza Especial - - - - 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior (Cargos em 

Comissão) 271 270 142 139 

1.2.1.   Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 
(1)

 - 177 89 81 
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1.2.2.   Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado - - - - 

1.2.3.   Servidores de Outros Órgãos e Esferas 
(2)

 

135 

56 31 30 

1.2.4.   Sem Vínculo 
(2)

 35 20 25 

1.2.5.   Aposentados 
(2)

 2 2 3 

2.   Funções Gratificadas (Funções Comissionadas) 1969 1848 1004 983 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 
(3)

 - 1515 803 814 

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado - - - - 

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 
(4)

 492 333 201 169 

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  2240 2118 1146 1122 
Fonte: Sistema de Recursos Humanos – RH 

Notas: 

(1) A lotação autorizada de cargos em comissão a serem ocupados por servidores de carreira vinculada ao órgão não foi informada, 

pois este quantitativo é variável, sendo limitado ao total de cargos em comissão existentes na UJ, qual seja: 271, do qual é 

deduzido o total de cargos em comissão ocupados por servidores de outros órgãos e esferas, sem vínculo e aposentados. 

(2) A lotação autorizada de cargos em comissão reservados a servidores de outros órgãos e esferas, sem vínculo ou aposentados não 

poderá ser superior a 50% do número de cargos em comissão autorizados para a UJ, de acordo com o § 7º do art. 5º da Lei nº 

11.416, de 15/12/2006, e no art. 2º, § 4º, da Resolução Administrativa nº 1.521, de 9/4/2012. 

(3) A lotação autorizada de funções comissionadas a serem ocupadas por servidores de carreira vinculada ao órgão não foi 

informada, pois este quantitativo é variável, sendo limitado ao total de funções comissionadas existentes na UJ, qual seja: 1.969, 

do qual é deduzido o total de funções comissionadas ocupadas por servidores de outros órgãos e esferas. 

(4) A lotação autorizada de funções comissionadas reservadas a servidores de outros órgãos e esferas não poderá ser superior a 25% 

do número de funções comissionadas autorizadas para a UJ, de acordo com o art. 5º da Resolução Administrativa nº 1.521, de 

9/4/2012. 

 

Análise Crítica 

Ao longo do exercício de 2014, buscou-se, com amparo nos princípios, diretrizes e metas 

estabelecidas pela Política de Gestão de Pessoas do Tribunal, dar ênfase aos objetivos estratégicos 

desta Corte, no sentido do desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes das pessoas; 

da melhoria contínua do clima organizacional e da qualidade de vida; bem assim da promoção de 

meios para motivar e comprometer os servidores com a missão institucional do Tribunal, de forma a 

atingir o cumprimento das metas estabelecidas. 

Com vistas ao acompanhamento da força de trabalho disponível na Corte frente às 

necessidades de pessoal das respectivas unidades, o Planejamento Estratégico do Tribunal 

contempla indicadores que avaliam a qualidade dos cursos de capacitação oferecidos e o nível de 

aproveitamento dos servidores, bem assim o percentual de mudança de lotação entre as unidades e 

de desligamento de servidores. 

Objetivando o monitoramento de eventuais afastamentos que reduzem a força de trabalho, o 

Planejamento Estratégico da Corte conta com um indicador que mensura o índice de afastamento de 

servidores decorrente de licenças médicas para tratamento da própria saúde. Com vistas à redução 

desse índice, o Tribunal promove inúmeras atividades que buscam a promoção da qualidade de vida 

e o bem estar dos servidores. 

O Tribunal conta com o Comitê de Gestão de Pessoas, ao qual compete formular propostas de 

aperfeiçoamento das políticas e práticas de gestão de pessoas, alinhadas ao Planejamento 

Estratégico Institucional e pautadas nos parâmetros da moderna Administração Pública, assegurar o 

cumprimento dos princípios e diretrizes da Política de Gestão de Pessoas, entre outras atribuições. 

Na última reunião do Comitê em 2014, foi deliberada a criação de grupo de trabalho com 

vistas ao dimensionamento da força de trabalho de todas as áreas do Tribunal. 

Tendo em vista a necessidade de adequação do quadro de pessoal do Tribunal Superior do 

Trabalho com vistas ao cumprimento de sua missão institucional de forma mais célere e eficaz e em 

face à crescente demanda institucional, a Presidência do Tribunal propôs a criação de 270 cargos 

efetivos de Analista Judiciário, Área Judiciária, e 54 cargos em comissão de Assessor de Ministro. 

O projeto da Presidência foi aprovado pelo Órgão Especial do Tribunal, tendo recebido parecer 

favorável quanto ao mérito pelo Conselho Nacional de Justiça, encontrando-se, atualmente, em 

tramitação na Câmara dos Deputados, onde já foi aprovado pela Comissão de Trabalho, de 



 

 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
 

 

114 

 

Administração e Serviço Público (CTASP). O projeto aguarda apreciação da Comissão de Finanças 

e Tributação (CFT). 

Os cargos a serem criados são necessários em face da carência de pessoal com formação em 

Direito, especialmente nos Gabinetes de Ministros, atividade finalística da Corte. 

 

6.1.2 Qualificação e Capacitação da Força de Trabalho 

 

Os eventos de educação corporativa promovidos ao longo de 2014 tiveram como base as 

ações previstas no Programa de Treinamento e Desenvolvimento de Servidores do TST – 

EDUCARE, sob a supervisão jurídica do Centro de Formação e Aperfeiçoamento dos Assessores e 

Servidores do TST - CEFAST. As ações apresentaram o foco em áreas específicas: formação 

judiciária, formação administrativa, cidadania organizacional e desenvolvimento gerencial.   

Foram promovidas 3355 horas de treinamentos (sendo 1499 horas em eventos fechados), 

garantindo 4484 participações em 174 eventos de capacitação. Observa-se que a carga horária 

média de capacitação por servidor foi de 24,7 horas-aula (tendo em vista a média de 2306 

servidores em exercício no Tribunal).  O total arredondado ficou em 25 horas-aula, alcançando-se a 

meta do ano relativa ao indicador estratégico Índice Médio de Capacitação dos Servidores em 

Competências (IMCSC), que é de 25 horas-aula. 

Apresentam-se a seguir, de forma resumida, os dados relativos a todos os eventos realizados 

no ano de 2014:  

  
Tabela 47 – Eventos realizados em 2014 

Área Eventos fechados Eventos abertos Concluintes Carga horária total 

Formação Judiciária 33 0 1721 412 

Formação Administrativa 54 66 1531 2766 

Desenvolvimento Gerencial 12 0 425 125 

Cidadania Organizacional 6 1 720 28 

Desenvolvimento e Ambientação 2 0 87 24 

Total 107 67 4484 3355 

Fonte: CDEP/SEGPES 

 

A comparação dos dados de 2014 com relação aos anos anteriores demonstra que houve 

decréscimo no número geral de participações em eventos em relação a 2013. No entanto, registra-se 

que, neste exercício, foram consideradas apenas as ações efetivas de capacitação voltadas para o 

desempenho das atribuições das unidades, excluindo-se as ações de qualidade de vida já 

contempladas no índice IPEQV. O número de eventos promovidos e, dentre eles, o número de 

eventos fechados vem se mantendo ao longo dos últimos anos. Os dados das participações de 

servidores em cursos nos anos de 2010 a 2014 podem ser verificados a seguir.  
 

Tabela 48 – Participação de Servidores em Cursos nos Últimos Cinco Anos 

Ano  Participações em eventos 

2010 11.156 

2011 9.587 

2012 10.386 

2013 6.001 

2014 4.484 

Fonte: CDEP/SEGPES 
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Adicional de Qualificação 

Em 2014, foram averbados 6.424 certificados de conclusão de cursos de curta duração, 

graduação, pós-graduação lato sensu, mestrado, doutorado e pós-doutorado, todos lançados no 

Banco de Talentos. 

 
Tabela 49 – Cursos Averbados para Fins de Adicional de Qualificação 

Cursos averbados Quantidade 

Pós-doutorado 1 

Doutorado 1 

Mestrado 10 

Pós-graduação lato sensu 158 

Graduação 135 

Cursos de curta duração 6119 

Total 6424 

Fonte: CDEP/SEGPES 

 

Verificou-se que a área de Direito teve o maior índice de diplomas de mestrado, pós-

graduação lato sensu e graduação apresentados. Outras áreas com número significativo de 

certificados de conclusão dos cursos averbados foram Tecnologia da Informação, Ciência da 

Computação, Gestão Pública, Língua Portuguesa e Informática. 
 

Projeto Gestão de Pessoas por Competências 

A gestão por competências é um modelo de gestão de pessoas que visa a mapear, avaliar e 

desenvolver as competências necessárias à consecução dos objetivos organizacionais. 

Esse modelo produz subsídios para todos os subsistemas de gestão de pessoas, uma vez que 

possibilita o levantamento de necessidades de desenvolvimento individualizado, bem como permite 

aproveitar melhor os talentos, pois fornece critérios objetivos para a ocupação de cargos ou funções, 

parâmetros fidedignos para avaliação de desempenho, seleção e alocação de pessoal. 

Pode-se afirmar, também, que o modelo de Gestão por Competências é uma ferramenta de 

Gestão Estratégica, pois permite que as competências dos servidores estejam alinhadas aos 

objetivos deste Tribunal, de forma a potencializar os resultados apresentados. 

O projeto iniciou-se em março de 2012 com a capacitação da equipe técnica do projeto, a 

sensibilização e o levantamento das competências de todo o Tribunal. No ano de 2014 foram 

finalizadas as seguintes etapas: 

1 – Validação, por parte dos gestores, das competências mapeadas em todos os postos de 

trabalho do TST (mais de 400 postos);  

2 – Definição do modelo da escala a ser utilizada na medição dos níveis de proficiência das 

competências, os quais serão definidos pelos gestores de cada unidade;  

3 – Desenvolvimento do modelo de avaliação e acompanhamento do cumprimento de metas;  

4 – Realização de oficinas para os gestores (realizadas em 5 grandes blocos de unidades), a 

fim de apresentar o modelo de avaliação e acompanhamento do cumprimento de metas; e 

5 – Descrição de metas das unidades e metas individuais para todos os servidores do Tribunal, 

relativas ao ano de 2015. Ressalta-se que essa etapa ainda está em andamento. Registra-se, no 

entanto que, até a presente data, já há 3.850 (três mil, oitocentos e cinquenta) metas de servidores 

do Tribunal cadastradas em sistema desenvolvido por esta Unidade.  

A conclusão da aplicação, de forma informatizada, da avaliação de metas e de competências, 

no modelo 180 graus possibilitará a elaboração dos planos de desenvolvimento individual, os quais 
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indicarão as estratégias e ações necessárias para suprir as lacunas encontradas na avaliação dos 

servidores e fará de todas as etapas do Projeto um processo cíclico que subsidia todos as áreas de 

gestão de pessoas.  

Para tanto, deverá ser adquirido um software de gestão de competências, objeto do processo 

nº 504.817/2013-6, cuja publicação de edital está prevista para o ano de 2015.   

 

Programa do Teletrabalho 

O Ato.CDEP.SEGPES.GDGSET.GP nº 327/2014, editado em 16/9/2014, alterou a Resolução 

Administrativa nº 1499/2012, no que diz respeito ao aumento do limite estabelecido de 

teletrabalhadores por unidade para 50%, desde que fundamentado pela unidade interessada e por 

decisão do Presidente do Tribunal. Ademais, estabeleceu que as unidade de saúde e a 

desenvolvimento de pessoas participarão do processo seletivo dos interessados em atuar 

remotamente, bem como do acompanhamento periódico, visando a analisar as condições para 

permanência no referido regime. Por fim, alterou a periodicidade da apresentação do relatório pelas 

unidades, de trimestral para semestral. 

Atualmente, este Tribunal conta com 42 servidores em regime de teletrabalho, que se 

encontram lotados nas seguintes unidades: 
 

Tabela 50 – Servidores em Regime de Teletrabalho 

Unidades Total 

CPE 18 

CCADP 17 

7ª TURMA 2 

CDOC 1 

CDEP 1 

CGJT 1 

CMLOG 1 

CITEC 1 

Total 42 

Fonte: CDEP/SEGPES 

 

Ressalta-se que 21 desses teletrabalhadores participaram de processo seletivo conduzido pela 

CDEP e SESAUD neste ano. Os servidores apresentaram as competências requeridas para a referida 

atuação, tais como, organização pessoal, autodisciplina, administração do tempo, autonomia, 

domínio da atividade e manejo da ferramenta tecnológica.  

A CDEP realizou, ainda, o acompanhamento de 33 (trinta e três) teletrabalhadores que já se 

encontravam na modalidade há no mínimo um ano e reuniões com chefias de teletrabalhadores 

visando a levantar informações e fornecer orientações. Verifica-se, a partir das informações 

prestadas por teletrabalhadores e chefias, que os resultados de produtividade são satisfatórios, uma 

vez que atendem ou excedem as metas estabelecidas. O Teletrabalho representa uma ação de 

valorização do servidor proporcionando uma melhoria da qualidade de vida. 

Verifica-se que a participação da unidade de desenvolvimento de pessoas e unidade de Saúde, 

no que se refere à seleção e acompanhamento dos teletrabalhadores, proporciona aos gestores maior 

segurança na adequação dos perfis para a modalidade e maior suporte quanto a possíveis 

dificuldades a serem enfrentadas.  
 

Programa de Incentivo à Participação de Servidores em Cursos de Pós-Graduação 

O Programa de Incentivo à Participação de Servidores em Cursos de Pós-Graduação foi 

instituído por meio do Ato.DILEP.CDEP.SEGPES.GDGSET.GP nº 360 de 7/7/2014, alterado pelo 

Ato.SEGPES.GDGSET.GP nº 431 de 22/8/2014, e do Edital nº 1, de 7/7/2014.  A elaboração do 
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Programa contou com a orientação do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e 

Servidores do TST – CEFAST, composto pelo Ex.mo Sr. Ministro José Roberto Freire Pimenta, 

que o preside, pelo Ex.
mo

 Sr. Ministro Aloysio Corrêa da Veiga e pelo Ex.mo Sr. Ministro Luiz 

Philippe Vieira de Mello Filho. 

Concederam-se 60 bolsas de estudo para cursos de pós-graduação latu e strictu sensu e o 

custeio ocorre por meio de reembolso de 80% (oitenta por cento) do valor da matrícula e das 

mensalidades, até o limite de R$ 12.000,00 (doze mil reais) por participante. Direito e Processo do 

Trabalho foi o curso mais escolhido pelos servidores, tendo sido concedidas 14 bolsas, seguido por 

Direito Constitucional com 7 bolsas. Apenas um dos contemplados optou por cursar mestrado. 

Quinze servidores solicitaram o cancelamento da bolsa. 

 
Tabela 51 – Bolsas de Estudo para Cursos de Pós-Graduação 

Pós-Graduação Quantidade 

Direito Processual do Trabalho 14 

Direito Constitucional 7 

Direito Público 3 

Direito Administrativo 2 

Contabilidade Pública 2 

Gerenciamento de Projetos 2 

Gestão Pública 2 

Artes Marciais Mistas 1 

Auditoria em Organizações do Setor Público 1 

Direito Processual e Prática Processual 1 

Engenharia de Software 1 

Gestão de Pessoas 1 

Gestão e Governança de Tecnologia da 

Informação 

1 

Gestão Eletrônica de Documentos 1 

Ginástica Laboral 1 

Libras 1 

Mestrado em Direito das Relações Internacionais 1 

Orçamento Público 1 

Prestação Jurisdicional 1 

Revisão de Texto 1 

Bolsas Encerradas 15 

Total de bolsas concedidas 60 

Fonte: CDEP/SEGPES 

 

 

Programa de Incentivo ao Estudo de Língua Estrangeira 

O Programa de Incentivo ao Estudo de Língua Estrangeira no âmbito do TST foi instituído 

pelo Ato. DILEP.CDEP.SEGPES.GDGSET.GP nº 342, de 25/6/2014. 

Concederam-se 110 bolsas de estudo para os idiomas inglês, espanhol, alemão, italiano e 

francês. O custeio ocorre por meio de reembolso de 70% (setenta por cento) do valor da matrícula e 

das mensalidades, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais) por ano, pelo prazo máximo de quatro 

anos. 

O idioma inglês foi mais escolhido pelos servidores, sendo concedidas 78 bolsas, seguido por 

espanhol com 10 bolsas e por francês, 8 bolsas. Quatro servidores tiveram a bolsa encerrada, sendo 

3 por desistência e 1 por posse em cargo inacumulável. 
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Tabela 52 – Bolsas de Estudo para Estudo de Língua Estrangeira 

Idioma Quantidade 

Inglês 79 

Espanhol 10 

Francês 8 

Italiano 7 

Alemão 2 

Bolsas Encerradas 4 

Total 110 

Fonte: CDEP/SEGPES 
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6.1.3 Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada 

  Valores em R$ 1,00 

Tipologias/ 

Exercícios 

Vencimentos e 

Vantagens 

fixas 

Despesas Variáveis 
Despesas de 

Exercícios 

Anteriores 

Decisões 

Judiciais 
Total 

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 
Benefícios 

Assistenciais e 

Previdenciários 

Demais 

Despesas 

Variáveis 

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios 
2014 9.068.941,72 0,00  903.468,73 517.228,87  1.990.837,36 719.928,50  51.718,53  2.210.625,81 0,00  15.462.749,52 

2013 8.254.863,48  0,00  715.980,37  456.102,42  752.469,65  699.782,51  16.361,86  240.936,36  0,00  11.136.496,65  

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 
2014 234.004.153,06 49.696.969,50 24.143.193,96 17.825.205,39 19.775.000,52 2.337.347,72 5.847.872,63   2.355.814,50 0,00  355.985.557,28 

2013 205.032.224,58  45.825.033,88  21.425.396,17  25.611.886,01  18.338.993,81  1.999.976,24  29.307,96  1.137.263,31  0,00  319.400.081,96  

Servidores de carreira SEM VÍNCULO ao órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 
2014 32.863,55 11.320.214,49   960.008,57   2.051.919,44 3.318.585,27 1.669,38 28.922,09 93.665,50  0,00  17.807.848,29 

2013 0,00  10.994.316,09  888.691,78  1.547.863,41  3.384.222,05  678,00  0,00  76.317,71  0,00  16.892.089,04  

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporário) 

Exercícios 
2014 12.951,63 4.585.642,42 390.623,63   118.159,37 512.707,50 0,00  149.665,06  1.205,71  0,00  5.770.955,32 

2013 0,00  4.679.236,14  415.045,74  124.673,87  602.433,69  0,00  93.707,69  593,63  0,00  5.915.690,76  

Servidores cedidos com ônus 

Exercícios 
2014 25.695.647,05   0,00  2.183.306,57 735.089,04   1.557.670,44 151.098,57 619.285,25 21.191,16  0,00  30.963.288,08 

2013 21.797.690,93  0,00  1.990.858,15  1.946.913,73  1.309.836,06  134.860,51  15.934,91  18.046,82  0,00  27.214.141,11  

Servidores com contrato temporário 

Exercícios 
2014 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2013 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Fonte: DIPPP/SEGPES e COFIN/SEA 
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6.1.4 Irregularidades na Área de Pessoal 

 

6.1.4.1 Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos 
 

No momento da entrada em exercício nesta Corte, é solicitado a todos os servidores que 

preencham uma declaração de acumulação ou não de cargos, empregos ou funções públicas.  

Importante ressaltar que o referido formulário responsabiliza o servidor pela necessidade de 

declarar a alteração da situação, caso ocorra. Aos servidores ingressantes que já prestaram serviço 

público anteriormente é requerida, ainda, a apresentação de um comprovante de vacância do cargo 

ocupado no órgão anterior. 

Durante o exercício de 2013 foi detectado um caso de acúmulo indevido de cargos da área de 

saúde, com sobreposição de jornadas de trabalho, quando foi aberto o Processo Administrativo TST 

nº 501.844/2013-0, o qual teve sua conclusão no exercício de 2014. A chefia da servidora 

envolvida, assim como a própria interessada, foram cientificadas acerca da necessidade de ajuste e 

cumprimento da carga horária exigida em ambos os órgãos. 

Verifica-se, portanto, que o procedimento realizado por este Tribunal, no sentido de detectar 

servidores que acumulem cargos indevidamente, mostrou-se eficiente em seu propósito. 

No exercício de 2014 não houve registro de novos casos de acumulação de cargos. 

Anualmente, os Ministros desta Corte apresentam declaração sobre o exercício de atividade 

docente, conforme determina a Resolução do CNJ nº 34, de 24/4/2007. 

 

6.1.5 Riscos Identificados na Gestão de Pessoas 

 

A Rotatividade de pessoal (turn over) exerce muita influência nas organizações. Ela é 

expressa por um índice usado para gerar dados de acompanhamento e comparações, destinadas a 

desenvolver diagnóstico, seja para promover providências, seja em caráter preventivo. Esse índice 

representa a relação entre as admissões e os desligamentos de profissionais, em um determinado 

período, na organização. 

A gestão do turn over preserva o capital intelectual, o ambiente e a imagem da organização. 

Para calcular o índice de rotatividade do TST foi utilizada a seguinte fórmula: 
 

     A+D 

Índice de Rotatividade Geral  =         2 

EM 
 

 

A = admissões de pessoal dentro do período considerado (entradas); 
 

D = desligamentos de pessoal dentro do período considerado (saídas); 

EM = efetivo médio dentro do período considerado, obtido pela soma dos efetivos  

existentes no início e no final do período, dividida por dois. 

 
 

 A partir dessa fórmula e dos dados fornecidos pela unidade de informações funcionais, 

verificou-se que em 2014 a rotatividade de pessoal no TST ficou em torno de 7,7%, conforme 

descrito na tabela a seguir. 
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Tabela 53 – Rotatividade de Pessoal nos Cinco Últimos Exercícios 

Rotatividade no TST 2010 2011 2012 2013 2014 

A (Quantitativo de servidores que ingressaram no TST) 134 109 57 243 204 

D (Quantitativo de servidores que se desligaram do 

TST) 
114 114 99 170 186 

EM (Efetivo médio de servidores) 2446 2056,5 2031 2471,5 2516 

ÍNDICE 10,14% 5,42% 3,84% 8,35% 7,7% 

Fonte: CDEP/SEGPES 

 

O índice de rotatividade de pessoal exprime um valor percentual de empregados que circulam 

na organização em relação ao número médio de empregados. Nesse sentido, verifica-se que a média 

do índice de rotatividade de pessoal do TST em 2014 foi inferior a 2013 e ficou em torno de 7,7%.  

Existem inúmeras causas que poderiam justificar esse índice expressivo de rotatividade. Uma 

delas é o desligamento de servidores do TST, que pode estar relacionado à nomeação em outros 

concursos, que apresentam planos de carreira e vencimentos superiores, e a consequente nomeação 

de candidatos aprovados no concurso realizado em 2012, visando a suprir as vagas geradas. 

 

6.1.6 Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos 

  

Índice Médio de Capacitação dos Servidores em Competências (IMCSC) 

Detalhamento: mensura a carga horária média de participação em cursos de capacitação por 

servidor.  

Responsável pela apuração: Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas 

 
Tabela 54 – Índice Médio de Capacitação dos Servidores em Competência 

Ano 2014 Referência/2013 

IMCSC (Meta) 25h 

34,5h 
Horas de Capacitação 57.020 

Servidores 2.306 

Medição Final 24,7 

Fonte: CDEP/SEGPES 

 

 

 
Periodicidade: anual 

Variáveis: 

Horas de Capacitação: total de horas de capacitação dos servidores em competências. 

Servidores: média de servidores no período 

 

Memória de cálculo 

 

Horas de Capacitação: Cursos considerados no cálculo – cursos oferecidos no Programa de 

Treinamento e Desenvolvimento dos servidores do TST – EDUCARE e outros orientados pelo 
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Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores – CEFAST, além de ações de 

demandas por unidades, por meio de eventos internos ou externos de capacitação. 

Carga horária total: total de horas realizadas pelos concluintes dos cursos computados no cálculo. 

 

Servidores: Datas de apuração – 1/1 a 31/12/2014 

Universo de Servidores: 

 
Tabela 55 – Universo de Servidores 

Divisão Descrição da situação 

Servidor comissionado Em exercício no TST 

Servidor do quadro 

Afastado / Licenciado sem remuneração 

Em exercício (servidor do quadro / requisitado) 

Em exercício no TST 

Servidor de outro Órgão 

Em exercício provisório 

Em exercício removido 

Em exercício requisitado 

Fonte: CDEP/SEGPES 

 

Cálculo anual da variável Servidores = média dos resultados apurados de 1/1 a 31/12/2014. 
 

Análise do resultado 

Para o alcance desse índice, diversos cursos fechados atenderam às necessidades específicas 

de capacitação das áreas do Tribunal, dentre os quais se destaca o anteriormente mencionado curso 

de Pós-Graduação em Direito Constitucional do Trabalho, no qual foram realizadas 150 horas-aula 

no decorrer do ano.  

Ademais, ressalta-se que contribuíram para o alcance do índice a realização de palestras e 

seminários que atingiram grande número de participantes como Os Desafios do Profissional do 

Século XXI, A Responsabilidade Objetiva do Empregador pelos Danos Causados por Acidente do 

Trabalho, Trabalho Forçado: Estimativas Econômicas Globais e Um Novo Projeto para o Brasil, I 

Jurisports e O Novo CPC e os Impactos no Processo do Trabalho. 

O número de horas de capacitação alcançado também foi positivamente impactado pelos 

cursos a distância promovidos pelo Tribunal, que atingiram um grande número de participantes. 

Neste ano foram realizadas nessa modalidade diversas turmas sobre a língua portuguesa, além de 

turmas de Lógica e Processo Decisório.  

Ressalta-se que o Tribunal ainda possibilitou um grande número de participações de 

servidores em turmas abertas, que permitiram, além da aquisição de conhecimentos, a troca de 

experiências com profissionais de outras instituições. Assim, boa parte da capacitação concentrou-

se em eventos abertos, o que, apesar de garantir a atualização rápida e eficaz, acaba por concentrar 

esforços na capacitação de um número reduzido de servidores. 

Deve-se esclarecer também que a área de desenvolvimento de pessoas também foi 

responsável pela realização de eventos de qualidade de vida, não computados nesse índice. 

Registra-se que embora a programação dos eventos de capacitação tenha sido submetida ao 

crivo da Administração no início do ano a concentração de ofertas ocorreu no segundo semestre. 

Ainda assim, verifica-se que, em 2014, essa carga horária média foi de 24,7 horas-aula (tendo 

em vista a média de 2.306 servidores em exercício no Tribunal). Considerando-se o número inteiro 

de 25 horas-aula, observa-se que o índice alcançou a meta estipulada, que era de 25 horas por 

servidor. 
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De toda forma, houve uma redução com relação ao número de horas concluídas no ano de 

2013. Tal diminuição já era esperada, motivo pelo qual houve uma redução da meta de 2013 para 

2014. Isso se deve a diversos fatores, mas, principalmente, ao fato de o Tribunal encontrar-se em 

fase de implantação do Projeto Gestão por Competências que demanda realização de oficinas, 

desenvolvimento de modelos, análise de competências e metas e elaboração de edital, o que acaba 

por comprometer o tempo disponível para investimento no planejamento e na execução de cursos 

em geral e, por consequência, no número de horas de capacitação alcançado. 

 

Índice de Desenvolvimento da Competência (IDC)  

Detalhamento: avalia a qualidade dos cursos de capacitação oferecidos e o nível de aproveitamento 

dos servidores. 

Responsável pela apuração: Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas 

 
Tabela 56 – Índice de Desenvolvimento da Competências 

Ano 2014 Referência/2013 

IDC (Meta) 90% 
89,74% 

Medição Final 89,01% 

Fonte: CDEP/SEGPES 

 

 

Periodicidade: anual 

Variáveis: 

Avaliação de Impacto de Treinamento: nível de desempenho dos servidores treinados apurado em 

instrumento validado. 

 

Memória de cálculo 

Avaliação de Impacto de Treinamento 

A apuração do nível de desempenho dos servidores treinados se dá pela avaliação da chefia 

imediata quanto aos resultados esperados, após o treinamento interno, de modo a verificar o 

impacto na melhoria do desempenho das atividades realizadas pelo servidor na unidade. 

 

Para cada resultado esperado em um treinamento a chefia imediata avalia o desempenho obtido de 

acordo com as seguintes opções: Não Atendeu, Atendeu Parcialmente e Atendeu Plenamente. 

 

O indicador mensura o percentual de resultados atendidos plenamente em relação ao esperado pelos 

treinamentos realizados no período. 

 

Análise do resultado 

A Avaliação de Impacto de Treinamento é aplicada semestralmente, após a realização de 

cursos promovidos pelo TST e é dirigida à chefia com o objetivo de verificar se a capacitação 

demonstrou melhoria no desempenho funcional do servidor. 

No ano de 2014, as avaliações de impacto foram encaminhadas no final do 1º e do 2º 

semestre. Do total das avaliações enviadas no 1º semestre, apenas 41,48% foram respondidas pelos 

servidores e gestores, gerando um percentual de 89,13% no critério “Atendeu Plenamente”. 

Do total das enviadas no 2º semestre, apenas 11,69% foram respondidas pelos servidores e 

gestores, gerando um percentual de 88,89% no critério “Atendeu Plenamente”. Calculando-se a 

média percentual referente aos dois semestres do ano de 2014, conclui-se que 89,01% das chefias 
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imediatas consideraram que os treinamentos realizados atenderam plenamente aos objetivos 

propostos. Verifica-se que o percentual é bastante próximo à meta de 90% estabelecida para o 

exercício. 

 

Índice de Clima Organizacional (ICO)  

Detalhamento: o índice representa os resultados da Pesquisa de Clima Organizacional apurado em 

instrumento validado no período, contemplando os itens Estilo de Chefia, Gestão 

Organizacional, Infraestrutura e Valorização do Servidor. 

Responsável pela apuração: Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas 

Periodicidade: bianual 

Variáveis: 

 
 

O Índice de Clima Organizacional não foi mensurado no ano de 2014, em razão de a unidade 

de desenvolvimento de pessoas ter apresentado proposição de atualização da pesquisa de forma a 

contemplar itens que possam subsidiar a elaboração de ações que promovam a melhoria do nível de 

satisfação e motivação dos servidores e da qualidade de vida no trabalho, como norteia a Política de 

Gestão de Pessoas do TST e o Comitê de Qualidade de Vida no Trabalho. 

Na última aplicação da Pesquisa de Clima Organizacional, em 2012, verificou-se que o item 

que trata das ações de Qualidade de Vida no Trabalho – QVT desenvolvidas pelo TST apresentou a 

menor média entre os itens do fator “Valorização do Servidor”, o que indica a necessidade premente 

de definição de política e programa continuados, embasados nas reais demandas dos servidores. 

A unidade responsável esclareceu que tal proposta somente poderá ser efetivada partindo-se 

de estudo técnico para a revisão da atual Pesquisa e inclusão de novos itens que abordem a QVT. O 

estudo deverá ser conduzido por meio de contratação de treinamento específico para a equipe 

técnica do TST. 

Assim, a pesquisa foi adiada para o 1º semestre de 2015, a fim de que a equipe técnica tenha 

tempo hábil para efetivar as alterações necessárias no instrumento. 

 

Índice de Participação em Eventos de Qualidade de Vida (IPEQV) 
Detalhamento: avalia o percentual de participação de colaboradores em eventos de qualidade de 

vida. 

Responsável pela apuração: Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas 
 

Tabela 57 – Índice de Participação em Eventos de Qualidade de Vida 

Ano 2014 Referência/2013 

IPEQV (Meta) 58% 

41% 
Participantes 1.484 

Colaboradores 3.774 

Medição Final 39,2% 

Fonte: CDEP/SEGPES 
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As ações de Qualidade de Vida promovidas pelo Tribunal contaram com a participação de 

1.484 colaboradores nos eventos promovidos ao longo do ano, o que representou 39,2% dos 

colaboradores da Casa. A meta a ser alcançada era de 58%. 

Ao longo de 2014 foram promovidas diversas ações que contribuíram para esta meta, como as 

dez edições do evento Virtudes em Cena, a Palestra Esportiva em homenagem ao Dia Internacional 

do Trabalho, os workshops “Desenho do Futuro: o Sonho” voltado para adolescentes aprendizes, a 4ª 

turma do Programa Pós-Carreira do TST – Olhar Adiante com nove módulos, além da “XVI Semana 

do Servidor” (com atividades como palestra, “Sarau dos Servidores” e os prêmios “Servidor de 

Mérito” e “30 Anos da SETIN”) e a Festa de Confraternização de Final de Ano. Acrescenta-se, 

ainda, o apoio aos encontros semanais do Coral do TST. 

Apesar do grande número de atividades desenvolvidas, em 2014 a equipe concentrou esforços 

na reestruturação das atividades relacionadas à qualidade de vida, já que na pesquisa de clima 

organizacional de 2012 o item que trata do tema obteve uma das menores médias, segundo o 

relatório. Dessa forma, deu-se início a um estudo sistemático sobre o tema objetivando um melhor 

entendimento sobre as necessidades dos servidores da Casa. A partir desse estudo foi criado o 

Comitê de Qualidade de Vida no Trabalho, conforme Ato.CDEP.SEGPES.GDGSET.GP nº 

103/2014. 

Assim, em virtude dos estudos visando a essa reestruturação, houve um menor tempo 

disponível para realização de eventos. Dessa forma, considera-se que o Índice de Qualidade de Vida 

apurado em 2014 foi ainda bastante elevado tendo em vista o foco da equipe com vistas ao estudo e 

aprofundamento no tema Qualidade de Vida no Trabalho para melhor direcionamento das ações 

propostas para 2015. Contudo, apesar de não atingida a meta, considera-se que os eventos realizados 

alcançaram expressivo número de colaboradores, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. 

 

6.2 Contratação de Mão de Obra de Apoio e de Estagiários 

 

6.2.1   Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância 

 
Unidade Contratante 

Nome: Tribunal Superior do Trabalho 

UG/Gestão: 080001/00001 CNPJ: 00.509.968/0001-48 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza Identificação 

do Contrato 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das 

Atividades Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido 

dos Trabalhadores 

Contratados 

Sit. 

F M S 
 

Início Fim P C P C P C 
 

2009 L O PE-113/2009 02.843.359/0001-56 28/10/2009 25/10/2014 175 167 167 8 8 - E 

2010 V O PE-034/2010 38.019.733/0001-40 01/06/2010 31/05/2015 64 64 0 - 57 - P 

2013 V O PE-084/2013 03.497.401/0001-97 16/11/2013 15/11/2015 84 84 5 - 71 - P 

2014 L O PE-098/2014 02.843.359/0001-56 26/10/2014 25/10/2015 184 175 175 9 9 - A 

2014 V O PE-104/2014 04.689.445/0001-81 17/12/2014 16/12/2015 56 - 0 56 29 - A 

Observações: 

LEGENDA 

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 
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Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 

Fonte: Sistema de processos administrativos e consultas aos fiscais.   

 

6.2.2   Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão 

 
Unidade Contratante 

Nome: Tribunal Superior do Trabalho 

UG/Gestão: 080001/00001 CNPJ: 00.509.968/0001-48 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 
Sit. 

F M S 

Início Fim P C P C P C 

2009 12 O PE-134/2009 05.285.983/0001-73 05/04/2010 04/04/2014 5 - 0 - 0 5 E 

2010 03 O PE-047/2010 32.203.135/0001-40 09/06/2010 08/06/2015 9 - 0 8 8 1 P 

2010 06 O PE-048/2010 00.520.304/0001-80 11/06/2010 12/06/2015 7 - 0 7 6 - P 

2010 07 O PE-081/2010 78.533.312/0001-58 23/08/2010 15/11/2014 28 - 0 26 26 2 E 

2011 12 O DI-002/2011 03.495.108/0001-90 27/09/2011 26/09/2015 2 - 0 2 2 - P 

2011 09 O PE-75/2011 33.158.874/0012-83 24/10/2011 23/10/2015 81 57 41 21 34 3 P 

2012 10 O PE-011/2012 26.413.146/0001-52 26/03/2012 25/03/2015 24 22 0 2 19 - P 

2012 07 O PE-012/2012 10.462.672/0001-72 09/04/2012 08/04/2015 15 - 0 14 12 1 P 

2012 12 O PE-045/2012 08.878.823/0001-26 25/06/2012 24/06/2015 12 - 0 12 12 - P 

2012 12 O PE-046/2012 07.228.643/0001-36 23/07/2012 22/07/2015 5 - 0 5 5 - P 

2012 07 O PE-068/2012 04.268.943/0001-50 20/08/2012 17/11/2014 26 - 0 26 18 - E 

2012 12 O PE-093/2012 04.356.735/0001-03 12/12/2012 11/03/2015 7 - 0 7 6 - P 

2012 12 O DI-009/2012 38.055.117/0001-45 01/01/2013 17/11/2014 12 - 0 12 10 - E 

2012 12 O PE-092/2012 02.843.359/0001-56 27/01/2013 26/01/2016 29 28 28 1 1 - P 

2013 11 O DI-005/2013 33.583.592/0048-34 18/04/2013 17/04/2015 50 50 26 - 0 - P 

2013 07 E DI-010/2013 01.632.579/0001-78 22/07/2013 17/01/2014 22 - 0 3 3 19 E 

2013 12 O PE-032/2013 02.843.567/0001-55 01/08/2013 30/08/2014 11 10 10 1 1 - E 

2013 02 O PE-049/2013 08.878.823/0001-26 06/08/2013 09/06/2014 72 - 0 72 72 - E 

2013 04 O DI-016/2013 02.843.359/0001-56 24/10/2013 28/09/2014 75 68 8 5 63 2 E 

2013 12 O PE-073/2013 08.878.823/0001-26 30/10/2013 29/10/2015 19 18 17 1 1 - P 

2013 03 O PE-047/2013 00.308.141/0001-76 25/11/2013 24/11/2015 70 - 0 69 53 1 P 

2013 05 O PE-098/2013 09.267.699/0001-25 31/12/2013 30/12/2015 57 - 0 57 51 - P 

2014 07 O PE-100/2013 78.533.312/0001-58 20/01/2014 19/01/2016 26 - 0 3 3 23 P 

2014 12 O PE-152/2013 00.087.163/0001-53 17/02/2014 16/02/2016 37 6 2 29 18 2 P 

2014 07 O PE-089/2013 11.387.411/0001-06 17/02/2014 16/02/2016 5 - 0 4 4 1 P 

2014 12 O PE-015/2014 05.285.983/0001-73 05/04/2014 04/04/2015 10 - 0 3 3 7 A 

2014 02 O DI-005/2014 02.843.359/0001-56 10/06/2014 05/08/2015 42 - 0 42 42 - P 

2014 12 O PE-046/2014 78.533.312/0001-58 07/07/2014 06/07/2015 4 - 0 4 4 - A 

2014 12 O PE-059/2014 36.831.212/0001-68 01/09/2014 31/08/2015 11 10 10 1 1 - A 

2014 04 O PE-067/2014 02.843.359/0001-56 29/09/2014 28/09/2015 75 68 8 5 63 2 A 

2014 07 O PE-024/2014 78.533.312/0001-58 17/11/2014 16/11/2015 42 - 0 42 42 - A 

2014 07 O PE-069/2014 38.036.000/0001-14 18/11/2014 17/11/2015 24 - 0 24 17 - A 

2014 12 O PE-073/2014 08.307.120/0001-48 18/11/2014 17/11/2015 12 - 0 12 12 - A 

Observações: 

LEGENDA Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 

Área: 

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino 

Médio; (S) Ensino Superior. 

1.       Segurança; 

2.       Transportes; 

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) 

Efetivamente contratada. 

3.       Informática;   

4.       Copeiragem;   

5.       Recepção;   

6.       Reprografia;   

7.       Telecomunicações;   

8.       Manutenção de bens móveis;   
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9.       Manutenção de bens imóveis;   

10.    Brigadistas;   

11.    Apoio Administrativo – Menores Aprendizes;   

12.    Outras   

Fonte: Sistema de processos administrativos e consultas aos fiscais. 

 

6.2.3   Análise Crítica dos Itens 6.2.1 e 6.2.2 

 

O Tribunal Superior do Trabalho possui, hoje, em vigor, 30 contratos de prestação de serviços 

com locação de mão de obra. Na gestão dos contratos de serviços terceirizados o que se observa 

como dificuldade na condução dos contratos é a constante apresentação das faturas com atrasos, 

bem como a documentação trabalhista e previdenciária com pendências. As contratadas demoram a 

apresentar as notas fiscais referentes aos serviços prestados e, em grande parte dos contratos, não 

vêm acompanhadas de toda a documentação exigida como condição de pagamento. Mesmo com 

diversas notificações e cobranças demoram a sanar as pendências, o que além de atrasar o ateste das 

faturas e consequente pagamento, dificultam a fiscalização das questões trabalhistas dos 

empregados. 

Desde o segundo semestre de 2014, de maneira a minimizar os riscos decorrentes do atraso na 

apresentação da documentação trabalhista e previdenciária dos empregados por parte das empresas, 

se inseriu nos novos contratos cláusula estabelecendo prazo de 25 dias para a apresentação da 

documentação previdenciária e trabalhista referente os serviços prestados no mês anterior, incluindo 

os relatórios do arquivo SEFIP e toda a documentação referente a pagamento de salários e 

benefícios, independentemente da entrega da nota fiscal.  

No decorrer de 2014, não houve qualquer interrupção na prestação dos serviços por parte das 

empresas. Contudo, o Tribunal assumiu a obrigação de pagar as verbas trabalhistas e os benefícios 

de empregados de empresas terceirizadas para não prejudicar a execução do contrato e nem a mão 

de obra envolvida. O Tribunal efetuou o pagamento direto aos terceirizados nos seguintes contratos: 

a) PE-049/2013 – firmado com a empresa Nova Planalto Serviços Gerais Ltda.-ME para 

prestação de serviços de motorista - Pagamento de salários referentes a maio/2014 e 

rescisões dos empregados em junho/2014. Em 10/6/2014, a pedido da empresa, o 

Tribunal optou por rescindir o contrato amigavelmente, antes do término previsto, de 

modo a evitar prejuízos ao Órgão e, observados os procedimentos previstos na legislação 

contratou nova empresa para prestar os serviços. 

b) PE-034/2010 – firmado com a empresa Santa Helena Segurança Total S/A para prestação 

de serviços de vigilância – Pagamento do 13º salário/2014. Neste contrato, o TST optou 

por rescindi-lo amigavelmente, a pedido da empresa, antes do término previsto para 

evitar prejuízos ao Órgão e convocou a empresa remanescente do pregão para prosseguir 

na execução dos serviços. 

Assevera-se que o Tribunal procura aprimorar seus procedimentos de gestão e fiscalização 

para manter a execução dos contratos de acordo com o previsto nos instrumentos contratuais, bem 

como afastar quaisquer riscos à Administração. 

Nesse sentido, a principal dificuldade na melhora dos procedimentos de fiscalização e gestão 

dos contratos, tanto pelos fiscais como pela Administração, é a vasta legislação relativa ao tema que 

deve ser considerada. É necessário que os servidores que atuam nos processos dominem 

conhecimentos de direito trabalhista, previdenciário, administrativo, tributário, dentre outros ramos; 

além de acompanharam rotineiramente as atualizações dessas legislações. Como o trabalho de 

fiscalização é realizado por servidores das mais diversas áreas, com raras exceções com formação 

em Direito, esta tarefa se torna complexa. 
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6.2.4   Contratação de Estagiários 

 

Nível de escolaridade 
Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre (em R$ 1,00) 

1.      Nível superior 342 363 331 243 3.791.164,58 

1.1    Área Fim 249 261 237 183 2.460.923,92 

1.2    Área Meio 93 102 94 60 1.330.240,66 

2.      Nível Médio 146 144 144 95 1.137.952,16 

2.1    Área Fim 98 99 96 68 737.610,56 

2.2    Área Meio 48 45 48 27 400.341,60 

3.      Total (1+2) 488 507 475 338 4.929.116,74 
Fonte: CIF/SEGPES 

 

Análise Crítica 
A política de contratação de estagiários no TST ocorre por intermédio do agente de 

integração, atualmente o Centro de Integração Empresa-Escola, que visa à melhoria na operação do 

Programa de Estágio, na medida em que irá selecionar e recrutar candidatos mais bem qualificados 

por meio de processo seletivo. O TST contrata estagiários com o objetivo precípuo de preparar os 

educandos para o mercado de trabalho, bem assim cumprir sua missão social. No que concerne à 

área fim é proporcionado aos estudantes de Direito oportunidade de aprendizado das competências 

próprias da atividade jurisdicional na área de Direito do Trabalho. No que se refere à área meio é 

oferecido aos estudantes de ensino médio ou de ensino superior de outros cursos oportunidade de 

desenvolvimento e aprimoramento de suas habilidades para futura inserção no mercado de trabalho. 

 

6.3 Medidas Adotadas para Revisão dos Contratos Vigentes Firmados com Empresas 

Beneficiadas pela Desoneração da Folha de Pagamento 

 

Informa-se que as revisões dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela 

desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7º da Lei 12.546/2011 e pelo art. 2º do 

Decreto 7.828/2012 foram formalizadas por meio de assinaturas de apostilas contratuais.  

As diferenças dos valores pagos a maior foram devolvidas à União por meio de glosas em 

notas fiscais e de parcelamentos das dívidas, os quais foram liquidados por meio da redução mensal 

das faturas pelo período autorizado pela Administração do TST. 

Já o ressarcimento dos valores pagos a maior em relação aos contratos encerrados que foram 

firmados com empresas beneficiadas pela desoneração propiciada pelo art. 7º da Lei 12.546/2011 e 

pelo art. 2º do Decreto 7.828/2012 foram realizados por meio de glosas definitivas de notas fiscais 

pendentes de pagamentos em favor da União, bem como de emissão de Guia de Recolhimento da 

União. 

O detalhamento sobre os contratos (vigentes e encerrados) revisados, bem como o valor da 

economia em cada contrato encontra-se na planilha constante  do item 14.2, anexo a este 

Relatório. 

 

7 GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 

 

7.1   Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros 

 

A legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos deste 

Tribunal, bem como da distribuição do combustível consta dos Atos TST.GDGSET.GP.nºs, 



 

 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
 

 

129 

 

  

  

567/2009, alterado pelo 274/2011, 114/2014, 386/2014 e 623/2014 e da Resolução CNJ n° 

83/2009. 

No decorrer do exercício a unidade de transportes e manutenção de veículos recebeu 27.669 

solicitações, atendendo magistrados, autoridades, servidores e administração, além de pessoal de 

outros órgãos a serviço nesta Corte, promovendo o transporte com segurança e em tempo hábil 

para as realizações de eventos e trabalhos, contribuindo, assim, para o bom funcionamento 

institucional. 

O Tribunal optou pelo uso de veículos próprios, não havendo veículos contratados de terceiro 

a serviço desta Unidade Jurisdicionada. 

A tabela a seguir demonstra o quantitativo de veículos sob a responsabilidade do TST, a 

quilometragem média anual percorrida pelos veículos desta Corte e a idade média da frota, 

discriminada por grupo de veículos. 
 

Tabela 58 – Frota de Veículos sob a Responsabilidade do TST  
 

Grupo de Veículos 
 

Qtde 
Média Anual de 

km rodados 
Idade Média da 

Frota 
Grupo A – Veículos de Representação 33 10.595 2 anos 

Grupo B – Veículos de Transporte Institucional 16 11.520 5 anos 

Grupo C – Veículos de Serviço Comum 18 5.524 6 anos 

Grupo D – Veículos de Serviço Especial 1 2.653 9 anos 

Grupo E – Veículos de Transporte Coletivo 13 7.484 5 anos 

Total 81 

Fonte: CSET/SEA 

 
Os custos associados à manutenção da frota encontram-se demonstrados na tabela a seguir, 

que em 2014 giraram em torno de R$ 543 mil. 
 

Tabela 59 – Custos Associados à Manutenção da Frota 
Em R$ 

 
Item 

 
Valor 

 
Combustível 240.377,39 

 
Lubrificantes / reposição de peças 224.555,65 

 
Revisões / mão de obra 57.790,80 

 
Seguro obrigatório DPVAT 10.111,75 

 
Seguro de veículos (seguradora) 9.986,14 

 
Total 542.821,73 

Fonte: CSET/SEA 
 
 

A unidade de segurança e transporte entende que a substituição da frota deve ser efetuada 

promovendo-se a doação de veículos com 5 (cinco) anos ou mais de uso, considerando ainda o 

estado de conservação, grau de depreciação e suas implicações no custo de manutenção. 

Após análise de alguns fatores como custo de locação dos veículos apropriados para uso 

nesta Corte e considerando que os de maior porte como ônibus e caminhões, além de veículos 

especiais como ambulâncias, não são oferecidos para locação; considerando, ainda, que veículos 
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como vans podem exigir o aluguel com diária paga a motorista da locadora, a unidade responsável 

entende que a compra e manutenção de veículos oficiais se mostra mais viável que a locação. 

Nessa comparação, ficou constatado que o valor de aluguel anual, na maior parte das vezes, 

equivale ao valor da compra do veículo. 

Além desses fatores, este Tribunal efetua doações de veículos usados a órgãos públicos e, 

considerando que a vida útil dos veículos chega a 15 anos, eles podem ser doados aos órgãos 

contemplados, promovendo grande economia ao erário. 

O custo anual aproximado da locação seria de R$ 9.513.000,00*, considerando apenas 

veículos de representação, institucionais e de serviço, ou seja, não está contabilizado o custo com 

aluguel dos veículos que não são oferecidos no mercado de locação na forma viável (vans, ônibus, 

micro-ônibus, caminhões e ambulância), considerando que exigem a contratação com motorista da 

locadora. 

Não foi contabilizado, também, o custo do seguro. 

Os cálculos de custo foram efetuados conforme tabela a seguir, considerando o prazo de 360 

dias: 

 
Tabela 60 – Custos de Locação de Veículos 

 
Veículo 

Grupo de 

Veículos 

Quantidade 

de Veículos 

Valor da 
Diária R$ 

Total 
Parcial R$ 

(*)
 

FORD/FUSION Representação 29 536,00 5.595.840,00 

GM/OMEGA/IMP Representação 02 588,00 423.360,00 

RENAULT/DUSTER Institucional 04 289,00 416.160,00 

RENAULT/FLUENCE Institucional 11 418,00 1.655.280,00 

TOYOTA/COROLLA Institucional 03 249,00 268.920,00 

RENAULT/LOGAN Serviço 12 211,00 911.520,00 

GM/BLAZER(CRTV) Serviço 02 273,00 196.560,00 

RENAULT/KANGOO Serviço 01 126,00 45.360,00 

 Total Geral 9.513.000,00 

Fonte: CSET/SEA 

Nota: (*) Os veículos constantes da pesquisa são similares aos utilizados nesta Corte, cujos valores foram consultados em 
sites das principais locadoras a preços de mercado. 

 

Considerando os valores depreciados, a frota** do TST tem o valor aproximado de               

R$ 3.311.598,76, conforme tabela abaixo, portanto, muito abaixo do custo de aluguel, além disso, 

como citado anteriormente, a vida útil dos bens chega a quinze anos e eles são doados a outros 

órgãos, promovendo economia ao erário. 
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Tabela 61 – Valor da Frota de Veículos 

 
Veículo 

Ano do 

Veículo 

Quantidade 

de Veículos 

Valor do 

Veículo R$ 

Total 
Parcial R$

(*)
 

FORD/FUSION 10/10 25 55.326,36 1.383.159,00 

FORD/FUSION 10/10 01 56.074,00 56.074,00 

FORD/FUSION 13/13 03 105.682,50 317.047,50 

GM/OMEGA/IMP 11/11 02 102.487,16 204.974,32 

RENAULT/DUSTER 14/14 02 64.020,00 128.040,00 

RENAULT/DUSTER 13/13 02 45.883,50 91.767,00 

RENAULT/FLUENCE 13/14 06 49.162,00 294.972,00 

RENAULT/FLUENCE 13/14 05 57.036,00 285.180,00 

TOYOTA/COROLLA 05/06 03 11.102,18 33.306,54 

RENAULT/LOGAN 14/14 12 37.730,00 452.760,00 

GM/BLAZER(CRTV) 02/03 03 9.412,80 28.238,40 

RENAULT/KANGOO 12/13 01 36.080,00 36.080,00 

 Total Geral   3.311.598,76 

Fonte: CSET/SEA 

Nota: (*) Foram Listados apenas os veículos pesquisados para locação. 

O controle da utilização dos veículos da frota oficial é realizado por meio digital e registros 

escritos. As solicitações são assinadas pelos responsáveis por cada unidade da Corte e a autorização 

para uso dos veículos é controlada pela unidade de transportes e manutenção de veículos, com 

lançamentos em programa de computador, contendo unidade solicitante, quilometragem, horários 

de saída / chegada, nome do motorista responsável pela condução do veículo e destino. 

O programa utilizado gera relatórios imediatos com todas as informações necessárias para um 

controle efetivo. 

 

7.2 Gestão do Patrimônio Imobiliário 

 

7.2.1 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial 

 

LOCALIZAÇÃO GEOGRAFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA 

UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

EXERCICIO 2014 EXERCICIO 2013 

BRASIL 
DISTRITO FEDERAL 

Brasília 
11 11 

Subtotal Brasil 11 11 
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LOCALIZAÇÃO GEOGRAFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA 

UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

EXERCICIO 2014 EXERCICIO 2013 

EXTERIOR - - - 

Subtotal exterior - - 

Total (Brasil +Exterior) 11 11 

Fonte: SPIUNET 

 

7.2.2  Imóveis sob Responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional 

 

7.2.2.1 Imóveis de Propriedade da União, sob Responsabilidade da UJ, exceto Imóvel 

Funcional 

 

UG RIP Regime 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício 

Valor Histórico 
Data da 

Avaliação 

Valor 

Reavaliado 

Com 

Reformas 

Com 

Manutenção 

080001/00001 9701.17196.500-2 21 Regular 2.661.461,75 9/6/2014 3.897.492,25  0,00  0,00  

080001/00001 9701.17371.500-3 21 Ruim 943.416,05 9/6/2014 1.408.199,59  0,00  0,00  

080001/00001 9701.18783.500-6 21 
Muito 

Bom 
240.017.457,40 14/8/2014 243.312.451,26  0,00  5.384.773,77  

Total 0,00 5.384.773,77 

Fonte: SPIUNET e SIAFI 

 

 

7.2.2.2 Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União 

  

A cessão de espaço físico a terceiros em imóvel da União que está na responsabilidade do 

Tribunal está demonstrada no quadro constante da página http://www.tst.jus.br/web/acesso-a-

informacao/transparencia. 

O Tribunal possui regulamento próprio que trata desse tema (Ato GDGCA.GP nº 271/2005) 

e, atualmente, cede espaço físico no edifício sede para onze entidades, nos termos definidos na 

norma interna para postos bancários, restaurante e lanchonete, associação de servidores e demais 

entidades que exercem atividades de apoio à prestação jurisdicional, como a Advocacia-Geral da 

União e a Ordem dos Advogados do Brasil. 
 

7.2.3.  Imóveis Funcionais da União sob Responsabilidade da UJ 

Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício 

Valor 

Histórico 

Data da 

Avaliação 

Valor 

Reavaliado 

Com 

Reformas 

Com 

Manutenção 

Ocupados 

Ocupado 9701 18695.500-8 Bom 411.477,54  10/12/2014 457.853,40  0,00 0,00  

Ocupado 9701 18718.500-1 Bom 408.533,68 10/12/2014 454.579,47  0,00 2.640,00  

Ocupado 9701 18452.500-6 Bom 650.405,42 10/12/2014 723.707,94  0,00 13.717,04  

Ocupado 9701 16478.500-2 Bom 826.762,77 10/12/2014 919.943,14  0,00 2.000,00  

Ocupado  9701 18735.500-4 Bom 972.479,40 10/12/2014 1.082.082,82  0,00 20.315,00  

http://www.tst.jus.br/web/acesso-a-informacao/transparencia
http://www.tst.jus.br/web/acesso-a-informacao/transparencia
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Fonte: SPIUNET e SIAFI 

Nota: (1) Imóvel pertencente a reserva técnica do Senado Federal. (reformado – pago em 2014?) 

 

7.2.4.  Análise Crítica 

Esclarecemos que os dois primeiros imóveis listados no item 7.2.2.1 encontram-se sob Cessão 

Provisória ao Supremo Tribunal Federal (STF), não incorrendo em gastos realizados pelo Tribunal 

Superior do Trabalho. 

Já para o imóvel de RIP nº 9701.18783.500-6, no qual se localiza a Sede do TST, a gestão é 

realizada pela unidade de manutenção e projetos, unidade de engenharia e arquitetura da Corte.  

Consultou-se, por meio do SIAFI, os gastos ocorridos referentes ao imóvel, os quais se encontram a 

seguir discriminados: 

 
Tabela 62 – Gastos com Imóvel RIP nº 9701.18783.500-6 

Descrição Conta SIAFI Valor 

Despesas com a manutenção e conservação de bens imóveis no edifício sede 333903916 250.943,92 

Despesas com a manutenção e conservação de bens imóveis no edifício sede 333903704 5.060.670,44 

Despesas com material para manutenção de bens imóveis (DMMBI) 113180100 (subitem 24) + 

333903024 - 113180100 

128.413,16 

Total 5.440.028,19 

Fonte: SEA 

Nota: DMMBI (VEI + DRA) – VEF 

 VEI = valor do estoque de almoxarifado em 1º/1/2014 – R$ 5.032,45; 

 DRA = despesa realizada no período de 1º/1/2014 a 30/11/2014, R$ 137.692,54; 

 VEF = valor do estoque final de almoxarifado em 30/11/2014, R$ 14.311,16. 

 

Os registros contábeis relativamente aos imóveis são realizados na forma preconizada pelo 

Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União – SPIUnet. Observa-se que a 

correção e adequação dos registros permitem a manutenção da compatibilidade de valores entre os 

sistemas SPIUnet  e o SIAFI. 

Quanto ao item que trata das cessões de espaço físico em imóvel do TST, informa-se que para 

cada contrato firmado, há um processo formal instruído nesta Corte, bem como há um fiscal para 

acompanhamento da execução do contrato.  

Cabe à unidade responsável realizar os cálculos referentes ao rateio das despesas referentes à 

energia, água, limpeza e segurança, que são cobrados dos cessionários. No caso do rateio das 

despesas com telefone à unidade de Telefonia. 

Os documentos com a quitação de seus valores são juntados aos autos para controle e consulta 

das unidades de fiscalização. 

Quanto à discriminação de imóveis funcionais da União sob responsabilidade deste Tribunal, 

cabe esclarecer que, com exceção do imóvel de RIP nº 9701 18734.500-9, no qual a permissão de 

uso foi revogada em 29/11/2013, todos os demais imóveis encontram-se sob permissão de uso a 

Ministros ou a servidores, sendo por meio de um processo administrativo específico e 

Ocupado 9701 18025.500-4 Bom 1.048.289,45 10/12/2014 1.166.440,61  0,00 8.000,00  

Ocupado 9701 17189.500-4 Bom 398.588,64 10/12/2014 3.116.040,29  0,00 400,00  

Vazios 

Vazio 9701 18734.500-9 Bom 972.479,40 -
(1)

 1.082.082,82  0,00 128.896,56  

Total 0,00 175.968,60  
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individualizado, no qual são anexados os documentos referentes à permissão de uso, documentos 

condominiais, bem como liquidações e pagamentos de taxas extraordinárias por este Tribunal. 
 

Tabela 63 – Despesas com Imóveis Funcionais 

RIP Endereço 
Processo 

TST 

Despesas 

condominiais 

(conta 

33390392) 

Despesas com 

manutenção de 

imóveis (conta 

333903916) 

Descentra-

lização de 

crédito 
(1) 

970118695500-8 SQN 108 Bl. G ap. 205 501406/2010 - - - 

970118718500-1 SQS 215 Bl. G ap. 408 501972/2009 2.640,00 - - 

970118452500-6 SQS 302 Bl. E ap. 504 501372/2010 12.000,00 1.717,04 - 

970116478500-2 SQS 313 Bl. H ap. 502 504119/2011 2.000,00 - - 

970118734500-9 SQS 316 Bl. A ap. 103 501513/2010 31.600,00 51.696,56 45.600,00 

970118735500-4 SQS 316 Bl. A ap. 402 501461/2010 18.400,00 1.915,00 - 

970118025500-4 SQS 316 Bl. C ap. 402 501496/2010 8.000,00 - - 

970117189500-4 SQS 210 Bl. F ap. 603 503019/2008 400,00 - - 

Total por tipo de despesa 75.040,00 55.328,60 45.600,00 

Total Geral 175.968,60 

Nota: (1) Referente ao ressarcimento de despesas relativas à manutenção e conservação do imóvel funcional 

pertencente à reserva técnica do Senado Federal.  

 

Informa-se também que em 30/9/2013 foi assinado um Termo de Cooperação Técnica entre o 

Senado Federal e o Tribunal Superior do Trabalho, referente ao imóvel de RIP nº 9701.18734.500-

9, no qual trata do ressarcimento por parte desta Corte à Casa Legislativa, referente a despesas 

relativas à conservação e manutenção do imóvel. Os valores definidos no contrato são de 

R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais) mensais, e seu prazo de validade foi limitado a sua 

desocupação. Assim, o total de repasse realizado no exercício de 2014 foi de R$ 45.600,00. 

Ressalte-se que o registro do valor dos imóveis residenciais no SPIUNET, bem como as 

alterações mediante avaliação ou reavaliação são de competência da Secretaria do Patrimônio da 

União, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Já os valores dos três imóveis constantes no item 7.2.2.1 são atualizados pela unidade de 

controle patrimonial conforme tabela utilizada pelo SPU/MPOG.  

Quanto ao controle e gestão do patrimônio existente no TST, esclarece-se que todos os 

imóveis utilizados por este Órgão são constantemente vistoriados quanto à estrutura física e 

devidamente acompanhados quanto aos trâmites com condomínios ou com o poder público, 

evitando-se sempre eventuais danos ao patrimônio e possíveis penalidades por conta de atrasos por 

despesas relacionadas. Esses acompanhamentos são realizados, principalmente, pelas umidades de 

manutenção e projetos  e de material e logística. 

Por fim, ressalte-se que não existem bens imóveis que estejam fora do patrimônio da União 

em decorrência da existência de algum impedimento para regularização, ocupados de forma 

irregular. 
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8 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

8.1 Gestão da Tecnologia da Informação (TI) 
 

Tabela 64 – Sistemas computacionais mais relevantes utilizados 

Sistema Área 

Autuação Unificada Jurídica 

CNDT - Certidão Nacional de Débitos Trabalhistas Jurídica 

Consulta de Jurisprudência Jurídica 

Consulta Processual Jurídica 

DEJT – Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho Jurídica 

E-Doc – Peticionamento Eletrônico Jurídica 

E-Gab – Sistema de Gabinetes (2) Jurídica 

eRemessa – envio/recebimento de processos TRTs Jurídica 

eSIJ - Sistema de Informações Judiciárias (2) Jurídica 

PJE-JT/TST – Processo Judicial Eletrônico Jurídica 

SAG – Sistema de Apoio a Gabinetes (1) Jurídica 

SIJ – Sistema de Informações Judiciárias (1) Jurídica 

Sistema de Apoio à Decisão (BO) Jurídica 

SPJ – Sistema de Publicações Judiciais Jurídica 

Visualização de Autos Jurídica 

Webservice RFB – consulta base da Receita Federal Jurídica 

PAE - Sistema de Processo Administrativo Eletrônico Administrativa 

Portal-CSJT Administrativa 

PORTAL-ENAMAT Administrativa 

Portal-TST-Internet Administrativa 

Portal-TST-Intranet Administrativa 

SISFP - Sistema de Folha de Pagamento Administrativa 

TST-Saúde - Sistema do Plano de Saúde do TST Administrativa 

Fonte: SEA 

 

Tabela 65 – Sistemas computacionais a serem desenvolvidos, por ordem de prioridade 

Sistema Área 

Envio de informações de processos sobrestados ao CNJ através de webservice 

(encontra-se em andamento) 
Jurídica 

Gestão dos dados da Semana de Conciliação Trabalhista (encontra-se em andamento) Jurídica 

Ferramenta de Distribuição de Processos em Lote Jurídica 

Triagem de Processos e Unificação/Implantação da Tabela de Temas Jurídica 

Escaninhos Personalizáveis para Secretarias e Gabinetes Jurídica 

Melhorias no cadastramento do Sistema Visualização de Autos Jurídica 

Implantação da tabela de movimentos do CNJ - Etapa 2 Jurídica 

Base de Conhecimento (encontra-se em andamento) Administrativa 
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Atualização do Sistema TST-SAÚDE web para a versão 3.02.00 do padrão TISS 

(encontra-se em andamento) 

Administrativa 

Sistema de Acompanhamento de Contratos (encontra-se em andamento) Administrativa 

Ferramenta para Upload das Certidões Administrativa 

Sistema para cadastro de centro de custos Administrativa 

Fonte: SEA 

 

A relação dos contratos que vigeram no exercício de referência deste Relatório de Gestão, 

incluindo a descrição de seus objetos, demonstração dos custos relacionados a cada contrato, dados 

dos fornecedores e vigência, está demonstrada na página http://www.tst.jus.br/web/acesso-a-

informacao/transparencia, item Processo de Contas para o TCU.  

O Tribunal manteve em 2014 contratos de tecnologia da informação e comunicações com 96 

empresas, cujo custo total contratado foi de R$ 27.613.743,07, sendo desembolsado parte desses 

recursos no exercício que corresponderam a R$ 14.452.801,36. 

 

9  GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL 
 

9.1 Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental 

 

Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis 
Avaliação 

SIM NÃO 

1. Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)? X  

2. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto nº 

5.940/2006? 

X  

3. As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros 

estabelecidos no Decreto nº 7.746/2012? 
X  

4. A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do 

Decreto nº 7.746/2012? Caso a resposta seja positiva, responda os itens 5 a 8. 
 X 

5. A comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 

12 de novembro de 2012? 

  

6. O PLS está formalizado na forma do art. 9º da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo a 

todos os tópicos nele estabelecidos? 

  

7. O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art.12 da IN SLTI/MPOG 

10/2012? 

  

8. Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS são 

publicados semestralmente no sítio da unidade na internet, apresentando as metas 

alcançadas e os resultados medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 

10/2012)? 

Caso positivo, indicar o endereço na internet no qual os resultados podem ser acessados. 

  

 

Primeiramente, cabe ressaltar que o Tribunal Superior do Trabalho não está subordinado ao 

Decreto nº 7.746/2012, entretanto, considerando o disposto nos art. 1º, 3º e 225 da Constituição 

Federal de 1988 e a Recomendação nº 11, de 22/5/2007 do Conselho Nacional de Justiça, no 

sentido de que os tribunais adotem políticas públicas visando à formação e recuperação de um 

ambiente ecologicamente equilibrado, a adoção de medidas com o objetivo de promover a correta 

preservação e recuperação de impactos ambientais negativos, conscientizar servidores e 

jurisdicionados sobre a necessidade de efetiva proteção ao meio ambiente, bem como alertar para o 

http://www.tst.jus.br/web/acesso-a-informacao/transparencia
http://www.tst.jus.br/web/acesso-a-informacao/transparencia
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fato de a Administração Pública ter um papel preponderante na criação de novos padrões de 

consumo e produção, na condição de grande consumidora e usuária dos recursos naturais, e que se 

institua nela comissões ambientais para o planejamento, elaboração e acompanhamento de 

medidas, com fixação de metas anuais, cabe esclarecer que esta Corte Superior tem suas próprias 

diretrizes e metas no que tange à sustentabilidade ambiental. 

Sendo assim, por intermédio do ATO Nº 60/GDGSET.GP, de 18/2/2010, foi instituído no 

âmbito do Tribunal, o Programa de Responsabilidade Socioambiental denominado 

”Sustentabilidade Solidária” visando estabelecer e coordenar as ações institucionais permanentes 

do Tribunal nas áreas social e ambiental, para promover o comportamento ético e socialmente 

responsável, os direitos humanos, o desenvolvimento integrado do cidadão e a preservação do meio 

ambiente, atendendo ao interesse da sociedade e do seu corpo funcional. 

O programa visa alcançar seus objetivos mediante: 

I - a adoção de práticas voltadas ao interesse público que promovam o resgate da cidadania, 

da educação e do trabalho, de medidas de conservação e prevenção de impactos ambientais 

negativos e recuperação do meio ambiente;  

II - a promoção de mudanças na cultura da instituição por meio da divulgação de informações 

que estimulem a adoção de atitudes e comportamentos que favoreçam a alteração de padrões 

insustentáveis de consumo, a educação para o uso otimizado dos recursos disponíveis, o combate 

ao desperdício, a gestão adequada dos resíduos gerados pelas atividades quotidianas e a realização 

de projetos que despertem e incentivem os cuidados com a sustentabilidade ambiental, por meio da 

implantação de ações adequadas à realidade da instituição; 

III - a inclusão de critérios socioambientais nos investimentos e contratações deste Tribunal, 

a fim de orientar o processo de tomada de decisão nas áreas de compra e edificação, adequando-os 

à política de prevenção de impactos negativos ao meio ambiente; 

IV - a administração de programas fixos ou esporádicos, visando aos públicos interno e 

externo na área de responsabilidade social, dirigidos ao bem-estar da comunidade, de acordo com 

as possibilidades do Tribunal, tais como programas de incentivo ao voluntariado, de inclusão social 

dos funcionários terceirizados, com cursos diversos e outras ações, campanhas de doação de bens 

móveis ou equipamentos eletrônicos inservíveis à administração deste Tribunal, campanhas de 

natal, de coleta e distribuição de alimentos, remédios, agasalhos, brinquedos, livros e outros itens, 

para entidades cadastradas que possuam a documentação legal exigida, condicionado o 

cadastramento ao agendamento de visitas para avaliação do perfil institucional; 

V - a organização e coordenação de eventos de confraternização para propiciar interação e 

potencializar a responsabilidade social entre o corpo funcional da instituição e seus familiares, por 

extensão; 

VI - a criação de um site para divulgação das metas, práticas e resultados do Programa, que 

também funcionará como canal de comunicação entre as comunidades de interesse na área, 

atendendo tanto ao público interno quanto externo do Tribunal; 

VII - o intercâmbio de experiências com os demais órgãos públicos que desenvolvam 

atividades na área de responsabilidade socioambiental. 

Importante mencionar, que por intermédio do ATO Nº 421/GDGSET.GP, de 21/6/2012,  com 

fundamento  na Lei n° 6.938, 31/8/1981, levando em consideração as disposições do art. 3º da Lei 

8.666, de 21/6/1993,  a Política Nacional sobre Mudança de Clima (PNMC), instituída pela Lei n° 

12.187, de 29/12/2009, e, ainda, o preceituado no Decreto n° 2.783, de 17/9/1998, no Decreto n° 

5.940, de 25/10/2006, o teor da Recomendação n° 11, de 22/5/2007 no contido na Instrução 

Normativa n° 1, de 19/1/2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão, que estabelece critérios de sustentabilidade ambiental, foi 

aprovado o Guia Prático para inclusão de critérios de sustentabilidade a serem observados na 
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aquisição de bens e na contratação de obras e serviços deste TST, exigindo-se que a não 

observância de suas diretrizes seja expressamente justificada e fundamentada. 

Neste diapasão, em virtude do ATO Nº 525/GDGSET.GP, de 13/10/2014, foi criado o 

Núcleo Socioambiental do TST, competindo-lhe:  

I – propor, executar e coordenar as ações contidas nos instrumentos de planejamento da área 

socioambiental da Secretaria do TST; 

II – planejar, implementar e monitorar metas anuais e indicadores de desempenho; 

III – estimular a reflexão e a mudança dos padrões de compra e consumo no TST, de forma a 

reduzir o impacto socioambiental e econômico de suas atividades, além de fomentar a inclusão de 

práticas de sustentabilidade, racionalização e consumo consciente; 

IV – implementar ações voltadas ao aperfeiçoamento contínuo da qualidade do gasto público, 

ao uso racional de recursos naturais e bens públicos, à redução do impacto de suas atividades no 

meio ambiente com a adequada gestão dos resíduos gerados, à promoção das compras sustentáveis, 

à sensibilização e capacitação dos servidores e à qualidade de vida no ambiente de trabalho; e  

V – elaborar relatório de desempenho anual das atividades relacionadas com a área 

socioambiental. 

O TST, no que se refere ao uso racional dos recursos naturais e dos bens públicos e à sua 

política de responsabilidade socioambiental e como resultado da implementação das ações relativas 

a mesma, relata que houve diminuição do consumo de energia elétrica no comparativo  do 1º com o 

2º semestre de 2014  na casa de 1.583.874 Kwh,  resultando em uma diminuição do consumo per 

capita de 448,49 Kwh, o que resultou em uma diminuição dos gastos com energia em R$ 

381.807,46. 

No mesmo sentido seguiu o consumo de água nas dependências desta Corte, observado no 

comparativo semestral do 1º para o 2º semestre de 2014, que sofreu uma queda no consumo de 

7.556 m³, resultando em uma economia de R$ 140.364,74. Outrossim, caminhou o consumo de 

água mineral, com uma redução de 46.460 litros para 37.600 litros, resultando em economia de R$ 

2.374,60. 

No que se refere ao consumo de papel branco, houve diminuição de 102.000 folhas, 

resultante da redução do consumo per capita de 34,95 folhas por pessoa, o que também ocorreu 

com o consumo de papel não clorado e reciclado com 305.000 folhas economizadas, o que por sua 

vez reduziu a emissão de carbono em torno de 2.849 Kg. 

Por fim, com relação a reciclagem de papel, importante mencionar que o TST disponibilizou 

às cooperativas, a quantidade de aproximadamente 20 toneladas de papel e de 10.6 toneladas de 

papelão dentre as demais medidas de cunho socioambiental. 
         

10 ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE 

 

10.1 Tratamento de Deliberações Exaradas em Acórdão do TCU 

 

10.1.1  Deliberações do TCU Atendidas no Exercício 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Tribunal Superior do Trabalho - 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
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1 
TC nº 

012.423/2013-0 
- - - Ofício 3936/2014-TCU/SEFIP 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Tribunal Superior do Trabalho - 

Descrição da Deliberação 

Auditoria de conformidade realizada pela SEFIP nas folhas de pagamento dos órgãos/entidades da Administração 

Pública Federal, cujo objetivo é apurar a existência de pagamentos indevidos de pensão às filhas maiores solteiras, 

com fundamento na Lei nº 3.373/1958. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

SEGPES - 

Síntese da Providência Adotada 

As informações cadastrais e financeiras das pensionistas na situação de filha maior solteira foram encaminhadas ao 

TCU pela Secretaria de Controle Interno deste TST, por meio do Ofício TST.SECOI nº 12, de 30/5/2014. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

A SEFIP/TCU não solicitou retificações, pressupondo-se que os dados foram formatados de maneira adequada. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Trata-se de providência relativamente simples, de forma que não houve fatores dignos de referência. 

 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

2 
TC nº 

006.872/2014-0 
- - - 

Ofícios 2450 e 10212/2014-

TCU/SEFIP 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Tribunal Superior do Trabalho - 

Descrição da Deliberação 

Auditoria de conformidade realizada pela SEFIP com vistas a obter informações cadastrais e financeiras referentes a 

dados e despesas de pessoal. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

SEGPES - 

Síntese da Providência Adotada 

As informações cadastrais concernentes aos magistrados e servidores, incluindo os aposentados, instituidores de 

pensão e pensionistas foram encaminhadas à Unidade de Controle Interno em arquivo no formato word, o qual foi 

elaborado, por sua vez, com os arquivos desenvolvidos a partir dos dados cadastrais contidos nos sistemas de RH e 

FP, extraídos, adequados e analisados utilizando-se a ferramenta do software ACL. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

A SEFIP/TCU não solicitou retificações, pressupondo-se que os dados foram formatados de maneira adequada. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Trata-se de providência relativamente simples, de forma que não houve fatores dignos de referência. 

 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

3 001.530/2014-3 590/2014 1.6 DE Aviso n° 220-GP/TCU 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Tribunal Superior do Trabalho - 

Descrição da Deliberação 

Dar ciência acompanhada de cópia da instrução constante da peça 5 aos órgãos relacionados, responsáveis por 

contratos assinados com a empresa Planalto Service Ltda. , em vigor até dezembro de 2014, dos indícios de 

irregularidades mencionados nos autos, a fim de que tomem as providências que entenderem cabíveis. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

SEA  - 

Síntese da Providência Adotada 

As unidades administrativas competentes realizaram exame da documentação concernente aos procedimentos 
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licitatórios e da execução dos respectivos contratos. Em relação à licitação, não foram encontrados quaisquer indícios 

de irregularidades cometidas pela empresa. No que diz respeito à execução dos contratos, os exames não indicaram a 

existência de irregularidades apenas problemas pontuais,  os quais são objeto de averiguação nos processos que 

tratam da contratação. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Os procedimentos realizados demonstraram que não houve a ocorrência de irregularidades na licitação e na execução 

dos contratos firmados com a empresa Planalto Service Ltda. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

A disponibilização de informações, pelo Banco do Brasil, acerca do pagamento de guias do FGTS e do INSS 

permitiu concluir, por meio de fonte externa, que a empresa cumpriu suas obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

 

10.1.2  Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Tribunal Superior do Trabalho - 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

1 
TC-014.570/2003-

9 

1.494/2011-TCU-1ª 

Câmara 
- - 

Controle nº 28349-TCU/Sefip, 

de 23/3/2011 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Tribunal Superior do Trabalho - 

Descrição da Deliberação 

O Acórdão nº 1.494/2011-TCU-1ª Câmara determinou ao Tribunal Superior do Trabalho que: 

“1.5.1. acompanhe o andamento das ações judiciais (Ações de números 2005.34.00.017181-9, 2005.34.00.022744-4 e 

2005.34.00.021707-3), junto à Advocacia-Geral da União, e regularize a situação funcional do Senhor Ênio Alberto 

Matusiak Senna e da Sra. Evanir Rita de Barros, caso os provimentos judiciais, ao final, não lhes assegurem o 

enquadramento no cargo de Analista Judiciário; 

1.5.2. apure, na forma do item precedente, com base no art. 133 da Lei 8.112/90, a acumulação ilegal dos cargos de 

Técnico Judiciário no TST e de Médico no Governo do Distrito Federal, ocupados pelo Sr. Ênio Alberto Matusiak 

Senna; 

1.5.3. informe à Sra. Célia Regina Milani (CPF 116.093.428-28) sobre sua não vinculação ao objeto da presente 

Representação.” 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

SEGPES - 

Justificativa para o seu não Cumprimento: 

Primeiramente, convém discriminar os interessados das ações judiciais às quais se refere o subitem 1.5.1 do Acórdão 

nº 1.494/2011-TCU-1ª Câmara: 

- AO nº 2005.34.00.017181-9 (novo nº 0017149-53.2005.4.01.3400), interessado servidor CPF 098.940.551-68. 

- AO nº 2005.34.00.022744-4 (novo nº 0022691-52.2005.4.01.3400), interessada servidora CPF 042.229.381-49. 

- AO nº 2005.34.00.021707-3 (novo nº 0021660-94.2005.4.01.3400), interessada servidora CPF 560.840.998-15. 

Referidas ações aguardam julgamento de recurso pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, razão pela qual não 

houve o cumprimento dos subitens 1.5.1 e 1.5.2 do aludido decisum. 

Acrescente-se que a SECOI desta Corte encaminhou o OFÍCIO.TST.SECOI nº 8, de 5/4/2011, ao Chefe do Serviço 

da SEFIP/TCU  informando que o cumprimento da determinação contida no subitem 1.5.3 do Acórdão em comento 

encontra-se prejudicado, uma vez que a Sr.ª Célia Regina Milani, portadora do CPF 116.093.428-28, não mantém 

vínculo com o TST.  

Para tanto, a SECOI baseou-se, inclusive, nos itens 7, 36 e 37 do parecer elaborado pela SEFIP, no Processo TC-

014.570/2003-9, que atestam de forma inconteste o não comprometimento deste Tribunal com a determinação 

contida no aludido subitem 1.5.3. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 
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Conforme mencionado, as providências não foram adotadas porque dependem de provimento judicial definitivo. 

 

10.2 Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI) 

 

10.2.1 Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Tribunal Superior do Trabalho - 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

1 

Relatório de Auditoria da Folha de 

Pagamento (subsídio, vencimento, 

GAJ, provento de aposentadoria e 

pensão), constante do processo TST 

nº 501.433/2014-7. 

5.1 a 5.7 Memorando.SECOI.nº 4, de 15/1/2014 . 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SEGPES  

Descrição da Recomendação 

O OCI, ao realizar os procedimentos de auditoria da Folha de Pagamento em cumprimento ao Plano de Atividades de 

Auditoria do Tribunal Superior do Trabalho, estabelecido para o período de março/2013 a fevereiro/2014, aprovado por 

meio do ATO.SECOI.GP nº 292/2013, publicado no Boletim Interno de 26/4/2013, fez as seguintes recomendações: 

Item 5.1. INCONSISTÊNCIAS NO CÁLCULO DO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE 

PROGRESSÃO/PROMOÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS.  

Subitem “a”: revise os acertos financeiros da progressão funcional e da promoção para os servidores listados nas 

Tabelas 7 e 8. 

Subitem “b”: comunique aos interessados a improcedência dos valores pagos indevidamente, em atenção ao que dispõe 

o art. 5º, inciso LV da Constituição Federal e o art. 68 da Lei nº 9.784/1999. 

Subitem “c”: proceda aos pagamentos ainda pendentes ou aos ressarcimentos de valores pagos indevidamente, após 

revisão do item “a”. 

Item 5.2. INCONSISTÊNCIA NOS REGISTROS DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS.  

Subitens “a” e “b”: apresentou em quadros as situações dos lançamentos das classes/padrões dos servidores do Tribunal 

que foram afetados pela Lei nº 12.774, de 28/12/2012, e pela Portaria Conjunta STF/TSE/STJ/TST/STM/TJDFT nº 4, 

de 8/10/2013, as quais foram normatizadas no âmbito do TST, mediante os Atos CIF.SEGPES.GDGSET.GP n
os

 14, 15 

e 16, todos de 10/1/2013, CIF.CDEP.SEGPES.GDGSET.GP nº 728, de 28/10/2013, e 

CIF.CDEP.SEGPES.GDGSET.GP n
os

 737 e 738, ambos de 29/10/2013, apontando erros nos citados lançamentos de 

parte dos servidores relacionados nos Atos. Recomendou que se efetuassem os devidos ajustes e que fossem inseridas 

críticas nos módulos do SRH destinados ao cadastramento/atualização dos níveis/padrões dos servidores do Tribunal, 

para evitar o lançamento indevido das classes/padrões C14 e C15; 

Item 5.3. FALTA DE ATO ADMINISTRATIVO FORMALIZANDO O REENQUADRAMENTO DE 

SERVIDORES.  

Subitem “a”: formalize, por meio de ato administrativo, o reposicionamento dos servidores, constantes da Tabela 11 

que não foram abrangidos pelo ATO.CIF.CDEP.SEGPES.GDGSET.GP. Nº 728/2013, com observância das 

progressões/promoções ocorridas no exercício de 2013; 

Subitem “b”: promova, doravante, quando da edição de ato administrativo com efeitos pretéritos, a inclusão de todos os 

servidores que se encontrarem na situação prevista no normativo, independente de mudança posterior que venha a 

ocorrer; e 

Subitem “c”: apresente estudo acerca do custo/benefício de se efetuar de ofício a quitação de valores a servidores 

desligados do Tribunal no momento do processamento dos cálculos para os demais servidores de modo que a 

Administração do TST possa avaliar, para cada passivo, a viabilidade ou não de sua quitação. 

Item 5.4. INCONSISTÊNCIAS NO VALOR DE PROVENTO DE APOSENTADORIA. 

Subitem “a”: revise os valores dos proventos calculados pela média das remunerações de contribuição previdenciária 
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para os inativos listados na Tabela 13. 

Subitem “b”: proceda ao acerto financeiro decorrente da revisão dos proventos de que trata o item “a”, observada a 

prescrição quinquenal. 

Item 5.5. INCONSISTÊNCIAS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DA EC Nº 70/2012. 

Subitem “a”: revise os acertos financeiros decorrentes da aplicação da EC nº 70/2012, efetivada no âmbito do TST por 

meio dos Atos CIF.SEGPES.GDGSET.GP nos 386 e 387/2012, para os inativos listados nas Tabelas 14 e 15. 

Subitem “b”: comunique aos interessados a improcedência dos valores pagos indevidamente, em atenção ao que dispõe 

o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e o art. 68 da Lei nº 9.784/1999. 

Subitem “c”: proceda aos pagamentos ainda pendentes de ajuste ou aos ressarcimentos de valores pagos 

indevidamente, após revisão do item “a”. 

Subitem “d”: que fosse realizado estudo quanto ao alcance do parágrafo único do art. 6º-A da EC nº 41/2003, com 

redação da EC nº 70/2012, de forma a analisar o direito à paridade de reajuste das pensões discriminadas na Tabela 16, 

e que fosse realizado levantamento para identificar outros casos similares aos das beneficiárias informadas. 

Item 5.6. INCONSISTÊNCIAS NO VALOR DE PROVENTO DE PENSÃO.  

Subitem “a”: revise os valores dos proventos de pensão pagos em parcela única para os beneficiários listados na Tabela 

17. 

Subitem “b”: proceda ao acerto financeiro decorrente da revisão dos proventos de que trata o item “a”, observada a 

prescrição quinquenal. 

Item 5.7. INSUFICIÊNCIA DE CONTROLES INTERNOS 

Subitem “a”: formalize as alterações nos valores de provento de aposentadoria e de pensão nos respectivos processos 

de concessão do benefício; 

Subitem “b”: ”: estude a possibilidade de implementar melhorias no Sistema de Folha de Pagamento, a fim de 

automatizar rotinas, principalmente, aquelas concernente à preparação de pagamento de pensão, o que contribuirá para 

minimizar o risco existente no processo, observando o exposto neste Ponto de Auditoria. 

Subitens “d”, “e” e “f”: que se corrijam os registros dos percentuais de pensão listados na Tabela 19; que se promova a 

interação de suas unidades com o objetivo de definir a melhor forma de registrar a cota-parte da pensão, se em valor 

percentual ou fracionário (numerador/denominador); e que se interaja com a Secretaria de Tecnologia da Informação 

para que o SRH passe a utilizar os campos “Num_Percentual” ou “Num_Nume_Percentual e Num_Deno_Percentual” 

da tabela RHT_HISTÓRICO_PENSÃO e não mais os da tabela RHT_PENSÃO_FEDERAL, a fim de prevalecer a 

informação histórica. 

Subitem “g”: revise e aprimore constantemente os controles internos administrativos utilizados pelas Unidades 

Administrativas dessa Secretaria, visando garantir a integridade dos registros constantes dos sistemas informatizados; 

 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

CIF, CDEP e DIPPP  

Síntese da Providência Adotada 

As Unidades responsáveis adotaram os seguintes procedimentos frente às recomendações apresentadas acima: 

Item 5.1. INCONSISTÊNCIAS NO CÁLCULO DO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE 

PROGRESSÃO/PROMOÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS: 

Subitem “a”: Após análise, foram ratificadas as inconsistências apontadas. Desse modo, os acertos financeiros da 

progressão funcional e da promoção para os servidores listados nas Tabelas 7 e 8 foram realizados. 

Subitem “b”: Foram encaminhados ofícios para os interessados na forma determinada. 

Subitem “c”: Os pagamentos ocorreram em folha de exercícios anteriores. 

Item 5.2. INCONSISTÊNCIA NOS REGISTROS DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS:  

Itens “a” e “b”: esta Unidade efetuou as atualizações recomendadas, bem assim solicitou à Secretaria de Tecnologia da 

Informação – SETIN a inserção de crítica que inviabilizasse o cadastramento indevido de registros de servidores com 

as classes/padrões C14 e C15. A solicitação foi atendida por aquela Secretaria e se encontra em produção. 

Item 5.3. FALTA DE ATO ADMINISTRATIVO FORMALIZANDO O REENQUADRAMENTO DE 

SERVIDORES. 

Subitem “a”: providências adotadas conforme consta do Processo nº 501.433/2014-7, sendo o reenquadramento dos 

servidores constantes da Tabela 11 realizado mediante o ATO CIF.SEGPES.GDGSET Nº 243, de 6/5/2014, publicado 

no BI nº 18, de 9/5/2014. 

Subitem “b”: providências adotadas conforme consta do Processo nº 501.433/2014-7, sendo o reenquadramento dos 

servidores constantes da Tabela 11 realizado mediante o ATO CDEP.SEGPES.GDGSET Nº 287, de 6/5/2014, 

publicado no BI nº 18, de 9/5/2014. 
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Subitem “c”: Para estas situações, propôs-se que fosse analisado pela Administração, a cada passivo, se deveria haver 

apresentação dos valores de servidores desligados, ressaltando que, caso seja firmado o entendimento de que o 

pagamento ocorreria no momento do processamento dos demais servidores, haverá necessidade de contato com os 

interessados para atualização dos dados bancários objetivando a efetivação do crédito. 

Item 5.4. INCONSISTÊNCIAS NO VALOR DE PROVENTO DE APOSENTADORIA.  

Subitem “a”: Após análise, foram ratificadas as inconsistências apontadas e revistos os valores, conforme 

recomendado. 

Subitem “b”: Os acertos financeiros foram apurados e foram ultimadas as providências pertinentes, quais sejam: 

expedição de Ofício aos interessados informando valores a serem devolvidos, com prazo para manifestação, e, para 

aqueles que tinham valores a receber, os pagamentos ocorreram em folha de exercícios anteriores. 

Item 5.5. INCONSISTÊNCIAS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DA EC Nº 70/2012:  

Subitem “a”: após análise, foram ratificadas as inconsistências apontadas e revistos os acertos financeiros, conforme 

recomendado. 

Subitens “b” e “c”: após a apuração dos acertos financeiros foram ultimadas as seguintes providências: para as duas 

servidoras constantes das tabelas mencionadas os pagamentos devidos ocorreram em folha de exercícios anteriores. 

Para o servidor indicado pela OCI foram efetuados os lançamentos pertinentes, em folha própria, porém não houve 

crédito/débito, considerando a observação pontuada pela CAUPE no item 5.5. 

Subitem “d”: esta Unidade informa que foi realizado levantamento dos casos similares aos das pensões discriminadas 

na Tabela 16, bem como dos servidores aposentados por invalidez, conforme instrução constante do Processo 

Administrativo TST nº 500.466/2014-5, com a publicação do ATO CIF.SEGPES.GDGSET.GP Nº 578 e ATO 

CIF.SEGPES.GDGSET.GP Nº 579, ambos de 30/10/2014 e publicados no DOU de 3/11/2014, nos quais foi incluído, 

no fundamento legal das pensões dos beneficiários elencados nos referidos atos, o art. 6º-A da EC nº 41/2003, com 

redação dada pela EC nº 70/2012. 

Item 5.6. INCONSISTÊNCIAS NO VALOR DE PROVENTO DE PENSÃO. 

Subitem “a”: após análise, foram ratificadas as inconsistências apontadas e revistos os valores de proventos de pensão 

pagos em parcela única, conforme recomendado. 

Subitem “b”: os acertos financeiros foram apurados e foram ultimadas as providências pertinentes, quais sejam: 

expedição de Ofício aos interessados informando valores a serem devolvidos, com prazo para manifestação, e, para 

aqueles que têm valores a receber, os pagamentos ocorreram em folha de exercícios anteriores.   

Item 5.7. INSUFICIÊNCIA DE CONTROLES INTERNOS:  

Subitem “a”: foram acrescidas nas rotinas da Seção a inclusão, nos processos de aposentadoria, das alterações dos 

valores de proventos, bem assim das memórias de cálculo. 

Subitem “b”: sistematicamente são apresentadas propostas de implementação de melhorias no Sistema, contudo 

dependem de autorização superior para desenvolvimento de rotinas e manutenção no sistema. Consequentemente, 

objetivando não haver inconsistências faz-se necessária a criação de ações manuais, tanto nas rotinas de trabalho 

quanto nas de conferência, até que se implantem as automatizações. Houve implementação de diversas ações de 

automatizações no sistema de folha de pagamento. 

Subitem “d”: a Seção de Aposentadorias e Pensões – SAPE providenciou as devidas correções, cabendo ressaltar que 

não foi encontrada divergência relativa aos beneficiários do ex-servidor José Alves Cavalcante, cód. 1812.  

Subitens “e” e “f”: informou-se que foi solicitado à SETIN que adotasse as medidas visando ao atendimento das 

propostas apresentadas pela CAUPE/SECOI.  A Seção de Anotação de Dados Funcionais e Publicação – SADFP 

informou ao OCI que os erros apresentados no lançamento dos Atos normativos da Lei nº 12.774/2012 e da Portaria 

Conjunta nº 4/2013 foram atípicos, visto o exíguo prazo dado pela Administração do Tribunal, que exigia um 

tratamento diferenciado e emergencial, sendo, por isso, necessária a intervenção da SETIN para realizar os lançamentos 

em lote, os quais obedeceram critérios estipulados pela CIF e pela CDEP. Foi informado, ainda, que este setor 

responsável possui mecanismos de controle que garantem a fidedignidade dos lançamentos ordinários de dados no 

SRH e que esses mecanismos têm-se mostrado eficazes na redução de ocorrências de erros. 

Subitem “g”: houve implementação de diversas ações de automatizações no sistema de folha de pagamento, permitindo 

melhores controles das rotinas. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Item 5.1: Considerando que foram corrigidas as inconsistências apontadas, tem-se como resultado positivo o 

aprimoramento, visto que houve melhoria no monitoramento dos pagamentos efetuados. 

Itens 5.2; 5.5, “d”; 5.7, “d”, “e” e “f”: A CIF informa que as revisões solicitadas foram efetuadas e as alterações no 

SRH solicitadas à SETIN foram atendidas. Informa ainda que a auditoria realizada possibilitou a correção dos 

lançamentos efetuados em regime de urgência e a inserção de crítica no Sistema de Recursos Humanos que 

inviabilizou o cadastramento de registros de servidores com as classes/padrões C14 e C15. Contudo, em situações 
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típicas/ordinárias de lançamentos de dados no Sistema, tais erros apresentam percentual de ocorrência próximo a 0%, 

haja vista a existências de mecanismos de controle. 

Item 5.3, “c”: A sugestão foi acatada pela Administração e aprovada pela OCI. Além disso, os reenquadramentos 

realizados. 

Item 5.4: Foram ultimadas todas as providências pertinente como a revisão dos proventos e posterior pagamento dos 

acertos financeiros. 

Item 5.5: Foram detectadas todas as inconsistências e efetuados os acertos devidos, bem assim a inclusão de campo 

próprio no sistema de folha de pagamento para o lançamento da data de início do direito da EC nº 70/2012 a 

composição dos proventos. 

Item 5.6: Foram detectadas todas as inconsistências e efetuados os acertos devidos. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não houve problemas/dificuldades no cumprimento das diligências.  
 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

2 

Relatório de Auditoria, relativo ao 

cumprimento das obrigações 

exigidas pelas Leis n
os

 8.730/1993 e 

8.429/1992, no exercício de 2012, 

no que tange à apresentação das 

Declarações de Bens e Rendas 

informadas à Secretaria da Receita 

Federal do Brasil, constante do 

processo TST nº 501.461/2012-9 

Agregado 
Diligência constante do processo 

TST nº 501.461/2012-9. 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SEGPES  

Descrição da Recomendação 

O OCI, ao realizar os procedimentos de auditoria a fim de verificar o cumprimento das obrigações exigidas pelas Leis 

n
os

 8.730/1993 e 8.429/1992, regulamentadas pela Instrução Normativa TCU nº 67/2011, no exercício de 2013, fez a 

esta Unidade as seguintes recomendações: 

1) No concernente à falta de cumprimento da entrega da declaração de bens e rendas quando do desligamento de 

servidores - que se exija a apresentação do formulário de declaração de bens e rendas, fixado no Anexo I da IN-TCU n° 

67/2011, nos casos de desligamento de servidores que não tenham firmado a autorização de acesso independentemente 

do vínculo funcional ou do motivo do desligamento;  

2) No que tange ao recebimento de documentos em desconformidade com os normativos vigentes quando do ingresso 

de novos servidores - que se formalize os atos de posse ou de entrada em exercício somente após o servidor apresentar 

a declaração de bens e rendas ou a autorização de acesso à base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

que se proceda à regularização de documentos preenchidos incorretamente;  que seja providenciado a exclusão de 

cadastros duplicados no SRH; que se oriente os servidores da Seção de Gestão de Cadastro e Provimento – SCPROV 

para que efetuem o cadastramento de novos servidores no Sistema de forma a evitar a inclusão indevida de registros; 

que verifiquem o correto preenchimento dos documentos firmados pelos servidores no momento do ingresso no 

Tribunal; e que interajam com a Secretaria de Tecnologia da Informação- SETIN a fim de incluir críticas no SRH, 

visando inibir o cadastramento duplicado de servidores; 

3) Quanto ao comprometimento da preservação do sigilo quando do Armazenamento dos Dados de Bens e Rendas - 

que se destine armários exclusivos para o arquivamento dos documentos apresentados para cumprimento da obrigação 

legal, restringindo o número de servidores autorizados a acessá-los, bem assim que crie mecanismos para controlar as 

pessoas que porventura tenham acesso aos dados de bens e rendas dos magistrados e servidores; que interaja com a 

CDS/SETIN para verificar a melhor forma de garantir o sigilo dos dados de bens e rendas armazenados no banco de 

dados, dentre aquelas sugeridas; que estude, em conjunto com a CGEDM, os procedimentos para imediato descarte das 

cópias das declarações de bens e rendas atualmente arquivadas naquela Unidade de Gestão Documental, observando as 

regras estabelecidas no ATO.GP n° 791/2012 em conjunto com o ATO.GP n° 542/2004; que estude, em conjunto com 

a SETIN, os procedimentos para imediato descarte das cópias das declarações de bens e rendas atualmente arquivadas 

em banco de dados que tenham sido entregues há mais de cinco anos, na forma do art. 8º do ATO.GP n° 791/2012, no 

que couber; que implemente rotina anual para descarte das declarações que tenham sido entregues em papel ou por 

meio eletrônico há mais de cinco anos, na forma do art. 8º do ATO.GP n° 791/2012; e que realize, regularmente, o 

acompanhamento das medidas adotadas pelas unidades em que os documentos estão arquivados, haja vista que a 
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responsabilidade pela segurança dos documentos é de competência exclusiva da Unidade Gestora de Pessoal; 

4) Acerca dos controles insatisfatórios dos procedimentos de recebimento e guarda - que sejam aperfeiçoados os 

controles de recebimento dos documentos exigidos para posse ou para o início do exercício de maneira a certificar que 

eles foram corretamente preenchidos pelo servidor, bem assim que sejam criados rotinas para orientar os servidores 

requisitados e comissionados sobre os procedimentos exigidos pelo TST no momento do desligamento, inclusive os 

gestores das unidades administrativas aos quais os servidores estejam subordinados; que evite instruir processos 

administrativos com documentos desnecessários; e que sejam fortalecidos os controles internos existentes a fim de 

garantir maior confiabilidade às informações apresentadas; 

5) Com relação à multiplicidade de aplicações no Sistema de Recursos Humanos - SRH para controle do cumprimento 

da obrigação de entrega da declaração de bens e rendas - que fossem corrigidas no Sistema de Recursos Humanos as 

anotações sobre a entrega da autorização de acesso de determinados servidores, bem assim que se oriente a Divisão de 

Legislação de Pessoal a utilizar também o Sistema de Recursos Humanos para controlar a entrega dos documentos 

referentes ao cumprimento do disposto nas Leis noº
s
 8.429/92 e 8. 730/93; que seja revisado o SRH, juntamente com a 

SETIN, de forma a reunir o controle da entrega dos documentos referentes ao cumprimento do disposto nas Leis n
os

 

8.429/92 e 8.730/93 em uma única aplicação, de modo a consolidar os controles atualmente utilizados; e que evite 

criar, para um mesmo objeto ou com o mesmo fim, controles internos desmembrados. 

Ao final do exercício de 2013, ficaram pendentes de atendimento as recomendações que exigiam a intervenção da 

SETIN e a constante do item 3, no sentido de “estudar, em conjunto com a CGEDM, os procedimentos para imediato 

descarte das cópias das declarações de bens e rendas atualmente arquivadas naquela Unidade de Gestão Documental, 

observando as regras estabelecidas no ATO.GP n° 791/2012 em conjunto com o ATO.GP n° 542/2004”. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

CIF  

Síntese da Providência Adotada 

Com relação às recomendações pendentes do exercício de 2013, o Setor Responsável adotou os seguintes 

procedimentos: 

1) Quanto às recomendações que necessitavam de intervenção da SETIN, quais sejam: inclusão de crítica no SRH, 

visando inibir o cadastramento duplicado de servidores e a revisão do SRH, de forma a reunir o controle de entrega dos 

documentos referentes ao cumprimento do disposto nas Leis n
os

 8.429/92 e 8.730/93 em uma única aplicação, e a 

consolidar os controles atualmente utilizados, aquela Secretaria, atendendo as solicitações desta SEGPES/CIF, 

atualizou as aplicações do SRH, contemplando o recomendado pelo OCI; 

2) Relativo ao descarte das cópias das declarações de bens e rendas atualmente arquivadas na CGEDM, observando as 

regras estabelecidas no ATO.GP nº 791/2012, em conjunto com o ATO.GP nº 542/2004 - aquela Coordenadoria 

procedeu ao descarte das declarações que ali estavam arquivadas, acompanhada de servidor desta CIF. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações do OCI proporcionaram um maior grau de controle no recebimento e armazenamento das 

Autorizações de Acesso e das Declarações de Imposto de Renda dos servidores do Tribunal que estão sob tutela deste 

Setor Responsável. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

O fator que dificultou o cumprimento da diligência foi a necessidade de as demandas encaminhadas à SETIN terem que 

ser priorizadas pelo Comitê Gestor de Sistemas Administrativos. Além disso, no que concerne ao descarte das 

declarações, dependeu-se da Unidade de Gestão Documental, a qual necessitou adotar os procedimentos normativos, 

tais como: elaboração de listagem, Termo e Edital de Ciência de Eliminação de Documentos, a publicação e o 

transcurso do prazo de 45 dias, após a publicação, para que se procedesse à eliminação. 
 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

3 NA.CAUPE.SECOI nº 2/2013 
Ponto de Auditoria n.º 

1 – item b e nº 3 
Memorando.SECOI nº 58/2013 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SEGPES  

Descrição da Recomendação 

O OCI recomendou que a Divisão de Preparação de Pagamento de Pessoal  - DIPPP apure o valor devido à servidora, a 

título de abono de permanência sobre gratificação natalina do exercício de 2012, para que se proceda ao devido acerto 

financeiro, caso se confirme a legalidade da concessão desse abono. 
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Recomendou, também, que se aprimore os controles internos existentes no processo de devolução de valores 

percebidos indevidamente, a fim de evitar falhas de contabilização e que a DIPPP deverá estudar, de forma alternativa, 

em conjunto com a Diretoria-Geral e a Secretaria de Administração a possibilidade de utilização das rubricas do grupo 

“reposição” para a devolução de valores percebidos indevidamente no exercício do início do desconto que se 

prorrogará para o exercício seguinte, com vistas à unificação de procedimentos e à minimização dos riscos existentes 

nesse processo. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

DIPPP  

Síntese da Providência Adotada 

Primeiramente, houve a confirmação do direito ao abono de permanência pelo órgão de origem e o pagamento foi 

efetuado. 

Após reunião, decidiu-se por manter os procedimentos atuais, quais sejam, as rubricas de reposição do exercício como 

reposição do próprio exercício e para aquelas situações que se perpetuam para outros anos, quando houver mudança de 

exercício, serão alterados para rubrica de reposição à fazenda. Foi criado relatório de controle a ser emitido quando da 

mudança de exercício para verificação das alterações das citadas rubricas. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não houve mais situações similares. No entanto, a recomendação será observada quando surgir outro caso. 

Também, foi criado relatórios de controle para melhor acompanhamento. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Com a recomendação passou-se a ter mais critério quando do lançamento de rubricas de forma provisória. 

Foi positivo o estudo e contato com as áreas pertinentes possibilitando maior entrosamento. 
 

 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

4 - - 
Nota de Auditoria.CAUPE.SECOI n

o 

2/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SEGPES - 

Descrição da Recomendação 

O OCI notificou a Unidade para: 

1) Efetuar a transposição do servidor Lucian Ricardo Guedes Fidelis para o primeiro cargo equivalente disponível; 

2) Criar mecanismos eficientes de controle do quadro de pessoal deste Tribunal de forma a monitorar os servidores 

excedentes e, surgindo um cargo vago de mesmo nível, efetuar a transposição imediata desses servidores para o cargo 

disponível; e 

3) Comunicar ao OCI acerca das providências adotadas. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

CIF - 

Síntese da Providência Adotada 

Tendo em vista que o servidor Lucian Ricardo Guedes Fidelis deu entrada em novo pedido de vacância para ocupar 

outro cargo inacumulável, restando pendente a entrega do termo de posse no cargo da Polícia Federal, não há que se 

falar em transposição para cargo equivalente que venha a estar disponível. 

No que se refere aos servidores excedentes, a servidora Maria Abadia Pereira Nasciutti, inicialmente aposentada em 

13/3/2012, com retorno às atividades por sua aposentadoria ter sido invalidada em 18/11/2013, foi efetuada a alteração 

da Especialidade de seu cargo, Odontologia, para a Especialidade Odontologia – Endodontia, conforme 

ATO.CIF.SEGPES.GDGSET.GP.Nº 243, publicado no DOU de 16/4/2012, e provido em 5/6/2012. Por esse motivo, 

não foi possível o retorno da servidora ao mesmo cargo originalmente ocupado e, também, à época, não havia cargo 

vago idêntico. Outrossim, a servidora tornou a aposentar-se em 2/6/2014. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram atendidas, inclusive comunicando ao OCI sobre as providências. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 
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Não houve problemas/dificuldades no cumprimento das diligências. 
 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

5 NA.CAUPE.SECOI nº 4/2014 Ponto de Auditoria nº 1 Memorando.SECOI nº 49/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SEGPES  

Descrição da Recomendação 

Inconsistência em lançamentos da folha de pagamento 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

DIPPP  

Síntese da Providência Adotada 

Foram realizados os acertos financeiros devidos na folha de pagamento. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Após análise das recomendações e constatada a pertinência foram ultimadas as providências para as devidas correções. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Foi corrigida a falha e aprimorado os controles de conferência. 
 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

6 NA.CAUPE.SECOI nº 5/2014 
 Ponto de Auditoria n.º 

1 
MEMORANDO.SECOI.Nº 57 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SEGPES  

Descrição da Recomendação 

Inconsistência no pagamento proporcional da gratificação natalina sobre FC/CJ por ocasião da aposentadoria. 

Recomendação “a”: providencie a revisão da rotina de pagamento da gratificação natalina, especialmente no que 

concerne à rubrica 6142 – “13º - FUNÇÃO COMIS/CARGO COMISSÃO”, a fim de evitar que as inconsistências 

detectadas se repliquem no presente exercício; 

Recomendação “b”: revise os casos apontados na Tabela 1 e proceda aos acertos financeiros que se fizerem necessários 

em relação ao pagamento proporcional da gratificação natalina sobre FC/CJ; e 

Recomendação “c”: realize levantamento das aposentadorias ocorridas nos últimos 5 anos, a fim de detectar situações 

similares às providências adotadas para sanar possíveis inconsistências apuradas. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

DIPPP  

Síntese da Providência Adotada 

Providências recomendações “a”, “b” e “c”: O pagamento da gratificação natalina sobre FC/CJ, quando o servidor se 

aposentava e carreava a opção prevista no art. 2º, Lei nº 8.911/94, era efetuado integralmente, não havendo 

proporcionalização da que exercia na atividade. Apenas havia proporcionalização para os casos em que o servidor não 

tem direito à mencionada opção. Por meio do processo TST 502.122/2014-8,  a Administração firmou o entendimento 

de que deveria ser efetuada a proporcionalização nos moldes adotados pelo STF e STJ. Em sendo assim, não houve 

providências a serem ultimadas. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Após o entendimento da Administração, a partir de 24/11/2014, foram adotados os novos procedimentos  conforme 

citado acima. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Aprimoramento da sistemática e alinhamento com o praticado no STF e STJ; 
 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

7 - - 
Solicitação de Auditoria.CAUPE.SECOI 

n
os 

1 a 11/2014 
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Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SEGPES  

Descrição da Recomendação 

O OCI, após análise dos atos de admissão de servidores no decorrer do exercício de 2014 nos termos da IN TCU nº 

55/2007, diligenciou a área gestora de pessoal para que providenciasse correções nos formulários do sistema SISAC, 

sanasse impropriedades detectadas nos assentamentos funcionais ou outras falhas relacionadas ao provimento inicial 

em cargo efetivo neste Tribunal, tais como: ausência de comprovação de escolaridade; preenchimento incorreto de 

campos do formulário SISAC de admissão; falta de inclusão nos assentamentos funcionais de documentos obrigatórios, 

por exemplo, a cópia do ato de nomeação, o termo de posse devidamente assinado, a comunicação de efetivo exercício, 

formulário de autorização de acesso aos dados de bens e rendas das declarações de ajuste anual do Imposto de Renda 

Pessoa Física, os resultados das avaliações médico-ocupacionais atestados pela Secretaria de Saúde; substituição de 

documentação preenchida incorretamente ou não atualizada, como a certidão de quitação eleitoral atualizada; 

atualização de dados cadastrais incorretos ou incompletos inseridos no Sistema de Recursos Humanos do TST. 

Também foi recomendado que a equipe responsável pela inclusão de atos no SISAC fosse orientada sobre a 

desnecessidade de cadastrar ato de admissão e desligamento quando não houver comprovação de efetivo exercício. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

CIF  

Síntese da Providência Adotada 

Foi disponibilizada ou substituída nos assentamentos funcionais dos servidores a documentação solicitada, bem como 

foram corrigos os formulários dos atos de admissão a serem submetidos ao TCU para registro. 

O Sistema de Recursos Humanos foi devidamente atualizado, conforme apontado pelo OCI, e a equipe da unidade 

responsável pela inserção de atos no sistema SISAC foi cientificada das orientações expedidas pelo OCI. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram atendidas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não houve problemas/dificuldades no cumprimento das diligências. 
 

 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

8 - - 
Diligências constantes dos processos 

administrativos de aposentadoria/pensão 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SEGPES - 

Descrição da Recomendação 

Ao analisar as concessões de aposentadorias de servidores deste Tribunal no exercício a que se refere este Relatório de 

Gestão, o OCI solicitou providências, a fim de sanar inconsistências de natureza formal nos processos:  505.626/2009-

8, 503.665/2011-0, 501.595/2013-0, 503.555/2013-4, 502.122/2008-0, 503.602/2013-6, 503.731/2013-1, 

505.130/2013-8, 500.209/2014-8, 501.253/2014-5, 502.015/2008-0, 500.602/2014-4, 503.769/2013-4, 501.415/2014-5, 

501.676/2013-0, 501.795/2014-8, 502.067/2014-0, 502.326/2013-7, 502.926/2014-7, 503.522/2014-7, 501.492/2013-3,  

502.952/2014-6, 503.029/2014-5, 504.064/2014-1, 503.789/2014-0, 503.788/2014-7, 504.259/2009-4, 501.073/2013-6, 

500.593/2013-6, 502.629/2014-1, 505.420/2013-0, 503.733/2013-9, 501.596/2013-3, 501.833/2014-4, 504.402/2013-4, 

505.059/2013-4, 505.296/2013-2, 504.182/2014-9, 503.208/2013-6, 504.009/2013-5, 505.294/2013-5 e 503.829/2014-

9. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

CIF  

Síntese da Providência Adotada 

Em atendimento às recomendações do OCI foram providenciados: formulário de melhorias posteriores que não alteram 

o fundamento legal; revisões das datas de incorporação de anuênios e VPNI; alterações de mapa de tempo de 

serviço/contribuição; relatórios corrigidos de função comissionada; ajustes no Sistema de Recursos Humanos; novos 

cálculos de proventos; documentos que comprovam exercício de função comissionada/cargo em comissão; correção e 

devolução dos formulários do SISAC; declaração bancária; e certidão de exercício de função comissionada emitida por 

órgão ao qual o servidor esteve vinculado. 
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Foram, também, notificados os interessados da necessidade de apresentação da certidão original expedida pelo INSS, 

concedendo-lhe prazo para sanar a pendência, sob pena de revisão dos proventos, observada a ampla defesa e o 

contraditório. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Correção e inserção de documentos nos processos dos interessados; foram efetuadas as devidas correções; revisadas as 

averbações do tempo de contribuição; realizado os ajustes nos formulários SISAC que foram reencaminhado ao OCI. 

Os servidores que foram notificados, apresentaram nova certidão original emitida pelo INSS comprovando o mesmo 

tempo de contribuição. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não houve problemas/dificuldades no cumprimento das diligências. 
 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

9 - - 
Diligência constante do Processo 

TST nº 501.988/2010-6 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SEGPES - 

Descrição da Recomendação 

O OCI, ao analisar o ocorrido no processo de aposentadoria de servidor deste Tribunal, recomendou que, quando da 

admissão em cargos públicos efetivos e, também, por ocasião da concessão de aposentadoria ou pensão, os servidores 

fossem informados mediante documento, quanto à complexidade dessas espécies de atos por haver a necessidade de 

registro pelo Tribunal de Contas União, conforme art. 71, inciso III, da Constituição Federal e demais normativos. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

CIF - 

Síntese da Providência Adotada 

A unidade responsável providenciou a alteração dos ofícios encaminhados aos aposentados e pensionistas, conforme 

recomendação. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Ofícios que informam a concessão de aposentadoria ou pensão são expedidos com a observação recomendada. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não houve problemas/dificuldades no cumprimento das diligências. 
 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

10 - - 
Diligência constante do Processo 

TST nº 500.724/2013-9 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SEGPES  

Descrição da Recomendação 

O OCI, ao analisar o processo de aposentadoria de servidor deste Tribunal, propôs o aperfeiçoamento do teor da 

Declaração de Acumulação de Rendimentos (Teto Remuneratório) a que se referem o art. 37, inciso XI, da Constituição 

Federal e a Resolução CNJ nº 14/2006, a fim de que, para os casos vindouros, passe a abranger as situações nas quais o 

acúmulo decorra de pagamentos efetuados pelo Tribunal Superior do Trabalho, visto que a servidora é aposentada e 

pensionista do Tribunal. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

CIF  

Síntese da Providência Adotada 

Foram efetuadas as devidas alterações na Declaração de Acumulação de Rendimentos, inclusive as declarações 

constantes dos versos das fichas de recadastramento de servidores aposentados e pensionistas. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Declarações alteradas conforme diligência. 
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Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não houve problemas/dificuldades no cumprimento das diligências. 
 

 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

11 - - 
Diligência constante do Processo TST-

500.800/2014-8 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SEGPES  

Descrição da Recomendação 

O OCI, ao analisar o processo de recadastramento anual de pensionistas desta Tribunal, referente ao exercício de 2014, 

efetuou diversas diligências à área gestora de pessoal, a saber: 

 providenciar o recálculo do abate-teto relativo à pensionista deste Tribunal; 

 providenciar notificação ao Ministério da Fazenda sobre pensão instituída pelo TST, remetendo àquele órgão cópia 

da certidão de casamento, a fim de que o Ministério averigue a legitimidade da manutenção da pensão Montepio e 

da que lhe deu origem, decorrentes do falecimento do genitor, uma vez que se trata de filha maior solteira; 

 proceder ao cancelamento do benefício de pensão percebido por beneficiária, na qualidade de filha maior solteira, 

por ter deixado de atender ao requisito essencial de ser solteira posteriormente ao óbito do instituidor, observado o 

contraditório e a ampla defesa; 

 proceder ao estudo acerca da necessidade de abertura de Tomada de Contas Especial visando ao ressarcimento dos 

valores percebidos indevidamente, sem prejuízo de comunicação ao Ministério Público Federal, para que avalie o 

conteúdo das declarações firmadas por pensionista deste Tribunal; 

 providenciar a incidência do abate-teto em pensão instituída por este Tribunal; 

 providenciar a correção de dados no Sistema de Recursos Humanos – SRH; 

 providenciar para o próximo recadastramento orientação adicional e individualizada, podendo ocorrer 

informalmente, quanto ao correto preenchimento das declarações constantes do verso do formulário de 

recadastramento; 

 providenciar a observância, para os próximos recadastramentos, além do preenchimento correto do formulário, da 

apresentação dos comprovantes atualizados de outros benefícios, quando houver e forem decorrentes da morte do 

mesmo instituidor; 

 orientar as unidades que realizam o recadastramento sobre a possibilidade de obter os comprovantes de rendimentos 

da Previdência Social, no site da instituição; 

 promover estudo, nas hipóteses em que há rateio de pensão, em relação à incidência do limite constitucional, para 

verificar a pertinência de proporcionalizar o teto na razão das quotas, uma vez que a remuneração do instituidor, 

enquanto vivo, era considerada em sua integralidade para aplicação do teto constitucional. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

DILEP  

Síntese da Providência Adotada 

As recomendações para recálculo e aplicação do abate-teto sobre pensões foram encaminhadas à Unidade de 

Pagamento, que constatou que duas situações já estavam de acordo com o regulamento pertinente, e submeteu a outra 

situação à análise da autoridade superior. 

Foi encaminhada à Administração do Tribunal minuta de Ofício a ser remetido ao Ministério da Fazenda, nos termos 

recomendados pelo órgão de controle interno. 

A diligência para cancelamento do benefício de pensão percebido por filha maior solteira foi apurada em autos 

apartados, nos quais apresentou-se proposta de que fosse enviada notificação oficial à pensionista facultando-lhe o 

exercício do contraditório e da ampla defesa acerca dos fatos apontados pela SECOI, com fulcro nos art. 2º e 44 da Lei 

nº 9.784/1999. Propôs-se também aguardar a manifestação da pensionista para, após, avaliar a necessidade de  abertura 

de Tomada de Contas Especial. 

Os dados que se apresentavam inconsistentes no Sistema de Recursos Humanos foram corrigidos. 

Foram revistos os formulários de pensão preenchidos no recadastramento, constatando-que houve equívoco no 

preenchimento. Assim foram aprimorados alguns procedimentos e rotinas, incluindo a orientação aos pensionistas nos 

recadastramentos futuros, e a elaboração de planilha com os dados de pensionistas visando ao acompanhamento do 
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correto preenchimento dos formulários de recadastramento, bem como da apresentação dos comprovantes para 

aceitação dos mesmos pela DILEP. 

Foi efetuada consulta ao site da Previdência Social, gerando comprovante de rendimento de pensionista deste Tribunal, 

procedimento que será adotado nos recadastramentos futuros, quando se fizer oportuno. 

Será realizada pesquisa acerca dos procedimentos adotados nos outros órgãos da Administração Pública em relação à 

incidência do teto constitucional quando do rateio de pensão, e se constatada manifestação diversa da realizada 

atualmente por esta Corte, será aberto processo específico para os devidos ajustes. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

A Unidade de Pagamento constatou que os procedimentos adotados no que concerne ao abate-teto de pensionista do 

Tribunal estão de acordo com os normativos que regem o assunto. 

As recomendações realizadas pelo OCI levou esta Unidade à realização de uma análise crítica acerca do procedimento 

de recadastramento, permitindo que fossem aprimorados procedimentos e rotinas concernentes ao recadastramento. 

Foi sanada a inconsistência de dados no Sistema de Recursos Humanos. 

Algumas das recomendações ainda estavam sendo analisadas pela Administração do Tribunal até o fechamento do ano 

de 2014. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Esta Unidade providenciará, para o próximo exercício, orientação às pensionistas acerca do correto preenchimento do 

formulário de recadastramento e adotará conferência mais rigorosa nas telas do Sistema de Recursos Humanos. 

Algumas recomendações ensejarão revisão dos procedimentos em recadastramentos futuros, quando se fizer oportuno. 

Quanto às recomendações ainda não implementadas, esta Unidade não vislumbra fatores dignos de referência. 
 

 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

12 - 18.1 
Diligência constante do Processo TST-

502.829/2012-8 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SEGPES - 

Descrição da Recomendação 

Providenciar as adequações do formulário Sisac, nos termos apontados nos itens 17.1 a 17.4. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

DILEP - 

Síntese da Providência Adotada 

As recomendações quanto à adequação dos itens 17.1 a 17.4 do formulário de concessão de pensão do Sisac foram 

providenciadas por esta Unidade, conforme relatado às fls. 680-683, e o processo remetido à CAUPE, juntamente com 

o envio do Ato Sisac via site do TCU, para avaliar os procedimentos adotados. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Até o fechamento do ano de 2014, as providências adotadas em atenção à recomendação encontravam-se em análise e 

fase de conferência na Unidade de Controle deste TST. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

A recomendação realizada pela CAUPE levou esta Unidade à realização de uma análise crítica e melhoria quando do 

procedimento de preenchimento dos dados em formulário de concessão de pensão Sisac, nos casos futuros. 
 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

13 - - 
Diligência constante do Processo TST- 

502.077/2014-4 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SEGPES  

Descrição da Recomendação 

Recalcular o pagamento da gratificação natalina referente à substituição de função do servidor. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
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DIPPP - 

Síntese da Providência Adotada 

Foi realizado o acerto da gratificação natalina da função comissionada substituída. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Foi realizado o acerto do pagamento devido. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Melhoria da rotina manual de cálculo de substituição na gratificação natalina. 
 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

14 -  - 
Diligência constante do Processo TST- 

503.392/2014-8 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SEGPES - 

Descrição da Recomendação 

No caso de mudança de regime jurídico em situação de desligamento, em caso de débito, adotar o art.47, da Lei nº 

8.112/1990. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

DIPPP - 

Síntese da Providência Adotada 

Considerando que já havia sido cobrado na forma do art. 46, da lei nº 8.112/90, não havia providências a serem 

adotadas. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Alteração da rotina de trabalho para os casos similares. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica. 
 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

15 -  - 
Diligência constante do Processo TST- 

502.191/2014-7 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SEGPES - 

Descrição da Recomendação 

Revisar a rotina de cálculo do débito do ponto eletrônico com as áreas envolvidas. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

DIPPP - 

Síntese da Providência Adotada 

Foi realizado o acerto financeiro e a revisão da rotina entre as áreas envolvidas (pagamento e cadastro). 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Foi efetuada a retificação dos valores pagos e a revisão da rotina. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Melhoria na comunicação entre as unidades envolvidas e alteração das rotinas. 
 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

16 - - 
Diligência constante do Processo TST-

502.054/2014-4 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SEGPES  
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Descrição da Recomendação 

Retificar o acerto financeiro de indenização de férias de servidor falecido. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

DIPPP  

Síntese da Providência Adotada 

Foi corrigido o cálculo com o consequente desconto na folha dos pensionistas. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Está sendo realizada a reposição ao erário de forma efetiva e foi alterada a rotina de modo a evitar novas ocorrências. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Melhoria da comunicação entre as áreas envolvidas. 
 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

17 - - 
Diligência constante do Processo TST-

504.572/2014-6 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SEGPES - 

Descrição da Recomendação 

Retificar o acerto financeiro de pensionista, falecida em 16/9/2014, no que concerne ao imposto de renda recolhido. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

DIPPP - 

Síntese da Providência Adotada 

Foi efetuado o recálculo conforme determinado pela unidade de controle interno. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Acerto do imposto de renda dentro do próprio exercício. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Foi incluída na rotina da seção para observações futuras. 
 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

18 - - Memorando.CAUPE nº 7/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SEGPES  

Descrição da Recomendação 

O OCI encaminhou os Ofícios nº
s
 0921/2014 (TC 002.893/2014-2), 0922/2014 (TC 002.910/2014-4) e 0923/2014 (TC 

018.628/2013), oriundos doTCU/SEFIP, os quais solicitam documentos de aposentados, objetivando esclarecer os 

critérios adotados pelo TST para concessão das aposentadorias de que tratam os processos do TCU. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

CIF  

Síntese da Providência Adotada 

Foram disponibilizados ao OCI os documentos constantes dos referidos ofícios. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Os documentos solicitados foram encaminhados para o OCI. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não houve problemas/dificuldades no cumprimento das diligências. 
 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

19 Relatório de Auditoria sobre Atos de - Memorando.SECOI nº 41/2014 
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Admissão de Pessoal 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SEGPES  

Descrição da Recomendação 

A OCI notificou a Unidade para informar que: 

1) Foram identificados casos de: ausência de atos de admissão SISAC de servidores já desligados do TST; ausência de 

Ato de admissão SISAC de servidores em exercício nesta Corte ou Redistribuídos ainda em exercício em outro órgão; e 

ausência de formulário de admissão/desligamento SISAC do cargo anterior de servidores que tomaram posse em outro 

cargo no próprio TST. Desse modo, foi recomendada a verificação dos documentos de admissão e desligamento, 

quando for o caso, perante o TCU relativo aos servidores identificados, e que sejam tomadas as providências de 

inserção dos atos no SISAC para que surtam os devidos efeitos, informando em campo pertinente que o envio ocorre 

por detecção de auditoria interna.  

2) Foram identificados casos de servidores redistribuídos para o TST com ausência de formulário de admissão SISAC. 

Desse modo, o OCI recomendou que seja verificado se, quando da redistribuição dos servidores, foi encaminhado o ato 

de admissão pelo órgão de origem; e que se estabeleça contato com o órgão de origem a fim de regularizar as 

admissões de tais servidores no TCU.  

3) Foram identificados casos de ausência de informação, no Sistema de Recursos Humanos, de que o cargo foi 

redistribuído. O OCI recomendou que seja providenciada a atualização do Sistema para que conste a informação de 

que o cargo foi redistribuído para o TST; e que reforce os controles internos de inserção de dados no SRH, a fim de 

evitar o fornecimento de informações imprecisas. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

CIF  

Síntese da Providência Adotada 

1- SERVIDORES DESLIGADOS DO QUADRO DO TST COM AUSÊNCIA DE ATOS DE ADMISSÃO NO 

SISAC: 

Como o entendimento do TCU é o de que não se deve proceder ao julgamento dos atos de admissão encaminhados 

posteriormente à cessação dos efeitos financeiros decorrente do desligamento do cargo, não foram feitos os registros 

dos atos de admissão dos servidores constantes da Tabela 1. 

2 – SERVIDORES DO QUADRO DO TST, EM EXERCÍCIO, COM AUSÊNCIA DE ATOS DE ADMISSÃO NO 

SISAC: 

Impende comunicar que foi localizado em nossos controles e em determinados assentamentos funcionais o registro no 

SISAC do TCU dos atos de admissão de parte dos servidores listados pelo OCI. Entretanto, por motivos 

desconhecidos, nenhum desses atos foram encaminhados ao controle interno do TST à época para apreciação. Desta 

forma, agora, todos foram registrados e devidamente encaminhados ao controle interno desta Corte.  

No caso de ex-servidor, redistribuído ao Tribunal Regional da 18ª Região, desde 1°/7/1998, a cópia do registro do ato 

de admissão relativo ao ex-servidor será oportunamente encaminhada ao TRT após a apreciação da SECOI. 

3 – SERVIDORES DO QUADRO DO TST, EM EXERCÍCIO, COM AUSÊNCIA DE ATOS DE 

ADMISSÃO/DESLIGAMENTO NO SISAC: 

Foram registrados no SISAC e encaminhados ao Controle Interno do TST para análise de legalidade os atos de 

admissão de servidores que se encontravam pendentes de envio. No caso de quatro servidores, que já pertenciam ao 

Quadro de Pessoal do TST, também foram encaminhados ao TCU os atos de desligamento do cargo anterior. 

4 – SERVIDORES REDISTRIBUÍDOS DE TRIBUNAIS COM AUSÊNCIA DE ATO DE ADMISSÃO NO SISAC: 

Foram encaminhados, em 13/10/2014, ofícios aos Tribunais de origem dos servidores redistribuídos listados pelo OCI, 

a fim de que regularizassem as admissões dos servidores no TCU. Destes, até a presente data, recebemos a cópia do 

envio do ato de admissão apenas de servidora do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

Informa-se que, após análise dos assentamentos funcionais de uma das servidora redistribuídas, constatou-se que a data 

de seu efetivo exercício no cargo de Auxiliar Judiciário, do TRF da 1ª Região, se deu em 4/5/1989, data anterior à 

vigência da Resolução TCU n° 255, de 26/9/1991, tendo sido transferida para o TRT da 6ª Região para ocupar o 

mesmo cargo, conforme Ato – TRT – 335/92, publicado no DOE de 9/5/1992. Ademais, aposentou-se em 2/10/2014. 

Desta forma, não foi encaminhado Ofício ao TRT da 6ª Região. 

5 – SERVIDORES REDISTRIBUÍDOS DE TRT COM AUSÊNCIA DESSA INFORMAÇÃO NO SRH: 

Conforme recomendado pelo OCI, procedeu-se à atualização no Sistema de Recursos Humanos do TST para servidores 
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identificados na Tabela 5, de modo que conste no campo pertinente a informação da situação “Redistribuído”. 

Além disso, foi atualizado o check-list de recebimento de novos servidores redistribuídos para que sejam cadastrados 

no SRH com informações relacionadas à situação funcional no TST de forma consistente. 

Segundo orientado pelo OCI, em todos os SISAC registrados nesta Coordenadoria informou-se no campo 

“Esclarecimentos do Gestor de Pessoal” que o envio intempestivo dos atos de admissão ocorreu por detecção de 

auditoria interna desta Corte. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações foram atendidas, inclusive comunicando a OCI sobre as providências. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não houve problemas/dificuldades no cumprimento das diligências. 
 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

20 - - Nota de Auditoria.CAUGE.SECOI nº 1/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SEA - 

Descrição da Recomendação 

A unidade de controle interno recomendou que os agentes supridos e os servidores envolvidos na análise das prestações 

de contas adotassem sistemática de conferência entre os gastos constantes na fatura do cartão de pagamento, nas notas 

fiscais e na planilha de prestação de contas. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

CAMIN, CMAP e CMLOG/SEA e SETIN - 

Síntese da Providência Adotada 

Foi levada ao conhecimento das unidades envolvidas a recomendação do controle interno. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Os controles internos das atividades de despesas por meio de suprimento de fundos foram reforçados.  

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não houve fatores negativos ou positivos para a adoção das providências. 
 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

21 
Nota de Auditoria.CAUGE.SECOI nº 

3/2014 

- Memorando.SECOI n° 42/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SEA - 

Descrição da Recomendação 

Após realização de auditoria nos procedimentos de concessão de diárias, a unidade de controle interno recomendou que 

fosse observada a compatibilização das diárias em razão da lotação de cada servidor beneficiário; observado o 

formulário da proposta de concessão de diárias e passagens aéreas;  instruídos os processos com as justificativas ou 

informações acerca do motivo pelo qual as diárias foram pagas após o início do afastamento do beneficiário; justificada 

a concessão de diárias em finais de semanas; e estudada a  viabilidade técnica e financeira para implantar sistema 

informatizado de gerenciamento das solicitações e dos pagamentos de diárias e passagens aéreas. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

COFIN - 

Síntese da Providência Adotada 

A unidade responsável pela gestão do pagamento das diárias adotou medidas visando à redução das impropriedades 

detectadas. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Os controles internos das atividades de pagamento de diárias foram aprimorados. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não houve fatores negativos ou positivos para a adoção das providências. 
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Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

22 
Nota de Auditoria.CAUPE.SECOI nº 

6/2014 
- Memorando.SECOI nº 58/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SESAUD - 

Descrição da Recomendação 

a) Identifique nominalmente os beneficiários cujos valores de coparticipação a receber foram quitados (servidores 

desligados) ou absorvidos pelo Programa TST-Saúde (beneficiários titulares falecidos/valores inferiores a R$ 

50,00 dispensados de cobrança), segregando aqueles acumulados até o exercício de 2013 e os que ocorreram no 

presente exercício; 

b) Providencie os respectivos registros na aplicação “Dívidas dos Servidores Desligados” do Sistema TST-Saúde 

para que os saldos se tornem fidedignos à situação de dívidas de cada servidor e que a situação patrimonial da 

conta “Co-participação a Receber” possua documento suporte adequado a sua escrituração; e 

c) Formalize em processo administrativo próprio as ocorrências identificadas na alínea “a”, anexando a 

documentação comprobatória necessária, bem como a certificação de que os registros, citados na alínea “b”, 

foram corretamente efetuados. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

DISC - 

Síntese da Providência Adotada 

A DISC tomou conhecimento da recomendação e adotou novas rotinas para atendê-la, bem como solicitou à Secretaria 

de Tecnologia da Informação – SETIN o desenvolvimento de ferramentas no Sistema TST-Saúde para dar baixa nos 

valores identificados. Tão logo desenvolvido o respectivo relatório, será realizado o registro contábil e formalizadas em 

processo administrativo próprio as ocorrências identificadas. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

A recomendação do Controle Interno proporcionará melhorias na fidedignidade dos registros contábeis e dos controles 

administrativos do Programa TST-Saúde. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Existe uma grande demanda na SETIN que não permite o atendimento imediato das pendências solicitadas. 
 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

23 -  - 
Diligência constante do Processo TST -

502.102/2014  

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

DGSET e SEA - 

Descrição da Recomendação 

Ao examinar a concessão de reajuste de preços do contrato de serviços de restaurante, a unidade de controle 

recomendou a realização de estudo visando avaliar a viabilidade técnica e jurídica para estabelecimento de critério 

objetivo para a realização de futuros reajustes. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

CAMIN e CLCON - 

Síntese da Providência Adotada 

A Divisão de Apoio aos Ministros realizou estudo e apresentou proposta para aplicação do índice IPCA – 

ALIMENTAÇÃO. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Definição de critério objetivo para a concessão de reajuste aos preços do restaurante e respectiva taxa de utilização do 

espaço do restaurante. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não houve fatores negativos ou positivos para a adoção das providências. 
 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

24 - - Diligência constante do Processo TST -
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505.431/2013 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SEA - 

Descrição da Recomendação 

Ao examinar a concessão de reajuste de preços do contrato de prestação de serviços de manutenção de software, a 

unidade de controle recomendou calcular o reajuste utilizando o período de novembro/2012 a outubro/2013, cuja 

variação efetiva corresponde à razão entre os números-índices de outubro/2012 e outubro/2013. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

CMLOG - 

Síntese da Providência Adotada 

A unidade responsável recalculou o percentual de reajuste do contrato. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

O reajuste foi concedido, considerando-se o percentual do período correto. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não houve fatores negativos ou positivos para a adoção das providências. 
 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

25 -  - 
Diligência constante do Processo TST -

500.183/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SEA  

Descrição da Recomendação 

Ao examinar a concessão de repactuação no contrato de prestação de serviços de manutenção de software, a unidade de 

controle recomendou calcular o reajuste utilizando o período de novembro/2012 a outubro/2013, cuja variação efetiva 

corresponde à razão entre os números-índices de outubro/2012 e outubro/2013. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

CMLOG - 

Síntese da Providência Adotada 

A unidade responsável recalculou o percentual de reajuste do contrato. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

O reajuste foi concedido considerando o período correto de apuração, qual seja, novembro/2012 a outubro/2013. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não houve fatores negativos ou positivos para a adoção das providências. 
 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

26 -  - 
Diligência constante do Processo TST - 

504.269/2012 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SEA  

Descrição da Recomendação 

Ao examinar procedimento de fatura referente a serviços que envolvam terceirização de mão de obra, a unidade de 

controle interno recomendou, em especial, considerar o impacto do não fornecimento de vale transporte no valor do 

faturamento. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

CMLOG - 

Síntese da Providência Adotada 

Recálculo do valor do faturamento. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Houve adequação do valor a ser pago à contratada, com glosa de R$ 251,07. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
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Gestor 

Não houve fatores negativos ou positivos para a adoção das providências. 
 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

27 -  - 
Diligência constante do Processo TST - 

503.364/2013 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SEA  

Descrição da Recomendação 

Ao examinar procedimento de pagamento de fatura referente a aquisição de equipamentos de informática, a unidade de 

controle interno recomendou a adequação do prazo de vigência do seguro garantia inicialmente entregue, pois referido 

seguro não contemplava todo o período de garantia do objeto 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

CLCON - 

Síntese da Providência Adotada 

Solicitação de novo seguro garantia à contratada. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

A contratada apresentou novo seguro garantia com vigência até 25/11/2017 (o anterior tinha vigência apenas até 

05/05/2017). 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não houve fatores negativos ou positivos para a adoção das providências. 
 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

28 - - 
Solicitação de Auditoria CAUGE.SECOI 

nº 2/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SETIN - 

Descrição da Recomendação 

Solicita respostas ao questionário referente à Gestão da Continuidade da Tecnologia da Informação. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

CITEC - 

Síntese da Providência Adotada 

Questionário respondido pelas unidades da SETIN com as informações solicitadas, bem como encaminhamento de 

documentação comprobatória. Resposta encaminhada por meio do Memorando SETIN nº 147/2014, de 20/6/2014. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Até o momento não recebemos as conclusões e recomendações da referida auditoria. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Fator positivo: Oportunidade de esclarecimentos e colaboração com a unidade de controle. 
 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

29 - - 
Solicitação de Auditoria 

CAUGE.SECOI nº
s
 10, 15 e 16/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SETIN - 

Descrição da Recomendação 

Solicita esclarecimentos e providências com o fim de subsidiar a realização de auditoria nos processos de aquisição de 

Estações de Trabalho e Microcomputadores Desktop. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

CSUP - 

Síntese da Providência Adotada 
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Informações prestadas por meio do Memorando CSUP.SETIN nº 134/2014, de 3/10/2014. Providências solicitadas 

foram cumpridas conforme Memorandos CSUP.SETIN nºs 145 e 152, de 21/10/2014 e 29/10/2014, respectivamente. 

Providências complementares foram cumpridas conforme Memorando CSUP.SETIN nº 150, de 23/10/2014. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Até o momento não recebemos as conclusões e recomendações da referida auditoria. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Fator positivo: Oportunidade de esclarecimentos e colaboração com a unidade de controle. 
 

 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

30 - - 
Solicitação de Auditoria 

CAUGE.SECOI nº 11/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SETIN - 

Descrição da Recomendação 

Solicita respostas ao questionário referente ao modelo de contratação e gestão de soluções de tecnologia da informação 

em vista da Resolução CNJ nº 182/2013. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

ASTEC - 

Síntese da Providência Adotada 

Respostas ao questionário e documentação complementar encaminhados por meio do Memorando SETIN nº 248, de 

9/10/2014. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Até o momento não recebemos as conclusões e recomendações da referida auditoria. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Fator positivo: Oportunidade de esclarecimentos e colaboração com a unidade de controle. 
 

 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

31 Parecer SCONF/CAUGE nº 9/2014 - 
Diligência constante do Processo TST - 

505.411/2013 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SETIN  

Descrição da Recomendação 

Solicita à Administração esclarecer o significado do termo OPTION B, bem como o seu impacto no projeto. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

CDS - 

Síntese da Providência Adotada 

Esclarecimentos prestados por meio de despacho no referido Processo Administrativo e alterações efetuadas no Termo 

de Referência. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

A Unidade de Controle Interno entendeu que os procedimentos adotados estão em conformidade e o Termo de 

Referência condizente com a contratação ora proposta. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Fator positivo: oportunidade de esclarecimentos e colaboração com a unidade de controle. 
 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

32 Parecer SCONF/CAUGE 19/2014 - 
Diligência constante do Processo TST - 

502.882/2013 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SETIN  

Descrição da Recomendação 
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Recomenda que na próxima licitação de mesmo objeto: a CSUP/SETIN informe, no Termo de Referência:                                                                         

a1) a fórmula para o cálculo dos minutos tarifáveis para as chamadas fixo-fixo e fixo-móvel, constantes na planilha do 

Anexo II do Edital, com o fim de demonstrar a base de cálculo dos valores contratados, bem como evitar problemas no 

momento da execução contratual; 

a2) que os licitantes terão que apresentar planilha com os preços constantes do Plano Básico de Serviços ou Plano 

Alternativo de Serviços aprovado pela ANATEL e outra planilha com o detalhamento dos custos do contrato; e 

b) a CSUP/SETIN realize estudo com o fim de analisar a possibilidade de se agrupar os endereços constantes do item 2 

do Anexo I do Edital em itens diversos, de forma que mais de uma empresa possa executar os serviços objeto do 

certame. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

CSUP - 

Síntese da Providência Adotada 

A CSUP tomou conhecimento e se comprometeu a acatar as recomendações na próxima licitação. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

As recomendações da unidade de Controle Interno servirão de subsídios para contratações futuras. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Fator positivo: oportunidade de esclarecimentos e colaboração com a unidade de controle. 
 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

33 Parecer SCONF/CAUGE 35/2014 - 
Diligência constante do Processo TST - 

505.411/2013-9 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SETIN  

Descrição da Recomendação 

Recomenda que conste do Termo de Referência e do Edital da futura licitação a informação acerca da versão das 

Licenças Liferay utilizada pelo Tribunal Superior do Trabalho atualmente. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

CDS  

Síntese da Providência Adotada 

Foi elaborado novo Termo de Referência com a informação acerca da versão das licenças. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não restaram óbices pela Unidade de Controle e foi dado prosseguimento do Processo Administrativo. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Fator positivo: Oportunidade de esclarecimentos e colaboração com a unidade de controle. 
 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

34 Parecer SCONF/CAUGE 87/2014 - 
Diligência constante do Processo TST - 

504.979/2013-5 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SETIN  

Descrição da Recomendação 

1) O Termo de Recebimento Definitivo foi emitido sem a observância do item II da Cláusula Dez do Contrato PE – 

116/2012-D, firmado com a empresa POSITIVO INFORMÁTICA S/A, às fls. 212/216. 

2) A Comissão de Fiscalização do Contrato PE – 116/2012 – D não atendeu a solicitação da CMLOG contida no 

terceiro parágrafo da Informação SCPAT.CMLOG. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

CSUP - 

Síntese da Providência Adotada 

Foi emitido novo Termo de Recebimento Definitivo com os ajustes necessários e prestados os esclarecimentos com 

relação às instalações pendentes. 
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Síntese dos Resultados Obtidos 

Foi dado prosseguimento ao processo administrativo e o pagamento foi autorizado pela Administração. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Fator positivo: Oportunidade de esclarecimentos e colaboração com a unidade de controle. 
 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

35 Parecer SCONF/CAUGE 88/2014 - 
Diligência constante do Processo TST - 

502.274/2012-0 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SETIN - 

Descrição da Recomendação 

1) Recomendamos a prorrogação da garantia até 17/12/2014; 

2) Redução do valor do item 12; 

3) Considerando que a licença de uso do Conjunto SGVA 10 foi recebida definitivamente em 17/12/2013, entendemos 

que os serviços de suporte técnico se iniciaram nessa mesma data. Dessa forma, a 6ª parcela desse serviço deve ser 

referente ao período de 17/5/2014 a 16/6/2014, contrapondo a informação prestada pela fiscalização às fls. 1306/1307. 

Nessa mesma linha, faz-se necessária a apresentação de justificativa para pagamento de serviço de suporte técnico 

referente ao período compreendido entre os dias 26/11/2013 e 16/12/2013, período anterior ao recebimento definitivo 

das licenças. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

CINT - 

Síntese da Providência Adotada 

Esclarecimentos prestados pela fiscalização do contrato por meio de despacho no referido Processo Administrativo. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

A Unidade de Controle Interno atestou a conformidade vinculando às respectivas unidades as informações prestadas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Fator positivo: oportunidade de esclarecimentos e colaboração com a unidade de controle. 
 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

36 Parecer SCONF/CAUGE 90/2014 - 
Diligência constante do Processo TST - 

501.944/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SETIN  

Descrição da Recomendação 

1) O valor praticado do item 3 (2 unidades do Gateways Audio Codes Mediant 2000) é superior quando comparado ao 

mesmo item do contrato emergencial DI 024/2013, firmado com a mesma empresa vencedora da presente licitação em 

análise. 

2) O valor da manutenção proposta para os bens, para dois anos, corresponde ao valor da aquisição de 2 equipamentos 

novos. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

CSUP - 

Síntese da Providência Adotada 

Os valores foram negociados com o fornecedor, que aceitou a redução. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Após a conformidade, foi concluído o processo licitatório. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Fator positivo: redução do valor. 
 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

37 Parecer SCONF/CAUGE 100 e - Diligência constante do Processo TST - 
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106/2014 502.291/2014-2 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SETIN - 

Descrição da Recomendação 

1 - Fazer constar no processo o planejamento das substituições das estações de trabalho; 

2- Realizar estudo da viabilidade do elastecimento da vida útil dos equipamentos em pelo menos 2 anos após o fim da 

garantia; e 

3 - Solicitar nova garantia contratual, caso seja formalizado o acréscimo. 

NOVA RECOMENDAÇÃO 

1. Apresentar nos autos os motivos pelos quais as 125 estações de trabalho a serem substituídas pelo acréscimo ora em 

análise não poderiam também ter suas garantias estendidas por meio de intervenção do processo TST nº 502.224/2014 

e quais as vantagens técnicas e financeiras que fizeram com que a CSUP/SETIN adotasse critérios distintos para essas 

125 estações de trabalho e as 175 demais. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

CSUP - 

Síntese da Providência Adotada 

Esclarecimentos foram prestados pela fiscalização e serão realizados os estudos de viabilidade. 

A CSUP esclareceu que os estudos serão realizados para aquisições futuras. Com relação ao acréscimo das 125 

estações de trabalho, a aquisição não foi concretizada. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

A Unidade de Controle considerou atendida a recomendação 1. Com relação ao estudo de viabilidade recomendou que 

fosse realizado para o acréscimo pretendido. Com a pendência relatada, originaram-se novas recomendações por meio 

do Parecer SCONF/CAUGE 106/2014. Não houve retorno até a presente data em relação aos demais itens. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Fator positivo: Oportunidade de esclarecimentos e colaboração com a unidade de controle. 
 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

38 Parecer SCONF/CAUGE 103/2014  - 
Diligência constante do Processo TST - 

504.915/2013-4 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SETIN - 

Descrição da Recomendação 

1- Esclarecer quanto ao valor proposto por equipamento, relativo à diferença entre a Ata do Departamento de Polícia 

Federal e a Ata do INSS; 

2- Justificar a aquisição de tonner adicional e transformador; e 

3- Haver sistema de controle do subalmoxarifado da SETIN, de modo a permitir visualizar os estoques de suprimentos 

lá existentes. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

CSUP - 

Síntese da Providência Adotada 

O processo administrativo foi arquivado. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Foi instruído novo processo administrativo objetivando o Registro de Preços para a aquisição dos equipamentos. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Fator positivo: Oportunidade de esclarecimentos e colaboração com a unidade de controle. 
 

 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

39 
Parecer SCONF/CAUGE 110, 120, 133 e 

146/2014 
- 

Diligência constante do Processo TST - 

502.736/2014-0 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SETIN  
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Descrição da Recomendação 

Apresentar no processo: 

a) justificativa para a quantidade de licenças de usuários, tendo em vista que se tratam de licenças concorrentes; 

b) justificativa para o appliance com suporte para até 6102 usuários, tendo em vista que se tratam de licenças 

concorrentes; 

c) estudo que demonstre o crescimento de usuários em até 50% para justificar a aquisição do appliance com suporte 

para até 6102 usuários, conforme afirma a CINT/SETIN à fl. 1737; 

d) esclarecimentos quanto à necessidade de se pagar novamente pelas licenças, no caso de haver prorrogação 

contratual, tendo em vista a previsão contida no edital, fl. 1695 (“Licenças para solução especificada no Grupo 1, item 

1 válida por 2 anos a contar da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da Solução”); 

e) esclarecimentos quanto à possibilidade de outras formas de instalação do filtro de conteúdo web, a exemplo de 

máquinas virtuais e servidores do tipo blade, sem a necessidade, portanto, de aquisição de appliance; 

f) manifestação da ASJUR sobre a adequação do edital da licitação promovida com os normativos internos do TST e 

com a legislação que rege a matéria; 

g) a lotação do servidor na designação da Equipe de Planejamento da Contratação, como forma de qualificá-lo no 

desempenho das tarefas necessárias ao pleito; e 

h) a documentação de habilitação da empresa antes da contratação pleiteada. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

CINT - 

Síntese da Providência Adotada 

Foram prestados esclarecimentos pela Coordenadoria de Gestão da Informação e Inteligência Organizacional - 

CINTpor meio de despacho no referido processo administrativo. 

Posteriormente, a CINT informa que entende ser adequada a revisão da norma e que esta possa explicitar também a 

possibilidade de acesso à internet, de maneira similar ao já estabelecido para uso de correio eletrônico pelos 

colaboradores, ficando a cargo dos gestores a concessão desses acessos, mediante solicitação. A proposta de adequação 

da norma será levada ao Comitê Gestor de Segurança da Informação do Tribunal para deliberação. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

A unidade de controle emitiu o Parecer SCONF.CAUGE nº 120/2014 e, posteriormente, o parecer SCONF-CAUGE nº 

133/2014. 

A contratação da empresa foi autorizada, para aquisição na forma descrita, sem prejuízo das recomendações da área de 

controle, SECOI, cabendo ao Comitê de Segurança da Informação propor a revisão do Ato.GDGSET.GP Nº764/2012, 

para possibilitar o acesso de colaboradores à internet, a fim de que a norma venha a ser aperfeiçoada nos aspectos de 

necessidades supervenientes ainda não contempladas e superadas pelos avanços tecnológicos. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Fator positivo: Oportunidade de esclarecimentos e colaboração com a unidade de controle. 
 

 

 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

40 Parecer SCONF/CAUGE 134/2014 - 
Diligência constante do Processo TST - 

503.773/2014-4 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SETIN  

Descrição da Recomendação 

1 - informe à Administração quanto à configuração interna dos equipamentos de armazenamento EMC VNX 5500 

principalmente no que concerne a quantidade de controladoras existentes em cada um deles; 

2-  informe à Administração os prazos de vencimento das garantias e do suporte técnico de 36 meses de cada um dos 

equipamentos de armazenamentos comprados, constantes dos processo TST nº
s
 501.584/2010 e 504.292/2012, e se 

existem créditos, para o TST, decorrentes da antecipação dos prazos de término inicialmente contratados e pagos 

integramente quando da entrega dos bens; e 

3 -  informe à Administração a quantidade de racks para unidades de armazenamento serão necessárias para alcançar o 

benefício declarado de 1000 discos de armazenamento, conforme quadro comparativo dos modelos incluído no 

despacho de fls. 461/464 da CITEC/SETIN. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
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CITEC - 

Síntese da Providência Adotada 

Foram prestados esclarecimentos pela Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica por meio de despacho no referido 

processo administrativo. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

A unidade de controle emitiu o parecer SCONF-CAUGE nº 141/2014. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Fator positivo: Oportunidade de esclarecimentos e colaboração com a unidade de controle. 
 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

41 Parecer SCONF/CAUGE 135/2014 - 
Diligência constante do Processo TST - 

502.080/2014-3 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SETIN - 

Descrição da Recomendação 

O valor a ser pago à contratada deve ser proporcional ao quantitativo de servidores capacitados no curso. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

CINT - 

Síntese da Providência Adotada 

Foram prestados esclarecimentos pela Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

A Secretaria de Administração, tendo considerado as justificativas apresentadas pela Coordenadoria de Infraestrutura 

Tecnológica para a realização de evento, providenciou o pagamento à empresa. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Fator positivo: Oportunidade de esclarecimentos e colaboração com a unidade de controle. 
 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

42 
Parecer SCONF/CAUGE 136, 142 e 

147/2014 
- 

Diligência constante do Processo TST - 

501.703/2014-0 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SETIN  

Descrição da Recomendação 

Anexar ao processo:  

a) a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

b) o cronograma e o escopo das customizações pretendidas (item 2 do Objeto licitado); 

c) o histórico dos chamados de suporte do contrato PE-123/11-B; e 

d) a apresentação dos problemas que demandariam suporte na solução após o término do contrato do PE-123/11-B, 

bem como o tratamento desses problemas. 

Apontamento: 

e) entendemos que o item 2 do edital (Contratação de Unidade de Atividade Técnica - UAT para realização e 

customizações na solução a fim de melhor atender ao processo de trabalho de Gerenciamento de Serviços de TI do 

TST) não encontra abrigo no art. 57, inciso IV, da Lei nº 8.666/93. 

NOVOS APONTAMENTOS:                                                              

1) Não foi demonstrada nos autos a relação entre a demanda prevista e a quantidade de UAT, somente consta a 

explicação da metodologia no Estudo Técnico Preliminar, fl. 28. 

2) A CSUP, como resultado, informa que a customização pretendida trará “maior celeridade para implantação de 

eventuais fluxos e rotinas de atendimento que a solução deverá comportar” e novamente não demonstra com dados, 

históricos a importância desse resultado, bem como, não demonstra a essencialidade para a despesa pretendida; 

3) O objeto foi adjudicado à empresa PBTI Soluções LTDA, porém, importar notar que às fls. 124/133 consta proposta 

da mesma empresa pelo valor menor com validade até 7/12/2014, sem qualquer justificativa nos autos. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

CSUP e CLCON - 
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Síntese da Providência Adotada 

Foram prestados esclarecimentos pela Coordenadoria de Suporte Técnico aos Usuários - CSUP respondendo os itens 

solicitados e a Coordenadoria de Licitações e Contratos juntou ao processo a CNDT, solicitação do item a. 

A CSUP providenciou, ainda, um cronograma com o estimativo de consumo de UATs para o exercício de 2015 e 

prestou informações sobre cada um dos apontamentos. 

O processo prosseguiu com vistas à deliberação quanto à homologação do certame, sem prejuízo das recomendações 

apontadas pela unidade de controle. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

A unidade de controle considerou atendida os itens “c” e “d” pela CSUP e o item “a” pela CLCON. Restaram 

pendentes os itens “b” e “e”. 

A unidade de controle entendeu que, com relação ao item “b” e “c”, a Administração pode deliberar quanto ao 

acatamento das manifestações e decidir quanto ao prosseguimento da contratação. 

Foi emitido o parecer SCONF-CAUGE nº 147/2014 para reiteração dos pareceres anteriores. 

Homologação do procedimento licitatório. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Fator positivo: Oportunidade de esclarecimentos e colaboração com a unidade de controle. 
 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

43 Parecer SCONF/CAUGE 138/2014  - 
Diligência constante do Processo TST - 

502.430/2014-2 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SETIN  

Descrição da Recomendação 

1 - Pagamento incorreto da primeira fatura de suporte técnico e de atualização de versão (garantia) do contrato PE - 

077/2012-A; 

2 - Elevada diferença entre os preços dos contratos constantes no PA 502.274/2012 e a proposta da empresa vencedora.                                                                                                 

3 - Instruir o processo com as seguintes informações:                     

a) justificativas técnicas que respaldem a sua opção pela marca HP e pelos produtos Fortify (SGVA 1) e WebInspect 

(SGVA10);  

b) apresentação de estudo com a evolução dos preços, demonstrando, com evidências econômicas, as razões para os 

aumentos verificados.                                                                               

4 - Exclusão do produto SGVA-5 do escopo da contratação sem as devidas justificativas; 

5 - É necessário que a CINT/SETIN apresente:                                   

a) evidências produzidas durante a execução das “auditorias” que demonstrem, inequivocamente, que as escolhas 

técnicas realizadas estão no sentido correto e resultaram no aumento da segurança dos 30 sistemas (projeto 

licenciados), como forma de prestação de contas dos investimentos realizados; e 

b) evidências que demonstrem para a Administração as razões (motivação) para ter excluído, do escopo da nova 

contratação, o módulo SGVA 5 e, ainda, apresente os resultados alcançados com os investimentos realizados. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

CINT - 

Síntese da Providência Adotada 

Foram prestados esclarecimentos pela Coordenadoria de Gestão da Informação e Inteligência Organizacional 

respondendo os itens solicitados. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

A unidade de controle constatou a conformidade das formalidades processuais, porém fez observações quanto aos 

aspectos técnicos e esclarecimentos solicitados no parecer.  Foi emitido novo parecer SCONF-CAUGE 13/2015. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Fator positivo: oportunidade de esclarecimentos e colaboração com a unidade de controle. 
 

10.2.2  Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício 

 
Unidade Jurisdicionada 
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Denominação Completa Código SIORG 

Tribunal Superior do Trabalho - 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

1 - - 
Diligência constante do Processo 

TST - 503.920/2014-1 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SEGPES - 

Descrição da Recomendação 

O OCI, ao analisar a aposentadoria da inativa Nelma Lacerda Wanderlei, solicitou que a interessada fosse notificada 

novamente, a fim de apresentar a certidão original emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social/INSS, com 

concessão de prazo, sob pena de revisão da aposentadoria, tendo em vista a possibilidade de desconsiderar o tempo 

certificado pelo INSS. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

CIF - 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

A servidora manifestou-se informando que agendou horário no INSS e que está aguardando a data marcada para 

solicitar a segunda via da certidão original. Dessa forma, foi solicitado ao OCI prorrogação do prazo nos termos do § 2º 

do art. 12 da Instrução Normativa nº 55, de 24/10/2007, do TCU. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

A dificuldade em obter documento expedido pelo INSS contribuiu para o retardamento de providências. 
 
 

 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

2 - - 
Diligência constante do Processo 

TST - 505.294/2013-5 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SEGPES - 

Descrição da Recomendação 

O OCI, ao analisar a aposentadoria da inativa Mônica Amazonas Duarte de Avelar Santana, emitiu parecer no qual 

realizou as seguintes recomendações:  

1) notificar a interessada da necessidade de apresentação da certidão original expedida pelo INSS, concedendo-lhe 

prazo para sanar a pendência, sob pena de revisão da aposentadoria, observada a ampla defesa e o contraditório; e  

2) proceder, oportunamente, à revisão das datas de aquisição do adicional por tempo de serviço – ATS percebido pela 

inativa. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

CIF - 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Informa-se que ainda não foi cumprido o item 2 da referida diligência, uma vez que não gera efeito financeiro. Nesse 

caso, o cumprimento da recomendação é efetuado em momento oportuno, considerando as demandas da Seção de 

Aposentadorias e Pensões. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

As diligências que não implicam efeito financeiro podem ser feitas posteriormente, observadas as prioridades traçadas 

pela área gestora. 
 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

3 - - 
Diligência constante do Processo 

TST nº 502.829/2012-8 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SEGPES - 

Descrição da Recomendação 

Analisar a oportunidade e a conveniência de cientificar à Advocacia-Geral da União sobre os elementos aventados nos 
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parágrafos 14 a 16 do referido Parecer. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

DILEP - 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Considerando a complexidade da matéria, e tendo em vista se tratar de benefício de Montepio concedido por decisão 

judicial, esta Unidade contou com a anuência da Administração do Tribunal para proceder a análise e estudo apurado 

da matéria. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Em virtude de ainda não ter sido implementada a recomendação, esta Unidade não vislumbra fatores dignos de 

referência. 
 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

4 Parecer SCONF/CAUGE 141/2014 - 
Diligência constante do 

Processo TST - 503.773/2014-4 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

SETIN - 

Descrição da Recomendação 

Esclarecer sobre:                                                                                 

a) Falta de planejamento para a aquisição dos upgrades dos equipamentos de armazenamento de dados modelo VNX 

5500 para o modelo VNX 5700.                                              

b) Falta de comprovação de disponibilidade de espaço físico no Datacenter secundário (TCU) para receber dois racks 

do equipamento VNX 7500.                                                                     

c) Dissonância entre os preços apresentados pela CITEC/SETIN e Ata de Registro de Preços nº 25/2014 do TCE-RJ.                                                                                

d) Falta da correta especificação do objeto pretendido, fato que elevou os preços dos itens registrados na ARP do TRT 

3ª Região. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

CITEC - 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Diante dos diversos questionamentos a contratação não foi efetuada. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Fator positivo: Possibilidade de esclarecimentos perante o OCI. 

 

10.3  Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei nº 8.730/93 

 

10.3.1  Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei nº 8.730/93 

 

Detentores de Cargos e 

Funções Obrigados a 

Entregar a DBR  

Situação em Relação às 

Exigências da Lei nº 

8.730/93 

Momento da Ocorrência da Obrigação de 

Entregar a DBR 

Posse ou Início 

do Exercício de 

Cargo, 

Emprego ou 

Função 

Final do 

Exercício de 

Cargo, 

Emprego ou 

Função 

Final do 

Exercício 

Financeiro 

Autoridades 

(Incisos I a VI do art. 1º da Lei 

nº 8.730/93) 

Obrigados a entregar a DBR 2 2 27 

Entregaram a DBR 2 2 27 

Não cumpriram a obrigação - - - 

Cargos Eletivos 

Obrigados a entregar a DBR - - - 

Entregaram a DBR - - - 

Não cumpriram a obrigação - - - 

Funções Comissionadas Obrigados a entregar a DBR 204 186 2525 
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(Cargo, Emprego, Função de 

Confiança ou em comissão) 
Entregaram a DBR 204 186 2525 

Não cumpriram a obrigação 0 0 0 

Fonte: Sistema de Recursos Humanos – DILEP/CIF/SEGPES 

 

Nota: 
1
   De acordo com o disposto na Instrução Normativa nº 67, de 6/7/2011, do Tribunal de Contas da União - TCU, foram 

informados os quantitativos relativos a servidores que exerceram cargos em comissão e funções comissionadas no 

ano de 2014, bem assim os quantitativos relativos a servidores que exerceram somente as atribuições inerentes a 

cargos efetivos. 

 

10.3.2  Situação do Cumprimento das Obrigações 

 Providências adotadas pela UJ em relação às pessoas que não cumpriram a 

obrigação de entregar a DBR; 

Em relação aos servidores inadimplentes, esta Unidade tem informado os seus nomes em 

processo administrativo, para possível instauração de sindicância e de processo administrativo 

disciplinar. Contudo, no exercício em questão, não houve a necessidade de serem informados, em 

razão de todos terem cumprido a obrigação; 

 Identificação da unidade interna (departamento, gerência, etc.) incumbida de 

gerenciar a recepção das DBR; 

Coordenadoria de Informações Funcionais/Secretaria de Gestão de Pessoas;  

 Existência ou não de sistema informatizado para esse gerenciamento; 

Esta Unidade possui um sistema de controle informatizado do recebimento das DBR’s 

inserido no Sistema de Recursos Humanos - RH; 

 Forma de recepção das DBR: se em papel ou se há sistemática de autorização 

eletrônica do servidor para acesso às informações constantes da base de dados da 

Receita Federal do Brasil, e como esse acesso se dá; 

As declarações e autorizações foram recepcionadas em mídia papel; 

 Realização ou não de algum tipo de análise, pela a UJ, das DBR com o intuito do 

identificar eventuais incompatibilidades de patrimônio com a remuneração recebida; 

Esta Unidade não realiza a referida análise; 

 Forma de guarda das DBR diante da necessidade de preservação do sigilo fiscal das 

informações.  

As DBR’s entregues são armazenadas em armários chaveados localizados nesta Unidade, 

só tendo acesso a elas os servidores da unidade de anotação de dados funcionais e publicação, os 

quais estão incumbidos de recepcioná-las. 

 

10.4 Alimentação SIASG e SICONV 

 

DECLARAÇÃO 

Eu, Marcos França Soares, CPF n° 462.196.411-91, Coordenador de Licitações e Contratos, 

exercido na CLCON - Coordenadoria de Licitações e Contratos, declaro junto aos órgãos de 

controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos firmados até o exercício 
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de 2014 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas no Sistema Integrado de Administração 

de Serviços Gerais – SIASG, conforme estabelece a LDO 2014 e suas correspondentes em 

exercícios anteriores.  

Em relação ao Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV – 

declaro que não houve registros no referido Sistema, pois não foram firmados Convênios ou 

Contratos de Repasse.  

Brasília, 2 de fevereiro de 2015. 

 

Marcos França Soares 

CPF - 462.196.411-91 

Coordenador de Licitações e Contratos 

Tribunal Superior do Trabalho 
 

11   INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 
 

11.1 Medidas Adotadas para Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas 

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

 

Em conformidade com os procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público, em especial nas NBC T 16.9 – Depreciação, Amortização 

e Exaustão, bem como em atendimento às orientações emanadas do Órgão Central de 

Contabilidade do Governo Federal – CCONT/STN/MF, contidas na Macrofunção SIAFI 02.03.30, 

esta UJ vem promovendo o registro da depreciação de bens móveis permanentes, desde o exercício 

de 2010, de acordo com o disposto no item 14 da citada Macrofunção. 

Os parâmetros utilizados pelo TST para estimar a vida útil econômica do ativo, assim como o 

valor residual respectivo, acompanha a determinação contida no item 27 da Macrofunção 02.03.30, 

devido à necessidade de padronização de critérios dos órgãos da Administração Pública 

pertencentes ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social para geração de dados consistentes e 

comparáveis. 

Da mesma forma, o método de cálculo dos encargos de depreciação utilizado no âmbito do 

TST segue o que estabelece a Macrofunção SIAFI 02.03.30, no item 47, sendo utilizado o método 

das quotas constantes ou método linear. 

Do exercício de 2010 até o final de 2014, o registro da depreciação acumulada de bens 

móveis totalizou R$ 25.020.994,80, deduzidos os valores decorrentes de reversões pelo 

desfazimento de bens permanentes.  

Quanto à depreciação de bens imóveis, até então não contabilizada, houve o registro em 

31/12/2014 no valor de R$ 1.653.582,09, efetuado pela CCONT/STN com base nos valores 

constantes do SPIUNet, sendo R$ 620.943,57 referentes à depreciação do exercício e R$ 

1.032.638,52 relativos à depreciação de exercícios anteriores. 

O impacto financeiro das despesas com depreciação sobre o resultado do exercício de 2014 

totaliza R$ 8.430.197,18. Desse valor R$ 7.809.253,61 referem-se a bens móveis e R$ 620.943,57 

a bens imóveis. 

Quanto ao registro da amortização de bens, as licenças dos softwares adquiridos pelo TST 

estão sendo amortizadas, observando-se a vigência contratual. Depois de totalmente amortizado, 

efetua-se a reversão do valor correspondente, procedendo-se à baixa do bem intangível adquirido. 

Esse registro teve início no exercício de 2011, de forma simplificada, efetuando-se o cálculo 

em planilha Excel, até que seja implementado um módulo próprio no Sistema de Patrimônio do 
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TST (SISPAT), para controle da aquisição de bens intangíveis (softwares) e o cálculo das 

respectivas parcelas mensais de amortização. 

O impacto financeiro no resultado do exercício de 2014, em relação às amortizações 

registradas, soma o valor de R$ 1.550.061,30. 

Quanto à aplicação dos procedimentos contidos na NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração 

de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público, esta UJ tem utilizado métodos de mensuração 

de bens móveis com objetivo de atualizar os valores antes do desfazimento de bens, como por 

exemplo, nos casos de doação. Tem ainda efetuado registros de provisões para prováveis perdas de 

ativos, no caso de créditos a receber. 

A mensuração de ativos no exercício de 2014 resultou em um impacto positivo de                  

R$ 4.692.257,60 no resultado do exercício. Esse valor corresponde à diferença entre a reavaliação 

(R$ 5.383.669,83) e a desvalorização de bens (R$ 691.412,23) registrados no ano. 

 

11.2 Apuração dos Custos dos Programas e das Unidades Administrativas 

 

O Ato CSJT.GP.SG Nº 398/2013, de 29 de outubro de 2013, criou o Grupo de Trabalho de 

Custos – GT Custos para realizar estudos técnicos com o objetivo de modelar, desenvolver e 

implantar o Sistema de Custos da Justiça do Trabalho. O GT Custos tem como membros dois 

servidores do CSJT, três servidores da unidade de contabilidade do TST e mais três servidores de 

TRT’s, (1ª, 2ª e 8ª Regiões). 

Em dezembro de 2013, foram realizadas na sede do TST as primeiras reuniões com os 

componentes do grupo, com vistas às discussões iniciais para definição do escopo do trabalho a ser 

realizado. 

Ao longo de 2014, foram realizadas em torno de 30 reuniões entre os integrantes do GT-

Custos, com servidores de diversas unidades do Tribunal e de outros Órgãos, com vistas à 

concepção inicial do Sistema de Custos para a Justiça do Trabalho. 

Assim, o sistema está sendo modelado tendo como premissas básicas, dentre outras: 

 foco no processo julgado; 

 segregação dos custos entre as três instâncias da JT (TST, Tribunais Regionais e Varas 

Trabalhistas); 

 departamentalização (centros de custos específicos agrupando as unidades 

administrativas das áreas meio e finalística); 

  método do custeio direto (especificamente sobre pessoal, depreciação e consumo de 

material); 

 segregação dos custos indiretos em centros de custos específicos;  

 agregação de valor ao processo decisório. 

O projeto piloto do sistema está sendo implantado inicialmente no TST, com posterior 

disseminação aos demais tribunais trabalhistas, seguindo cronograma estabelecido no Planejamento 

Estratégico da Justiça do Trabalho, a ser cumprido até o ano de 2020.  

Não há até o momento estrutura formalizada responsável pelo gerenciamento de custos nesta 

UJ. A unidade de contabilidade está, interinamente, emitindo e validando os relatórios de custos, 

enquanto o CSJT, compartilhando o desenvolvimento do Sistema de Custos no TST, tornar-se-á 

Setorial de Custos em relação aos Tribunais Regionais do Trabalho. Da mesma forma, ainda não há 

no TST setor formalmente designado para apuração e gerenciamento dos dados levantados. 

Quanto à implantação do projeto-piloto do TST, inicialmente foi elaborada a modelagem do 

sistema, tendo sido definido que os custos diretos serão alocados em centros de custos que 
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identifiquem unidades administrativas, e os custos indiretos em centros de custos que identifiquem 

o tipo de gasto, como nos caso de serviços.  

Com a colaboração da área de tecnologia da informação do TST, chegou-se em dezembro de 

2014, à consolidação de um subsistema baseado na ferramenta Business Objects, elaborado a partir 

dos dados de sistemas estruturantes (Folha de Pagamentos, Sistema de Patrimônio e Sistema de 

Almoxarifado), que os armazena em um banco de dados (data warehouse), permitindo a geração de 

informações dos custos diretos, por unidades administrativas, conforme centros de custos definidos 

na modelagem do sistema. 

O tratamento para apuração e alocação dos custos diretos aos correspondentes centros de 

custos está sendo realizado com base no modelo conceitual estabelecido pela CCONT/STN, de 

acordo com o banco de dados de cada sistema estruturante: 

Folha de Pagamento => os custos de pessoal estão sendo apurados com base nas rubricas da 

folha de pagamento de pessoal ativo, excluindo-se aquelas referentes a adiantamentos, pessoal 

cedido e exercícios anteriores, e são alocados observando-se a lotação de pessoal nas unidades 

administrativas, no mês de referência. 

Sistema de Patrimônio => os custos são alocados, pela apuração da depreciação dos bens 

móveis sob responsabilidade de cada unidade administrava, no mês de referência. 

Sistema de Almoxarifado => os custos são apurados e alocados pela soma dos valores das 

requisições de bens e do consumo imediato efetuados em cada unidade administrativa, no mês de 

referência. 

Os relatórios obtidos até o momento contêm informações de custos diretos relativos a 

pessoal, depreciações e materiais de consumo, detalhados por unidades administrativas, centros de 

custos e agregadores (Judicantes, Apoio Judiciário, Apoio Administrativo etc.), conceito utilizado 

para definir temas que consolidam informações de centro de custos com funções semelhantes.  

Ao final de 2014, os relatórios emitidos com dados dos custos diretos das unidades 

administrativas do TST, relativos ao período de julho a dezembro, estavam em fase de 

homologação, com o objetivo de verificar a fidedignidade das informações, confrontando-as com 

as oriundas dos respectivos sistemas estruturantes e com as informações do SIAFI Operacional. 

Quanto aos demais custos (serviços, diárias, passagens, indenizações, estagiários, assistência 

médica etc.) que não puderam ser alocados diretamente aos centros de custos das unidades 

administrativas, o grupo de trabalho estuda a possibilidade de serem registrados no SIAFI, com uso 

da aba “Centro de Custos”, constante dos documentos emitidos do subsistema Contas a Pagar e a 

Receber – CPR, quando a unidade gestora é habilitada para tal procedimento.  

Para essa finalidade, está sendo elaborado um plano de contas com codificações que 

identifiquem os centros de custos indiretos, de forma a alocá-los no SIAFI no momento da 

liquidação da despesa efetuada pelos gestores, e assim permitir a extração de relatórios gerencias a 

partir do Sistema de Informações de Custos do Governo Federal (SIC). 

Portanto, o sistema de custos do TST está em fase de desenvolvimento, não sendo possível, 

ainda, observar o impacto na atuação da UJ ou no processo de tomada de decisão, que possa ser 

atribuído ao gerenciamento de custos. 

Vale ressaltar quanto à necessidade de treinamentos mais aprofundados sobre o SIC, 

considerando que apenas alguns componentes do grupo de trabalho fizeram treinamentos iniciais e 

que o sistema tem alta complexidade, pela imensa quantidade de informações e detalhamentos que 

compõem a sua base estruturante. 
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11.3 Conformidade Contábil 

A Conformidade Contábil no âmbito do TST (UG 080001) é realizada pela unidade de 

contabilidade, tendo por base as orientações contidas nas Macrofunções SIAFI 02.03.15 – 

Conformidade Contábil e 02.03.14 – Conformidade de Registro de Gestão. 

O processo da conformidade contábil é efetuado com base nos seguintes procedimentos, 

dentre outros: 

 acompanhamento das restrições e inconsistências contábeis apresentadas no SIAFI, com 

instruções de regularização dirigidas às unidades administrativas competentes ou acertos 

efetuados pela própria DICONT; 

 verificação de saldos invertidos e irrisórios apresentados no Balancete; 

 conciliação do RMMA (Relatório de Movimentação Mensal de Almoxarifado); 

 conciliação do RMMB (Relatório Mensal de Movimentação de Bens Móveis); 

 análise da Folha de Pagamento Mensal; 

 averiguação das restrições registradas na Conformidade de Registro de Gestão, 

decorrentes da análise contábil e documental quando do exame dos processos 

administrativos. 

As ocorrências de alertas e ressalvas registradas em 2014 estão indicadas na tabela a seguir: 

 
Tabela 66 – Ocorrências de Alertas e Ressalvas Registradas em 2014 

Mês/Ano Códigos de Ocorrências Contábeis 

jan/14 - 606 - 632 674 - - - 

fev/14 - 606 - 632 674 - - - 

mar/14 - 606 - - 674 - - - 

abr/14 315 606 - - 674 - - - 

mai/14 - 606 - - 674 - 683 - 

jun/14 - 606 - - 674 - - - 

jul/14 - 606 - 632 674 - - - 

ago/14 - 606 - 632 674 - - - 

set/14 - 606 - 632 674 680 - - 

out/14 - 606 - 632 674 680 - 697 

nov/14 - 606 608 632 674 - - - 

dez/14 - 606 - - 674 - - - 

Fonte: SIAFI (transação CONCONFCON – Consulta Conformidade Contábil) 

 

Legenda das Ocorrências: 

Código/descrição Tipo 

315     Falta/Restricao Conform. Registros de Gestao  Alerta 

606     Saldo Along/Indev.  Contas Trans. Ativo Circulante Ressalva 

608     Saldo Invertido Ativo Circulante Ressalva 

632     Saldo Along/Indev. Contas Trans. At. Não Cir-Imobil Ressalva 

674     Saldo Along./Indev Contas Transit. Passivo Circulante Ressalva 

680     Diverg. Valores Liquidados x Passivo Financeiro Ressalva 

683     Regularização Indevida Valores Ob Canceladas Ressalva 

697     Saldo Invertido - Passivo Compensado Ressalva 

Fonte: SIAFI (transação CONRESTCON – Consulta Restrição Conformidade)  

 

Das ocorrências registradas, vale destacar as de códigos 606 e 674, que permaneceram ao 

final do exercício. 
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A ocorrência 606 – Saldos Alongados/Indevidos em Contas Transitórias do Ativo Circulante 

refere-se às seguintes contas contábeis: 

 11112.99.04 – Caixa Econômica Federal => há diversos valores de cauções pendentes 

de baixa ou de atualização monetária, cujos depósitos foram efetuados em agências 

espalhadas por todo o país. Em 10 de dezembro de 2013, o TST enviou o ofício 

TST.GDGSET.Nº 311 à CEF solicitando dados dos valores atualizados dos depósitos de 

cauções apresentados como garantias a contratos firmados, para efeito de baixa ou de 

atualização dos saldos. No entanto, a CEF informou, por meio do Ofício nº 

001/2014/SUPUJ/GEPUB, de 9 de janeiro, que estaria impossibilitada de atender à 

demanda do TST, pois “Em observância à Lei Complementar nº 105/2001- Lei do Sigilo 

Bancário e aos normativos da CAIXA que regem as operações de Contas de Caução, há 

a determinação de que os saldos da conta sejam fornecidos somente ao caucionário.”. 

Dessa forma, a UJ não pode atender à orientação descrita no item 6.2.1.4.1 da 

Macrofunção 02.03.18 – Encerramento do Exercício, quanto à atualização de valores ou 

baixa de saldos meramente contábeis. 

 11216.04.00 – Limite de Saque com Vinculação de Pagamento => Ao final de 2014, 

permanecia um saldo de R$ 30.283,24 pendente na fonte/vinculação 0190000000990, 

sendo que o valor de R$ 25.717,74 corresponde a valores depositados em 2011, por meio 

de GRU, conforme detalhamento a seguir. O TST vem procedendo à devolução desses 

recursos na medida em que são solicitados, uma vez que constituem depósitos efetuados 

indevidamente em favor desta UJ. 

Tabela 67 – Ocorrências de Alertas e Ressalvas Registradas que Permaneceram ao final de 2014 

Depositante RA Nº 
Data de 

Emissão 

Código de 

GRU ¹ 

Valor              

(Em R$) 

Fortesul – Serviços, Construções e 

Saneamento Ltda. 

2011RA000271 13/1/2011 99819-7 800,00 

2011RA000547 18/1/2011 99819-7 200,00 

Santa Casa de Misericódia de 

Ilhabela 
2011RA000854 20/1/2011 98814-6 11.779,02 

Adail José Cabral 2011RA004831 01/3/2011 99819-7 11.779,02 

Gráfica Atibaia Editora Ltda. 2011RA012772 06/6/2011 98814-6 709,70 

Front Locação de Prestação de 

Serviços Ltda. EPP 
2011RA020763 12/8/2011 98814-6 450,00 

Total 25.717,74 

Fonte: SIAFI 

Nota: ¹ Código 98819-7 – Depósitos Recursais e 98814-6 – Depósitos Judiciais. 

 

A ocorrência 674 – Saldos Alongados/Indevidos em Contas Transitórias do Passivo 

Circulante decorre de saldos pendentes nas seguintes contas: 

 21141.00.00 – Depósitos e Cauções (Curto Prazo) e 22121.00.00 – Depósitos e Cauções 

(Longo Prazo) => correspondem à contrapartida dos valores registrados na conta 

11112.99.04 – Caixa Econômica Federal, sendo que diversos saldos estão pendentes de 

baixa ou atualização. 

 21142.00.00 – Depósitos Judiciais e 21143.00.00 – Depósitos para Recursos => 

correspondem à contrapartida de valores pendentes na conta 11216.04.00 – Limite de 

Saque com Vinculação de Pagamento, ao final de 2014, na fonte/vinculação 
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0190000000990. Tais contas apresentam os saldos de R$ 12.938,72 e R$ 12.779,02, 

respectivamente, totalizando R$ 25.717,74. 

 21211.02.00 – Fornecedores de Exercícios Anteriores => diversos saldos permanecem 

pendentes de pagamento, principalmente por glosas ocasionadas pela falta de 

apresentação de documentos pelas empresas contratadas. 

As demais restrições registradas ao longo do exercício foram regularizadas, valendo ressaltar 

a ocorrência 632 - Saldos alongados/indevidos em contas trans. Ativo Não Circulante – 

Imobilizado, registrada a partir do mês de agosto, devido ao saldo alongado na conta 14212.90.00 – 

Bens em Processo de Localização, conta- corrente BM2013BPL, referente ao Inventário de 2013. 

 Essa conta foi escriturada inicialmente com o valor de R$ 399.557,93, restando ao final de 

novembro de 2014, um valor bruto de R$ 13.231,76, cujo valor líquido contábil foi calculado em 

R$ 6.611,74. Desse valor remanescente, R$ 3.523,50 foram ressarcidos ao Erário, por alguns 

servidores e empresas responsabilizados, restando o saldo de R$ 3.084,90, baixado por 

determinação superior.  

 

11.4  Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis 

 

11.4.1  Declaração com Ressalva  

 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR  

Denominação completa (UJ) Código da UG 

Tribunal Superior do Trabalho 080001 

  

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e 

Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos 

pela Lei nº 4.320/1964, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade 

jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante ao: 

a)  item “Disponível em Moeda Nacional” do Balanço Patrimonial, no valor de R$ 715.399,30, que não está 

atualizado conforme disposto no item 6.2.1.4 da Macrofunção SIAFI 02.03.18 – Encerramento do Exercício. 

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

 

Local Brasília-DF Data 16/2/2015 

Contador Responsável Eliana de Sousa Araújo CRC nº DF-009919/O-1 
Nota: Os demonstrativos do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico não estão disponibilizados no SIAFI, portanto devem ser 

desconsiderados nesta declaração. 

 

 

12   RESULTADOS E CONCLUSÕES  

Os projetos implantados e as ações desenvolvidas no decorrer do exercício de 2014 no 

âmbito do Tribunal Superior do Trabalho contribuíram para o aumento de produtividade, maior 

eficiência e estreitamento da relação institucional da Corte com a sociedade, permitindo o 

aperfeiçoamento de sua função institucional e jurisdicional. 

No ano de 2014, foram efetivamente recebidos pelo TST 309.033 processos e distribuídos 

239.641. Quanto ao número de processos julgados em 2014, tem-se o total de 284.586, o que 

representa 53,3% do total de processos a julgar e 12,2% a mais que em 2013. 

O tempo médio de tramitação, o qual corresponde ao período entre a data de entrada do 

processo no Tribunal e a sua baixa, alcançou, em 2014, 304 dias em relação aos AIRRs e 535 dias 

no tocante aos Recursos de Revista, totalizando 418 dias, um dia a mais da meta do Planejamento 

Estratégico do TST, que é de 417 dias. 
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Assim, a tramitação atingiu o seu menor valor desde 2007, havendo uma redução, no total, de 

85 dias em comparação ao exercício de 2013. 

A Presidência do TST empenhou-se para baixar o número de AIRRs, examinando não só os 

pressupostos extrínsecos de admissibilidade, mas também os intrínsecos. Resultado disso é que os 

dados estatísticos fornecidos pela unidade de estatística e pesquisa demonstram que a Presidência 

do TST, além dos 84 (oitenta e quatro) processos de sua competência, julgou 14.875 AIRRs, 

número 20,5% superior em relação ao ano de 2013, totalizando 14.959 processos apreciados. 

Foram convocados Desembargadores para atuarem no TST, por força do Termo de 

Cooperação Técnica nº 1/2014 firmado com 16 Tribunais Regionais do Trabalho, ao qual aderiram 

espontaneamente, com o mínimo de custo para o TST e, consequentemente, para o erário público. 

Os Excelentíssimos Desembargadores receberam 46.557 processos e julgaram 28.472, 61,2% do 

total dos processos recebidos.  

Ressalte-se, de resto, que a atuação de Desembargadores dos Tribunais Regionais do 

Trabalho implicou a redução de 35% do número de AIRRs distribuídos aos dignos ministros, sem 

comprometimento da distribuição total.  

No campo das medidas legislativas adotadas para tentar minimizar ou corrigir os problemas 

advindos da crescente demanda processual, convém destacar que o TST priorizou a tramitação do 

projeto de lei que trata do processamento de recursos na Justiça do Trabalho, resultando na 

aprovação da Lei nº 13.015, de 21 de julho de 2014, que alterou a CLT para instituir novos 

requisitos para a admissibilidade de recursos no âmbito da Justiça do Trabalho e introduziu a 

sistemática do recurso repetitivo. 

Na sequência, além da citada Lei, primou-se também pela aprovação do Projeto de Lei nº 

606/2011, que versa sobre a Execução Trabalhista.  

Durante todo o ano de 2014, a Proposta de Emenda à Constituição nº 32/2010, que insere o 

TST como Órgão do Poder Judiciário, foi destacada entre os parlamentares como uma das matérias 

prioritárias deste Tribunal.   

Também mereceram atenção do TST 12 projetos sobre criação de cargos. Desses, 4 foram 

transformados em lei; 3 foram aprovados nas Comissões de Trabalho e Finanças da Câmara dos 

Deputados; e outros 4 constam da pauta de votação na Comissão de Trabalho também da Câmara. 

Destaca-se, no caso, o Projeto de Lei nº 7902/2014, que cria 270 cargos de Analista 

Judiciário e 53 Cargos em Comissão, nível CJ-3, para o TST, o qual foi aprovado na Comissão de 

Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados em 19 de novembro do 

corrente ano. 

Merece destaque a edição da Resolução nº 140, de 2/9/2014, pelo CSJT, que viabilizou a 

utilização do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias/SIMBA - sistema que tem 

como objetivo facilitar o recebimento e processamento das informações sobre movimentações 

bancárias fornecidas por instituições financeiras nos casos em que o juiz determina a quebra de 

sigilo bancário.  

No que diz respeito ao Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT, merece destaque 

a notícia de que já se iniciou a implantação da última versão do sistema PJe-JT (1.4.8.3), dividida 

em três etapas: novembro/2014, dezembro/2014 e janeiro/2015, o que permitirá a uniformização de 

procedimentos de sustentação e a concentração de forças para a realização de manutenção e suporte 

à nova versão.  

Para tanto, constitui-se o Comitê Gestor do Sistema do Processo Judicial Eletrônico da 

Justiça do Trabalho no âmbito desta Corte, por meio do Ato GP Nº 213, de 22 de abril de 2014, que 

tem, por missão, implantar o PJe-JT, primeiramente, na Sessão da Subseção II Especializada em 

Dissídios Individuais e nos demais órgãos colegiados (Sessão da Seção Especializada em Dissídios 
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Coletivos – SDC, Órgão Especial, Pleno e Sessão da Subseção I Especializada em Dissídios 

Individuais) até o ano de 2016.  

Além disso, o Conector PJe foi instalado. Como piloto, o TRT da 7ª Região passou a 

encaminhar processos por meio do referido conector, o que possibilitará a integração do PJe dos 

TRTs com o TST. 

Registra-se, ainda, que foi realizada entre os dias 22 a 26 de setembro, a 4ª Semana Nacional 

da Execução Trabalhista, que arrecadou mais de 762 milhões de reais em virtude dos acordos 

firmados e das conciliações realizadas nos processos em fase de execução. 

A conciliação mereceu destaque também no VIII Encontro Nacional do Poder Judiciário, 

realizado na Cidade de Florianópolis/SC, aonde vimos o reconhecimento de tal iniciativa mediante 

a apresentação de duas novas metas nacionais: aumentar os centros de conciliação e resolver as 

demandas repetitivas de grandes litigantes. 

No referido Encontro Nacional do Poder Judiciário, o Tribunal Superior do Trabalho foi 

agraciado com o “Selo Diamante”, a mais alta condecoração dentre as premiações, em 

reconhecimento à excelência da gestão da informação, em razão dos seus sistemas de coleta, 

produção e disseminação de dados estatísticos.  

O TST, no início de outubro, promoveu o Seminário “Trabalho Infantil – Realidade e 

Perspectiva”, organizado pela Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil e de Proteção ao 

Trabalho Decente do Adolescente, com o objetivo de sensibilizar e instrumentalizar os Juízes do 

Trabalho, os servidores e a sociedade brasileira, no reconhecimento do trabalho infantil como grave 

forma de violação de direitos humanos e a responsabilidade de todos no seu combate e erradicação. 

A Campanha Trabalho Seguro 2014, promovida pelo Programa Nacional de Prevenção de 

Acidentes de Trabalhos da Justiça do Trabalho, entrou na 2ª fase de prevenção com a divulgação de 

novos anúncios, após alcançar o público nacional com veiculação em grandes redes de televisão. 

A sociedade contemporânea assumiu a informação e o tempo como valores fundamentais 

para sua organização e evolução, exigindo do Poder Judiciário prontas respostas às questões que 

lhe são submetidas. Há hoje uma grande preocupação em como atingir resultados significativos 

com o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis.  

É com planejamento estratégico que esses objetivos serão atingidos.  

A execução da estratégia do TST no ano de 2014 continuou a dar ênfase aos objetivos 

estratégicos “desenvolver competências dos magistrados e servidores” e “otimizar os processos de 

trabalho”, o que acarretou, em suma, no desenvolvimento e continuidade de projetos voltados à 

estabilidade e segurança dos meios tecnológicos disponibilizados para facilitar a prestação 

jurisdicional, além da otimização, racionalização e qualificação dos recursos financeiros e humanos 

à disposição da Corte.  

Durante o ano de 2014, várias ações voltadas à qualificação e promoção da qualidade de vida 

dos magistrados e dos servidores foram implementadas, dentre elas: foi realizado no primeiro 

semestre, a pesquisa “Perfil sociodemográfico e epidemiológico do TST 2014”; campanha anual de 

vacinação contra a gripe; “Dia Mundial da Atividade Física”; a extensão do benefício da assistência 

farmacêutica específica, prevista no Ato Deliberativo nº 8/2007, aos beneficiários dependentes;  

 o estabelecimento da limitação em até R$ 7.500,00 da coparticipação em internações, 

independentemente do valor da conta hospitalar; a cobertura de sessões de tratamentos com o 

método Pilates aos beneficiários do TST-SAÚDE, em caráter excepcional e temporário, para 

tratamentos de problemas da coluna vertebral,  limitadas a 20 sessões por ano;   e o reembolso de 

prótese ocular, quando houver a  necessidade de enucleação ocular, e de aparelho auditivo, este 

limitado a R$ 2.000,00.  

 Nesse sentido, por meio do ATO CDEP.SEGPES.GDGSET.GP nº 103, de 11 de março de 

2014, foi criado o Comitê de Qualidade de Vida no Trabalho, com o objetivo de formular proposta 
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de política e programa de qualidade de vida no trabalho, acompanhar a implementação das 

principais práticas de qualidade de vida no trabalho no âmbito do TST e avaliar os resultados 

alcançados. Assim, os programas oferecidos pelo Tribunal serão sistematizados, tais como as ações 

de qualidade de vida propostas pela unidade de desenvolvimento de pessoas, por meio da Semana 

de Qualidade de Vida, e pelo programa TST em Movimento, da unidade de saúde (SESAUD).  

Em atenção ao objetivo estratégico de atuação institucional, sob a ótica da responsabilidade 

social e da cidadania organizacional, a Escola Solidária do TST, inaugurada em 8 de setembro de 

2010,  vem capacitando os funcionários terceirizados com a colaboração de servidores voluntários. 

O serviço voluntário foi instituído por meio do Ato TST.GP.Nº 27/2012 e a prestação do serviço 

voluntário é parte do aperfeiçoamento do modelo de gestão de pessoas do Tribunal, estabelecida 

pelo Ato TST.GP Nº 668/2011, que instituiu a Política de Gestão de Pessoas do TST.  No primeiro 

semestre de 2014, os cursos disponíveis foram: Alfabetização, Formação Básica (1ª a 4ª série do 

ensino fundamental), Inglês e Português Avançado (para os alunos que já possuem o segundo 

grau), Digitação, e Supletivo à distância (ensino fundamental e médio), por meio de uma parceria 

firmada com o Centro de Ensino Supletivo Asa Sul (Cesas).  

Foi criado o Núcleo Socioambiental, vinculado à Diretoria-Geral da Secretaria por meio do 

Ato Nº 525/GDGSET.GP, publicado do Boletim Interno nº 41, de 17/10/2014, resultado da 

proposta de planejamento na área de sustentabilidade, apresentada pelo Comitê de Sustentabilidade 

Solidária, tendo em vista a necessidade de estabelecer ações e políticas públicas voltadas à 

sustentabilidade ambiental, social e econômica.  

Ainda no âmbito da responsabilidade sócio-ambiental, o Tribunal Superior do Trabalho 

recebeu do Ministério do Meio Ambiente o selo A3P de Sustentabilidade na Administração 

Pública. O selo é um reconhecimento pelas boas práticas ambientais e sociais adotadas pelo 

Tribunal. O TST é signatário da Agenda Ambiental na Administração Pública, uma iniciativa do 

Ministério do Meio Ambiente que tem como objetivo promover a internalização dos princípios de 

sustentabilidade socioambiental nos órgãos e entidades públicos. Entre os eixos temáticos da 

agenda estão a gestão dos resíduos sólidos, a qualidade de vida no ambiente de trabalho, o uso 

racional dos recursos e a licitação sustentável.   

Destaca-se, por fim, que para elaboração do presente Relatório, os dados orçamentários e 

financeiros foram extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, do 

Sistema de Planejamento e Orçamento do TST e do Sistema Integrado de Planejamento e 

Orçamento – SIOP.  

No que concerne às atividades de execução orçamentária e financeira do Tribunal Superior 

do Trabalho, registra-se que estas guardam conformidade com as metas estabelecidas no PPA 

2012/2015 (Lei nº 12.593/2012), na LDO (Lei nº12.919, de 24/12/2013), e na LOA (Lei nº 12.952, 

de 20/1/2014). 

 

 

 

Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho  
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13 ANEXOS 

 

13.1 ATIVIDADES DA ENAMAT – 2014 

 

1. APRESENTAÇÃO 

A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (ENAMAT) 

é administrada, no Biênio 2013/2015, pelo Ministro João Oreste Dalazen, Diretor, e pela Ministra 

Kátia Magalhães Arruda, Vice-Diretora.  

A Direção da ENAMAT conta com o assessoramento do Conselho Consultivo, composto 

pelos seguintes membros: Ministro Lélio Bentes Corrêa, Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello 

Filho, Ministro Augusto César Leite de Carvalho, Desembargador André Genn de Assunção Barros 

– TRT da 6ª Região, Desembargadora Flávia Simões Falcão – TRT da 10ª Região e Juiz Marcos 

Neves Fava – Titular de Vara do Trabalho do TRT da 2ª Região. O Conselho Consultivo reúne-se 

periodicamente com a Direção da Escola para analisar questões relevantes, colaborando ativamente 

e deliberando em todos os temas estratégicos da ENAMAT. 

A Assessoria da Direção da Escola é exercida pelo Juiz Marcos Neves Fava – Titular de Vara 

do Trabalho do TRT da 2ª Região.   

A Subsecretaria Administrativo-Acadêmica da ENAMAT conta com pessoal próprio, 

qualificado, que atua sinergicamente em busca da excelência no desempenho das atividades da 

Escola. A Subsecretaria tem como titular a Servidora Denimar Ferreira de Menezes Noronha. 

A ENAMAT funciona junto ao Tribunal Superior do Trabalho, nos termos da Emenda 

Constitucional nº 45/2004, e está localizada no Edifício Sede do TST, Bloco A, 5.º andar.  

 

2. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

2.1. Cursos de Formação Inicial  

A formação inicial é a fase do ensino profissional de magistrados, destinada aos Juízes do 

Trabalho Substitutos em vitaliciamento. Inicia-se logo após a posse no cargo com o Módulo 

Nacional, realizado em Brasília na sede da ENAMAT, com duração média de cinco semanas, e é 

sucedida por um período de, no mínimo, mais 90 dias à disposição da Escola Judicial do respectivo 

Tribunal Regional do Trabalho. 

Essa importante fase tem como objetivo possibilitar a aquisição e o desenvolvimento de 

competências profissionais essenciais ao exercício da nova profissão, as quais não são adquiridas 

nos Cursos de Direito nem aferidas em concurso público. O Curso de Formação Inicial (CFI) é 

organizado para atender aos requisitos constitucionais de frequência e aproveitamento e consiste 

em etapa obrigatória para o vitaliciamento. 

O CFI oferece ao Juiz visão crítica sobre os principais temas da atividade jurisdicional. As 

disciplinas são ministradas por operadores do Direito, como magistrados e advogados, mas também 

por jornalistas, psicólogos, economistas, sociólogos, professores de universidades federais e outros 

profissionais, e se desenvolvem principalmente por meio de atividades práticas, em oficinas e 

laboratórios, com base na reflexão ética.  

Em 2014, foram realizados dois cursos de formação inicial. O 16.º CFI ocorreu no período de 

5 de maio a 6 de junho, com o total de 168 horas-aula. Participaram do curso 57 Juízes do Trabalho 

Substitutos, provenientes dos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª Região (1 Juíza); 2ª Região 

(34 Juízes); 4ª Região (1 Juíza); 8ª Região (10 Juízes); 11ª Região (1 Juiz); 15ª Região (1 Juiz); 16ª 

Região (4 Juízes); 21ª Região (1 Juíza); 22ª Região (2 Juízes); 23ª Região (2 Juízes).  O Professor 
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Doutor Cassio Scarpinella Bueno, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo proferiu a Aula 

Inaugural sobre o tema O Mandado de Segurança no Processo do Trabalho.  

Também foi realizado o 17.º CFI, de 10 de novembro a 12 de dezembro de 2014, com o total 

de 187 horas-aula. Participaram do curso 60 Juízes do Trabalho Substitutos, provenientes dos 

Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª Região (6 Juízes); 2ª Região (1 Juíza); 5ª Região (7 Juízes); 

6ª Região (8 Juízes); 14ª Região (7 Juízes); 15ª Região (19 Juízes); 16ª Região (4 Juízes); 18ª 

Região (6 Juízes); 19ª Região (1 Juíza); 22ª Região (1 Juiz). A Aula Inaugural foi proferida pelo 

Professor Doutor Luiz Edson Fachin, da Universidade Federal do Paraná, que abordou o tema 

Perfil da Responsabilidade Civil Contemporânea no Brasil.  

Os cursos de formação inicial são realizados mediante atividades teórico-práticas, que 

combinam modernas técnicas de ensino aplicadas à formação profissional. Os alunos realizaram 

estudos de caso e trabalhos em grupo e fizeram parte de diversas atividades de simulação. A 

ENAMAT desenvolveu técnicas próprias para a formação dos magistrados do trabalho, utilizadas 

especialmente nos laboratórios judiciais, que ocupam cerca de metade do total da carga horária, nos 

quais os Alunos-Juízes realizam oficinas de decisão processual, de instrução processual, de 

conciliação, de gestão judiciária e de efetividade da execução, integradas por simulações de 

incidentes de audiências de diversos tipos, de despachos de petições de tutela ordinária e de 

urgência, com ampla participação e sob supervisão de instrutores experientes. 

As principais disciplinas ministradas nos dois Cursos de Formação Inicial foram: Teoria 

Geral do Processo Judicial Eletrônico; Técnica de Instrução Trabalhista; Técnica de Decisão 

Judicial; Lógica da Decisão Judicial; Tecnologias Aplicadas à Magistratura; Relacionamento com a 

Sociedade e a Mídia; Laboratório Judicial; Psicologia Judiciária Aplicada; Efetividade da Execução 

Trabalhista; Deontologia Profissional Aplicada; Administração Judiciária (gestão processual de 

Vara do Trabalho; cogestão e inovação judiciária; gestão de pessoas e recursos materiais em Vara 

do Trabalho); Linguagem Jurídica; Sistema Judiciário; Teoria Geral do Juízo Conciliatório; 

Estágios Judiciários (visitas orientadas); Processo Judicial Eletrônico; Planejamento Financeiro e 

Previdenciário; Direitos Humanos; Temas Contemporâneos de Direito; Hermenêutica 

Constitucional e Jurisdição em Direitos Fundamentais Sociais; e Morfologia do Trabalho e da 

Produção. 

 A ENAMAT institui a cada curso de formação inicial uma Comissão de Avaliação, com o 

fim de assessorar nesse importante momento da aquisição e desenvolvimento das competências 

profissionais.  

Neste breve relato das atividades na área, observa-se que 117 Magistrados vitaliciandos 

recém-empossados em diversas Regiões Trabalhistas do Brasil passaram presencialmente pela 

ENAMAT neste ano e levaram maior bagagem de conhecimentos, experiência e convivência, com 

adequada preparação para exercer com eficácia a prestação jurisdicional no Judiciário Trabalhista.  

 

2.2. Cursos de Formação Continuada  

A formação continuada alcança todos os magistrados do trabalho vitalícios, que incluem 

Juízes Substitutos, Juízes Titulares e Desembargadores.  

Nessa etapa da formação são desenvolvidas e aperfeiçoadas competências profissionais já 

adquiridas na formação inicial, mas também pontualmente novas competências para questões 

específicas da carreira. A formação continuada pode ser realizada nas formas presencial, na 

ENAMAT ou nas Escolas Regionais, semipresencial ou à distância. 

 

2.2.1. Cursos de Formação Continuada Presencial 

No decorrer de 2014, de forma presencial, foram realizados diversos cursos, com a 

capacitação total de 588 magistrados, conforme explicitado a seguir: Língua Inglesa para Ministros 
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do TST, curso contínuo, semestral, com 2 turmas, iniciante e intermediário, no total de 14 alunos; 

Temas de Hermenêutica e Teorias da Argumentação Jurídica Aplicados ao Direito do Trabalho, 

realizado entre os dias 4 e 5 de agosto, com 52 alunos, destinado a Juízes Substitutos e Titulares e a 

Desembargadores; A Jurisprudência da Corte Européia de Direitos Humanos em Direito do 

Trabalho, no dia 20 de agosto, com 72 Alunos-Magistrados; O Novo CPC e Possíveis Impactos no 

Processo do Trabalho, nos dias 15 e 16 de setembro, com 199 alunos, incluídos nesse quantitativo 

os magistrados participantes em transmissão simultânea; Igualdade de Oportunidades e Trato no 

Emprego e na Profissão: Instrumentos Normativos da OIT e a sua Aplicação no Brasil, nos dias 28 

e 29 de outubro, que contou com 69 Alunos-Magistrados; Perfil Contemporâneo da 

Responsabilidade Civil, nos dias 10 e 11 de novembro, com 105 magistrados participantes; e 

Direito do Trabalho Comparado: Brasil/Argentina/Uruguai, nos dias 20 e 21 de novembro, com 77 

participantes, entre Juízes Substitutos, Juízes Titulares e Desembargadores do Trabalho. Do 

Ministério Público do Trabalho, dada a importância do assunto na atualidade, tomaram parte das 

atividades do curso sobre O Novo CPC e Possíveis Impactos no Processo do Trabalho 33 

Procuradores em fase de formação inicial. 

 

2.2.2. Curso de Formação Continuada Semipresencial 

Na modalidade semipresencial, que incluiu a realização de atividades presenciais no auditório 

da ENAMAT e à distância com a utilização da ferramenta Moodle, foi realizado o curso de 

formação continuada sobre Temas de Hermenêutica e Teorias da Argumentação Jurídica Aplicados 

ao Direito do Trabalho, destinado a 34 magistrados do trabalho, no período de 4 de agosto a 23 de 

setembro. A carga horária do curso foi assim distribuída: 14 horas-aula presenciais e 36 horas-aula 

à distância, totalizando 50 horas de duração. 

 

2.2.3. Cursos de Formação Continuada à Distância 

A educação à distância (EaD) é adotada atualmente em cursos de todas as áreas do 

conhecimento e vem conseguindo obter índices expressivos no alcance dos objetivos de ensino-

aprendizagem. A EaD apresenta diversas vantagens, entre as quais a redução gradativa dos custos, 

o alcance de maior número de alunos, a garantia da permanência no meio profissional, a quebra de 

barreiras de espaço e tempo pelo aluno, maior atendimento ao ritmo de aprendizagem e grande 

possibilidade de interação dos alunos e entre estes e seus tutores ou professores.  

O processo de educação à distância na Internet conduzido pela ENAMAT mediante a 

utilização de ferramentas próprias dessa modalidade permite economia de tempo e de recursos, 

além de oportunizar aos magistrados do trabalho, onde quer que estejam, o acesso aos 

conhecimentos para sua qualificação profissional. Tal processo é desenvolvido e gerido pela 

própria equipe da Escola. A logomarca dos eventos de EaD da Escola no ambiente virtual de 

aprendizagem é “ENAMAT VIRTUAL”. 

 

 
 

Na modalidade à distância, destacam-se em 2014 a elaboração e a execução dos cursos de 

formação continuada sobre A Criança, o Adolescente e a Justiça do Trabalho, realizado no período 

de 2 de outubro a 14 de novembro, com o total de 155 Alunos-Juízes, distribuídos em 6 turmas, e 

Relacionamento da Justiça com a Mídia, ocorrido entre os dias 2 de outubro e 14 de novembro, 

com 2 turmas, englobando 59 Alunos-Juízes. 
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Antes disso, a “ENAMAT Virtual”, atendendo à demanda de magistrados do trabalho que 

não haviam participado de cursos de formação continuada oferecidos em anos anteriores, executou 

em 2014 os cursos à distância sobre Administração de Vara do Trabalho, de 24 de março a 4 de 

maio, com 90 Alunos-Juízes, distribuídos em 3 turmas; Técnica de Instrução Processual, de 24 de 

março a 4 de maio, com 6 turmas e 180 Alunos-Juízes; Efetividade da Execução Trabalhista, de 12 

de maio a 23 de junho, com 4 turmas e 139 Alunos-Juízes; e Teoria Geral do Juízo Conciliatório, 

12 de maio a 23 de junho, com 4 turmas e 140 Alunos-Juízes.    

Desse modo, atuando ativamente nesse processo de formação continuada na modalidade 

exclusivamente à distância, a ENAMAT totalizou 763 atendimentos no ano de 2014. 

Ressalta-se que a ENAMAT realizou dois importantes cursos semipresenciais de formação 

continuada e de formação de formadores, que envolveram a maior parte da carga horária à 

distância, e outro totalmente à distância também de formação de formadores, os quais são tratados 

em tópicos específicos deste relatório (2.2.2. e 2.3.2 e 2.3.3).  

 

2.3. Cursos de Formação de Formadores  

A formação de formadores é uma área de fundamental importância para a qualificação 

profissional.  

A execução de ações formativas nacionais e regionais, tanto na formação inicial quanto na 

continuada, exige profissionais de ensino qualificados e especializados nas técnicas e ferramentas 

de ensino-aprendizagem próprias para a realidade do magistrado do trabalho. Instrutores ou 

professores para as modalidades presencial e à distância, gestores de escolas e conteudistas são 

exemplos dos profissionais que a ENAMAT prepara e coloca à disposição de todas as Escolas 

Judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho para desenvolverem ações educativas de qualidade. 

No ano de 2014, a ENAMAT promoveu três cursos de formação de formadores, ampliando 

seu raio de ação nessa importante área – um em cada modalidade: presencial, semipresencial e à 

distância.  

 

2.3.1. Curso de Formação de Formadores Presencial  

Foi realizado neste ano o 3.º Curso Interinstitucional de Formação de Formadores ENM – 

França e ENAMAT, decorrente do acordo de cooperação com a Escola Nacional da Magistratura 

(ENM) francesa e em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ), no período 

de 24 a 28 de novembro, que atendeu um total de 25 alunos.  

O Curso foi ministrado por duas magistradas francesas vinculadas à ENM e contou com a 

participação de Juízes Substitutos e Titulares e Desembargadores do Trabalho, que se prepararam 

para planejar e ministrar cursos de capacitação para magistrados das respectivas Regiões. Os 

magistrados que participaram do curso apresentavam experiência em formação profissional, como 

instrutor, coordenador acadêmico ou conselheiro nas Escolas Judiciais. As aulas tiveram tradução 

simultânea do francês para o português. 

 

2.3.2 Curso de Formação de Formadores Semipresencial 

Ainda na formação de formadores, a ENAMAT deu ênfase à realização do 3.º Curso de 

Formação de Formadores em Educação à Distância, na busca de estender o quantitativo de 

instrutores ou professores qualificados para ministrar aulas nessa modalidade, de modo a constituir 

um quadro de profissionais capaz de atender às necessidades amplas da Escola. 

O 3º Curso de Formação de Formadores em Educação à Distância transcorreu no período de 

15 de outubro a 23 de novembro, com 32 Alunos-Magistrados, utilizando a modalidade 

semipresencial, em que a distribuição da carga horária de 40 horas se deu em duas fases: a 
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primeira, de atividades presenciais, realizou-se na sede da ENAMAT com o total de 12 horas-aula 

e a segunda, à distância, com 28 horas-aula. 

 A fase presencial foi importante para que os futuros instrutores ou professores se 

relacionassem diretamente com a ENAMAT e tivessem contato com o ambiente de aprendizagem 

Moodle, de forma prática, antes do início das aulas com essa ferramenta. 

 

2.3.3 Curso de Formação de Formadores à Distância 

Com o propósito de concretizar curso de formação continuada sobre o tema, a ENAMAT 

realizou neste ano o Curso de Formação de Formadores sobre A Criança, o Adolescente e a Justiça 

do Trabalho, no período de 18 de junho a 1.º de agosto, que teve 30 horas de duração e 41 alunos, 

todos preparados anteriormente por curso de formação de formadores em educação à distância, 

promovido pela Escola. 

Essa é uma praxe pedagógica da ENAMAT, que realiza, antes de cada curso de formação 

continuada à distância sobre tema específico, um curso de formação de formadores, para, em 

seguida, proceder à seleção dos instrutores ou professores das turmas que serão oferecidas aos 

magistrados do trabalho em geral. 

No segmento da formação de formadores, a ENAMAT qualificou 98 magistrados em 2014. 

Ademais, ganhou corpo no final de 2014, com lançamento previsto para o início do ano de 

2015, curso de formação de formadores à distância sobre a problemática das perícias médicas em 

processos trabalhistas. Com base no trabalho desenvolvido no âmbito da ENAMAT, corolário do 

programa Trabalho Seguro, de prevenção de acidentes de trabalho, reuniu-se um grupo de médicos, 

peritos e magistrados do trabalho para elaboração do conteúdo teórico. Esse curso será, após a 

formação de formadores, estendido aos magistrados do trabalho para desenvolvimento da formação 

continuada. 

 

2.4. Outras Ações Voltadas para a Formação 

Com o propósito de ampliar o universo de magistrados atingidos pelas atividades de ensino, 

um dos marcos mais expressivos alcançados em 2014 estruturou-se em três frentes. 

De um lado, as atividades presenciais de Formação Continuada realizadas em Brasília 

passaram a ser transmitidas ao vivo para as 24 Escolas Judiciais, por meio da Internet.  

De outro, essas mesmas atividades, gravadas em áudio e vídeo, passaram a integrar o acervo 

permanente da TV ENAMAT – canal especializado da Escola Nacional na Internet, acessível por 

meio do sítio www.enamat.jus.br – e armazenou-se idêntico conteúdo, devidamente transcrito, na 

Biblioteca ENAMAT, igualmente disponível na rede mundial de computadores. 

Além dos alunos que comparecem às atividades presenciais, semipresenciais e à distância, as 

atividades de aprendizagem tendem, portanto, a atingir centenas de outros magistrados, com 

resultados mais substantivos na execução da incumbência da Escola Nacional. 

 

3. CONSELHO CONSULTIVO DA ENAMAT 

O Conselho Consultivo da ENAMAT, formado por três Ministros do TST, dois 

Desembargadores do Trabalho e um Juiz Titular de Vara do Trabalho, reuniu-se por quatro vezes 

no decorrer do ano para, em conjunto com a Direção da ENAMAT, examinar e delinear as 

diretrizes de formação e aperfeiçoamento de magistrados do trabalho. Seus membros participaram 

de forma dinâmica de todas as ações desenvolvidas pela ENAMAT, notadamente aquelas voltadas 

para a formação de magistrados do trabalho, com presença marcante nos eventos promovidos. 

Em 2014, aprovou-se proposta de minuta de resolução, submetida à Presidência do Tribunal 

Superior do Trabalho, que institui o concurso nacional unificado, centralizado na ENAMAT, para 

ingresso na magistratura do trabalho. 

http://www.enamat.jus.br/
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4. CONVÊNIOS, INTERCÂMBIOS E OUTROS EVENTOS 

A ENAMAT, além das atividades de educação profissional, participou, em 2014, de eventos 

de grande importância para a formação dos magistrados do trabalho em conjunto com outras 

entidades. 

Dessa forma, por meio de convênios com instituições nacionais e estrangeiras, a ENAMAT 

realizou intercâmbio de experiências e formação de administradores de Escolas Judiciais, assim 

como o aperfeiçoamento de magistrados do trabalho brasileiros. Também recebeu visitas para 

reforçar vínculos institucionais de colaboração. 

A ENAMAT manteve convênios de cooperação já firmados, com as seguintes instituições: 

Escola Nacional da Magistratura da França (ENM-Fr); Escola Judicial do Conselho Geral do Poder 

Judiciário da Espanha; e Centro de Estudos Judiciários de Portugal (CEJ). Ademais, possui 

protocolo de intenções com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e continua integrando a 

Rede Ibero-americana de Escolas Judiciais – RIAEJ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Para atender aos parceiros internacionais, as principais informações contidas no site da 

ENAMAT são apresentadas também em inglês, tendo em vista a integração com os membros das 

entidades que possuem intercâmbio com a Escola e não possuem esse idioma como língua nativa. 

 No âmbito do convênio com a ENAMAT, em 2014, a Escola Nacional da Magistratura 

(ENM) francesa, por intermédio da Embaixada da França no Brasil, ofereceu duas bolsas de 

estudos a magistrados trabalhistas brasileiros para participação no Curso sobre Investigação 

Econômica e Financeira, realizado em Paris, no período de 3 a 14 de novembro. Dois Juízes do 

Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª e da 6ª Região realizaram o curso e se 

aperfeiçoaram na questão, ampliando a visão e trazendo novos conhecimentos para a melhoria da 

prestação jurisdicional. 

http://iojt-bordeaux2011.org/es/escuela-nacional-de-la-magistratura.html
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Ainda mediante convênio com a ENM francesa foi realizado o 3.º Curso Interinstitucional de 

Formação de Formadores, tratado no item 2.3.1. deste relatório. 

Em intercâmbio com a Escola Judicial do Conselho Geral do Poder Judiciário da Espanha, 

ocorreu, no período de 6 a 10 de outubro, o Curso para Diretores de Escolas Judiciais do Trabalho 

do Brasil, em Barcelona, Espanha. Participaram do curso, além dos Diretores das 24 Escolas 

Judiciais do Trabalho, o Diretor da ENAMAT, a Vice-Diretora e o Juiz Assessor do Diretor desta 

Escola Nacional. 

Além dessas atividades, a ENAMAT, anda, recebeu a visita da Magistrada de Ligação da 

França, para tratar de assuntos relacionados às atividades decorrentes do convênio de cooperação 

entre esta Escola e a ENM da França, no dia 23 de abril, como também de três magistrados 

franceses, no dia 23 de maio, para conhecer as instalações e as atividades da ENAMAT, com o 

objetivo de troca de experiências.  

A Escola Nacional também buscou, em 2014, promover a troca de experiências por meio da 

participação em eventos de interesse na formação de magistrados do trabalho, promovidos por 

outras entidades. Os Assessores da ENAMAT, como representantes da Escola, estiveram presentes 

no III Seminário de Diálogos sobre Justiça, realizado pela Secretaria de Reforma do Judiciário, do 

Ministério da Justiça, no dia 23 de abril, em Brasília; no II Encontro Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário e 6º Fórum de Educação à Distância, 

promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no período de 13 a 15 de agosto, em Brasília; 

e no 20.º Congresso Internacional de Educação à Distância, realizado pela Associação Brasileira de 

Educação à Distância, entre os dias 6 e 9 de outubro, em Curitiba. Os temas tratados carrearam 

aportes significativos para as áreas de trabalho da ENAMAT. 

  

5. SISTEMA INTEGRADO DE FORMAÇÃO DE MAGISTRADOS DO TRABALHO 

A ENAMAT possui, entre suas atribuições, a Coordenação do Sistema Integrado de 

Formação dos Magistrados do Trabalho, composto pelas 24 Escolas Judiciais de cada um dos 

Tribunais Regionais do Trabalho. Nessa coordenação, a ENAMAT promove ações conjuntas com 

todas as Escolas.  

O Sistema Integrado possui uma função estratégica da maior relevância, porque permite a 

atuação de todas as Escolas Judiciais, em sintonia com a ENAMAT, no planejamento, na execução 

e na avaliação das ações formativas. Essa atividade coordenada proporciona o diagnóstico de 

dificuldades regionais, a apresentação de soluções coletivas e alinhadas nacionalmente, a atuação 

conjunta e cooperada das Escolas, além de constituir um sistema formativo harmônico e eficiente, 

na busca incessante da qualificação de todos os magistrados do trabalho. 

Nesse âmbito, houve, inicialmente, reunião na sede da ENAMAT, em Brasília, com as 24 

Escolas Judiciais, para definir o calendário de cursos, simpósios e seminários para 2014 e para 

tratar de normas, resoluções e atos conjuntos sobre formação de magistrados do trabalho. 

A ENAMAT, em complemento às ações formativas por ela diretamente promovidas, atuou, 

uma vez mais, na efetiva coordenação do Sistema Integrado de Formação de Magistrados do 

Trabalho, quando deu continuidade à ampliação das ações de descentralização orçamentária para 

melhorar a estrutura física e material das Escolas Regionais.  

A melhoria da estrutura física e material concretizou-se por meio de provisões orçamentárias 

e apoio financeiro para a aquisição de equipamentos e mobiliário para as Escolas Judiciais dos 

Tribunais Regionais do Trabalho da 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 18ª, 21ª, 22ª, 23ª e 24ª Regiões. A aquisição 

de notebooks, computadores, equipamentos de áudio e vídeo, lousas interativas, projetores e 

filmadoras, com a consequente adequação das áreas acadêmica, de tecnologia e de comunicação 

social dessas Escolas Judiciais, contribuiu diretamente para a capacitação permanente e adequada 

dos magistrados do trabalho.  
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Em 2014, ocorreu, ainda, o repasse de valores às Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais 

do Trabalho da 12ª, 14ª, 18ª e 22ª Regiões para o custeio de atividades formativas, considerando-se 

o papel, realizado pela Escola Nacional, de auxílio na execução de projetos relevantes das Escolas 

Judiciais para a formação profissional de magistrados do trabalho. Nesse contexto, as provisões 

realizadas pela ENAMAT permitiram a capacitação de magistrados nas áreas de Execução 

Trabalhista, Língua Portuguesa Aplicada ao Direito, Deontologia Profissional e Meio Ambiente do 

Trabalho e Saúde do Trabalhador.  

A coordenação do Sistema Integrado de Formação dos Magistrados do Trabalho obteve 

reforço com atualizações e novas definições normativas em 2014. 

Ao longo do ano, houve a alteração, pelo Ato Conjunto ENAMAT-CGJT Nº 4/2014, do Ato 

Conjunto nº 001/2013 – CGJT e ENAMAT, que trata da composição da Comissão de 

Vitaliciamento, e das Resoluções nºs 9/2011 e 13/2013 sobre formação continuada de magistrados 

do trabalho, assim como a edição do Ato ENAMAT nº 5/2014, que criou a comissão para efetuar 

estudos e propor alternativas para a realização do concurso nacional de ingresso na magistratura do 

trabalho.   

No plano normativo, a ENAMAT promoveu, ainda, a instituição de regras para melhor 

regulamentar a realização de cursos de capacitação promovidos por instituições alheias ao Sistema 

Integrado de Formação de Magistrados do Trabalho: o credenciamento nacional de cursos e os 

convênios interinstitucionais. 

Para isso, promoveu a edição do Ato ENAMAT nº 3/2014, que instituiu a comissão 

transitória para a apresentação de estudo de regulamentação dos convênios de Escolas Judiciais 

destinados à formação profissional; e a Resolução ENAMAT nº 16/2014, regulamentadora do 

credenciamento de cursos pela Escola Nacional. Culminando os estudos previstos pelo citado Ato 

ENAMAT nº 5/2014, foi publicada a Resolução nº 17/2014, regulamentando os convênios 

celebrados pelas Escolas Judiciais. 

Outro aspecto do Sistema Integrado que se destaca no ano de 2014 foram as visitas técnicas a 

Escolas Judiciais levadas a efeito pelo Diretor e pela Vice-Diretora da ENAMAT, assim como 

pelos membros do Conselho Consultivo, com o fim de acompanhamento das atividades de 

formação desenvolvidas e de realização de apresentações sobre conteúdo da área do Direito de 

interesse dessas Escolas. Nesse sentido, houve visita, com realização de palestras, às Escolas 

Judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho da 2ª, 6ª, 5ª, 7ª, 9ª, 15ª e 20ª Regiões. 

  

6. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Em 2014, destinou-se à ENAMAT o valor total inicial previsto na LOA de R$ 8.631.934,00 

para a execução de suas ações, sendo R$ 7.009.697,00 referentes às despesas correntes e R$ 

1.622.237,00 relativos às despesas de capital. 

Os recursos aplicados possibilitaram à ENAMAT oferecer formação teórico-prática em todas 

as áreas: Formação Inicial, Formação Continuada e Formação de Formadores.  

No âmbito da Formação Inicial, a ENAMAT descentralizou orçamento aos Tribunais 

Regionais do Trabalho para o custeio de diárias e passagens aéreas de 117 magistrados capacitados 

nas duas edições realizadas em 2014. 

No que se refere à Formação Continuada e à Formação de Formadores, a dotação 

orçamentária da Escola Nacional fomentou a realização de 8 cursos presencias, 7 à distância e 2 

semipresenciais, totalizando 1.483 Alunos-Juízes atendidos. 

Ressalta-se que a meta física disposta no orçamento destinado à ENAMAT no exercício de 

2014 prevê a formação de 1.300 magistrados. Entretanto, a ampliação das ações formativas na 

modalidade à distância e transmissão on-line de ações presenciais aos Tribunais Regionais do 



 

 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
 

 

186 

 

  

  

Trabalho resultou no atendimento a 1.600 Juízes Trabalhistas, demonstrando a efetividade da 

execução orçamentária. 

Em complemento às ações formativas, a Escola Nacional atuou, uma vez mais, na melhoria 

da estrutura física e material no âmbito do Sistema Integrado de Formação de Magistrados do 

Trabalho. Realizou-se, por meio de provisões orçamentárias, apoio financeiro para a aquisição de 

diversos equipamentos e mobiliário pelas Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho.  

Demonstra-se, abaixo, o panorama da execução orçamentária da ENAMAT no exercício de 

2014: 

 

Nota: (*) Dotação orçamentária após créditos realizados. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O sucinto relatório ora apresentado refere-se às atividades desenvolvidas pela Escola 

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (ENAMAT) em 2014.  

É inegável o permanente e sistemático crescimento das atividades da ENAMAT na busca de 

cumprir com sua competência, atribuída pela Constituição Federal, de formar e aperfeiçoar os 

magistrados do trabalho, para que a sociedade obtenha, como produto final, excelência na 

jurisdição da Justiça do Trabalho. O compromisso da Escola Nacional com os magistrados do 

trabalho é o que possibilita tomar decisões cada vez mais capazes de aprimorar o sistema e ampliar 

tanto a abrangência dos conteúdos dedicados à formação quanto o alcance dessa formação em 

âmbito nacional para a democratização dos conhecimentos específicos e necessários à prestação 

jurisdicional. Não pode ser diferente a conclusão, a partir dos elementos do presente relatório, 

observada a trajetória da ENAMAT desde a sua criação em 2006. 

Ressalta-se que o trabalho realizado e os excelentes resultados alcançados, com o total de 

1600 magistrados atendidos nos cursos promovidos pela Escola Nacional, constituem frutos da 

união dos profissionais vinculados à Justiça do Trabalho, à disponibilidade competente dos 

membros do Conselho Consultivo da ENAMAT e da dedicação intensa dos servidores da 

Instituição, o que contribuiu decisivamente para a materialização dessa grandiosa tarefa de atender 

à missão da Escola. 

Agradecimentos, em especial, ao inestimável apoio da Administração do Tribunal Superior 

do Trabalho e de seus Ministros, às Direções das 24 Escolas Judiciais e à participação ativa dos 

integrantes do Conselho Consultivo da Escola Nacional. 

 
Brasília, dezembro de 2014. 

 

 

 

Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN 

Diretor da ENAMAT 

AÇÃO 02.128.0571.20G2.0001 – FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS 

Especificação 
Dotação 

Orçamentária* 

Despesas 

Empenhadas 
Descentralizações 

Total 

Executado 

Percentual de 

Execução 

Despesas 

Correntes 
6.602.697,00 2.312.939,67 3.332.150,97 5.645.090,64 85% 

Despesas                   

de Capital 
1.960.865,00 978.924,21 931.832,39 1.910.756,60 97% 

TOTAL 8.563.562,00 3.291.863,88 4.263.983,36 6.495.793,73 88% 
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13.2  ANEXO AO ITEM 6.3 - CONTRATAÇÕES COM VALORES DE ECONOMIA DEFINIDOS 
 

Em R$ 

Item Contrato 
Processo de 

contratação 
Empresa contratada CNPJ Objeto 

Vigência do contrato Economia até o fim da 

vigência do contrato Início Fim 

1 PE-047/2010 502.774/2008-2 
CSP Consultoria & 

Sistemas Ltda 
32.203.135/0001-40 

Prestação de serviços de monitoramento e operação do 

Centro de Infraestrutura Computacional (CIC) e seus 
serviços hospedados. 

09/06/2010 08/06/2015 146.810,42 

2 PE-075/2011 503.990/2010-4 
CONBRAS Engenharia 

Ltda 
33.158.874/0012-83 

Prestação de serviços de conservação predial, operação, 

manutenção, gerenciamento e supervisão da manutenção 
preventiva e corretiva dos equipamentos e instalações no 

TST. 

24/10/2011 23/10/2015 989.220,47 

3 PE-012/2012 502.650/2011-0 
Mariana Van Erven Santos 

EPP - VANERVEN 
10.462.672/0001-72 

Prestação de serviço de implantação e operação da 

Central de Atendimento Telefônico da Ouvidoria do TST. 
09/04/2012 08/04/2015 77.808,79 

4 ARP-001/2011 501.690/2011-2 
Central IT Tecnologia da 

Informação Ltda 
07.171.299/0001-96 

Prestação de serviços de suporte tecnológico a ambiente 

computacional de infraestrutura de redes. 
07/07/2011 31/07/2013 37.894,33 

5 ARP-002/2011 501.917/2011 
Central IT Tecnologia da 

Informação Ltda 
07.171.299/0001-96 

Serviços de suporte tecnológico a ambiente 
computacional de infraestrutura de redes, seus meios de 

comunicação, sistemas funcionais e processos de 

execução do TST 

07/07/2011 20/08/2013 96.579,60 

6 PE-124/2009-A 503.927/2009-5 Squadra Tecnologia S/A 41.893.678/0001-28 

Serviços de desenvolvimento de sistemas em Java/JEE, 

relacionados à evolução tecnológica dos sistemas 

nacionais do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 

25/11/2010 10/062014 36.966,26 

7 PE-083/2007 504.598/2009-5 CTS 06.023.804/0001-92 
Contratação de ferramenta  especializada  na conversão 

para  libras  de sites da internet. 
31/12/2010 30/12/2011 540,00 

8 PE-139/2008-A1 502.165/2008-9 PSN Tecnologia Ltda 04.786.911/0001-47 

Renovação das licenças de uso de softwares sistema 

antivírus para estações e servidores instalados nos 
computadores da rede corporativa da Justiça do 

Trabalho. 

01/06/2009 31/05/2012 1.942,67 

       TOTAL 1.387.762,54 

 


