PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017

Brasília/2018

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017

Relatório de Gestão do exercício de 2017,
apresentado aos órgãos de controle interno e
externo e à sociedade como prestação de contas
anual a que esta Unidade Jurisdicionada está
obrigada nos termos do parágrafo único do art. 70
da Constituição Federal, elaborado de acordo
com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da
DN TCU no 161/2017, da Portaria TCU nº
65/2018 e das orientações do órgão de controle
interno.

Diretoria-Geral da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho
Brasília/2018

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

LISTA DE SIGLAS
ACEPRES-Assessoria do Cerimonial da Presidência
AGU – Advocacia-Geral da União
AIRR – Agravos de Instrumento em Recurso de Revista
ASGE – Assessoria de Gestão Estratégica
ASPAR – Assessoria Parlamentar
BACEN – Banco Central
BC – Sistema Base de Conhecimento
CCADP – Coordenadoria de Classificação, Autuação e Distribuição de Processos
CCONT – Coordenação-Geral de Contabilidade
CCP – Coordenadoria de Cadastramento Processual
CDEP – Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas
CEF – Caixa Econômica Federal
CEFAST – Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do TST
CERFLOR – Certificação Florestal
CESTP – Coordenadoria de Estatística e Pesquisa
CF – Constituição Federal
CFI – Curso de Formação Inicial
CGBNDT – Comitê Gestor do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas e do Sistema de
Expedição da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
CGCPE – Comitê Gestor do Sistema Carta Precatória Eletrônica
CGDEJT – Comitê Gestor do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho
CGE-DOC – Comitê Gestor do Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos
Eletrônicos
CG-MALOTE – Comitê Gestor do Sistema Malote Digital
CGMNac-JT – Comitê Gestor do Programa Nacional de Resgate de Memória da Justiça do
Trabalho
CGPJe-CALC – Comitê Gestor do Sistema Unificado de Cálculo do Processo Judicial Eletrônico da
Justiça do Trabalho
CGPJE-TST – Comitê Gestor do Processo Judicial Eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho
CGPORT – Comitê Gestor do Portal do Tribunal Superior do Trabalho
CGSADM – Comitê Gestor de Sistemas Administrativos
CGSI – Comitê Gestor de Segurança da Informação do Tribunal Superior do Trabalho
CGSJUD – Comitê Gestor de Sistemas Judiciais do Tribunal Superior do Trabalho
CGTI – Comitê Gestor de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior do Trabalho
CGTIC-JT – Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e das Comunicações da Justiça do
Trabalho
CLT – Consolidação das Leis do Trabalho
CNA Central Nacional de Atendimento
CNJ - Conselho Nacional de Justiça
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente
CPE – Coordenadoria de Processos Eletrônicos
CPR – Contas a Pagar e a Receber
CREC – Coordenadoria de Recursos
CSJT – Conselho Superior da Justiça do Trabalho

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CTGov – Comitê Técnico Temático de Governança de Tecnologia da Informação e das
Comunicações
CTPROJ – Comitê Técnico Temático de Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação e das
Comunicações
DEJT – Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho
DGSET – Diretoria-Geral da Secretaria do Tribunal
DICONT – Divisão de Contabilidade
e-CONTAS – Sistema de Prestação de Contas
ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
e-DOC – Sistema de Peticionamento Eletrônico
EDUCARE – Programa de Treinamento e Desenvolvimento de Servidores do TST
EGPT-TST – Escritório de Processos de Trabalho do Tribunal Superior do Trabalho
ENAMAT – Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho
e-REMESSA e-SIJ – Sistema Eletrônico de Informações Judiciárias
FSC - Forest Stewardship Council
FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais
GDGSET – Gabinete do Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal
GEPSAT – Grupo de Estudos em Práticas Clínicas, Saúde e Trabalho
GP – Gabinete da Presidência do TST
GRU – Guia de Recolhimento União
GT – CUSTOS – Grupo de Trabalho de Custos
GVP – Gabinete da Vice-Presidência
IAFAST – Índice de Afastamento de Servidores Decorrente de Licença Médica
IAPA – Índice de Agilidade na Publicação dos Acórdãos
IC – Índice de Congestionamento
ICOQVT – Índice de Clima Organizacional e Qualidade de Vida no TST
ICP – Índice do Consumo de Papel
IDC – Índice de Desenvolvimento da Competência
IEXPE – Índice de Execução dos Projetos Estratégicos
IIGC – Índice de Implantação de Gestão de Competências
ILC – Índice de Lotação por Competência
ILCP – Índice de Licitações Concluídas no Prazo
ILCP/TIC – Índice de Licitações Concluídas no Prazo – TIC
IMBR – Índice Médico de Baixados Com Recursos
IMBSR – Índice Médio de Baixados Sem Recursos
IMCSCdgset - Índice Mínimo de Capacitação de Servidores em Competências na Diretoria Geral da Secretaria
IMCSCgab – Índice Mínimo de Capacitação de Servidores em Competências em Gabinetes de
Ministros
IMCSCsegjud – Índice Mínimo de Capacitação de Servidores em Competência na Secretaria Geral
Judiciária
IMCSCsegp – Índice Mínimo de Capacitação de Servidores em Competência na Secretaria Geral da
Presidência
IMJ – Índice Médio de Julgados
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
IPAG – Índice de Processo Antigos nos Gabinetes
IPAT – Índice de Processos Antigos em Tramitação
IPJ – Índice de Produtividade Judicante
IR – Índice de Reciclagem
IRE – Índice de Rotatividade Externa

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

IRI – Índice de Rotatividade Interna
IRPJP – Índice de Repercussão dos Produtos Jornalísticos Produzidos
ISAT – Índice de Satisfação dos Clientes
ISRM – Índice de Serviços Críticos de TI com Riscos Mapeados
ISSO – Organização Internacional de Normas Técnicas
ISTI – Índice de Satisfação de TI
ITMT – Índice do Tempo Médio de Tramitação
JT – Justiça do Trabalho
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias
LOA – Lei Orçamentária Anual
MF – Ministério da Fazenda
MPOG – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
MPT – Ministério Público do Trabalho
NBC T – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
NBR – Norma Brasileira
OCE – Órgão de Controle Externo
OCI – Órgão de Controle Interno
OCR – Optical Character Recognition
OUV – Ouvidoria
PAA – Plano Anual de Auditoria
PAE- Processo Administrativo Eletrônico
PALP – Plano de Auditoria de Longo Prazo
PDGP – Plano Diretor de Gestão de Pessoas
PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação
PDTIC – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
PE – Pregão Eletrônico
PEC – Proposta de Emenda à Constituição
PETI – Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação
PETIC – Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
PETROS – Fundação Petrobrás de Seguridade Social
PJ – Poder Judiciário
PJe-JT – Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho
PLC – Projeto de Lei da Câmara
PLS – Projeto de Lei do Senado
PPA – Plano Plurianual
RA – Resolução Administrativa
RIP – Registro Imobiliário Patrimonial
RP – Restos a Pagar
SAFS – Setor de Administração Federal Sul
SAG – Sistema de Apoio a Gabinetes
SCI – Secretaria de Controle Interno
SEA – Secretaria de Administração
SECG – Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho
SECOI – Secretaria de Controle Interno
SECOM – Secretaria de Comunicação Social
SEGJUD – Secretaria Geral Judiciária
SEGP – Secretaria Geral da Presidência
SEGPES – Secretaria de Gestão de Pessoas
SESAUD – Secretaria de Saúde
SETIN – Secretaria de Tecnologia da Informação

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
SIC – JT – Sistema de Informação de Custos da Justiça do Trabalho
SIC – Serviço de Informação ao Cidadão
SIGEST – Sistema de Gestão Estratégica
SIJ – Sistema de Informações Judiciárias
SIOP – Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal
SISOUV – Sistema Informatizado de Ouvidoria
SISPAT – Sistema de Patrimônio do TST
SPAD – Seção de Projetos e Análise de Sistemas de Processos Administrativos
SPIUNET – Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União
STF – Supremo Tribunal Federal
STN – Secretaria do Tesouro Nacional
TCU – Tribunal de Contas da União
TI – Tecnologia da Informação
TIC – Tecnologia da Informação e das Comunicações
TRT – Tribunal Regional do Trabalho
UG – Unidade Gestora
UJ – Unidade Jurisdicionada
UO – Unidade Orçamentária
UPC – Unidade Prestadora de Contas

LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - Correições realizadas nos TRT’s
Tabela 2 - Processos pendentes de julgamento em 31/12/2017
Tabela 3 - Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas
Tabela 4 - Processos para a prestação jurisdicional
Tabela 5 - Processos de uniformização jurisprudencial
Tabela 6 - Identificação do Ambiente Externo e Interno do TST
Tabela 7 - Correlação entre os objetivos estratégicos do TST e os Macrodesafios do Poder Judiciário
Tabela 8 - Metas Nacionais do Poder Judiciário que abrangem o TST
Tabela 9 - Metas do Plano Estratégico de 2017
Tabela 10 - Ação finalística da LOA de responsabilidade da UPC
Tabela 11 - Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores
Tabela 12 - Despesas por modalidade de contratação
Tabela 13 - Despesas por grupo e elemento de despesa
Tabela 14 - Concessão de suprimento de fundos
Tabela 15 - Utilização de suprimento de fundos
Tabela 16 - Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência
Tabela 17 - Grau de cumprimento das Metas Nacionais do Poder Judiciário
Tabela 18 - Indicadores de desempenho relacionados em outras seções deste relatório
Tabela 19 - Índice de Satisfação de TI

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Tabela 20 - Índice de Repercussão dos Produtos Jornalísticos Produzidos
Tabela 21 - Índice de Licitações Concluídas no Prazo
Tabela 22 - Índice de Licitações Concluídas no Prazo - TIC
Tabela 23 - Índice de Execução dos Projetos Estratégicos
Tabela 24 - Índice de Agilidade na Publicação dos Acórdãos
Tabela 25 - Índice de Produtividade Judicante
Tabela 26 - Índice de Processos Antigos em Tramitação
Tabela 27 - Índice Médio de Baixados Sem Recursos
Tabela 28 - Índice Médio de Baixados Com Recursos
Tabela 29 - Índice Médio de Julgados
Tabela 30 - Índice de Processos Antigos nos Gabinetes
Tabela 31 - Índice do Tempo Médio de Tramitação
Tabela 32 - Índice de Congestionamento
Tabela 33 - Descrição dos Comitês existentes na estrutura de governança do TST
Tabela 34 - Descrição dos Conselhos e Comissões existentes na estrutura de governança do TST
Tabela 35 - Processos Disciplinares e Sindicâncias realizados no exercício
Tabela 36 - Frentes de trabalho em TI submetidas à metodologia de Gestão de Riscos em 2016 e 2017
Tabela 37 - Força de Trabalho da UPC
Tabela 38 - Distribuição dos servidores em exercício no TST
Tabela 39 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas
Tabela 40 - Quantidade de servidores da UPC por faixa etária
Tabela 41 - Quantidade de servidores por nível de escolaridade
Tabela 42 - Eventos de capacitação realizados em 2017
Tabela 43 - Despesas com pessoal
Tabela 44 - Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos, inclusive estagiários
Tabela 45 - Quantitativo e Despesas com Estagiários
Tabela 46 - Índice Mínimo de Capacitação de Servidores em Competências
Tabela 47 - Índice de Desenvolvimento da Competência
Tabela 48 - Índice de Rotatividade Interna
Tabela 49 - Índice de Rotatividade Interna por área
Tabela 50 - Índice de Rotatividade Externa
Tabela 51 - Índice de Clima Organizacional e Qualidade de Vida no TST
Tabela 52 - Índice de Afastamento de Servidores Decorrente de Licença Médica
Tabela 53 - Índice de implantação da gestão por competências
Tabela 54 - Frota Oficial de Veículos sob a responsabilidade do TST
Tabela 55 - Custos Associados à Manutenção da Frota
Tabela 56 - Custos de Locação de Veículos
Tabela 57 - Valores dos Veículos Oficiais após Depreciação

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Tabela 58 - Imóveis sob a responsabilidade do TST
Tabela 59 - Despesas em 2017 com imóveis sob a responsabilidade do TST
Tabela 60 - Cessão de espaços físicos em imóveis da União sob a responsabilidade do TST
Tabela 61 - Principais sistemas de informação utilizados no TST
Tabela 62 - Alinhamento dos objetivos estratégicos do TST ao PETIC
Tabela 63 - Projetos de TIC desenvolvidos em 2017 no TST
Tabela 64 - Ações de capacitação de TIC desenvolvidos em 2017 no TST
Tabela 65 - Quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TIC no TST
Tabela 66 - Índice de Reciclagem
Tabela 67 - Índice do Consumo de Papel
Tabela 68 - Contratações com adoção de critérios de sustentabilidade
Tabela 69 - Classificação das demandas da Ouvidoria por canal de acesso, tipo de demandante e demanda
Tabela 70 - Metas do ISAT fixadas no Planejamento Estratégico 2015-2020
Tabela 71 - Índice de Satisfação dos Clientes
Tabela 72 - Vida útil de bens móveis
Tabela 73 - Acórdãos expedidos pelo TCU com recomendação ao TST.
Tabela 74 - Medidas adotadas para apuração e ressarcimento de danos ao Erário
Tabela 75 - Contratos firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento

LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Figura 1 - Organograma do TST
Figura 2 - Cadeia de Valor
Figura 3 - Macroprocesso 1 – Prestação Jurisdicional
Figura 4 - Macroprocesso 2 – Uniformização jurisprudencial
Figura 5 - Organograma dos Comitês
Figura 6 - Quantitativo de demandas recebidas pela Ouvidora no período de 2004-2017

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

SUMÁRIO
1

APRESENTAÇÃO .................................................................................................................................................. 11
1.1 Introito .......................................................................................................................................................... 11
1.2 Órgãos da Administração do TST ................................................................................................................ 11
1.3 Conclusão ..................................................................................................................................................... 18

2

VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS ........................................................................... 19
2.1 Finalidade e competências ............................................................................................................................ 19
2.2 Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do órgão .................................................... 20
2.3 Ambiente de atuação..................................................................................................................................... 21
2.4 Organograma ................................................................................................................................................ 22
2.5 Macroprocessos finalísticos .......................................................................................................................... 25

3

PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL ............. 29
3.1 Planejamento organizacional ........................................................................................................................ 29
3.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício ..................................................................................... 30
3.1.2 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos...................... 32
3.2 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos ................................... 32
3.3 Desempenho orçamentário ........................................................................................................................... 33
3.3.1 Execução Física e Financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da
unidade ................................................................................................................................................. 33
3.3.2 Restos a pagar de exercícios anteriores ................................................................................................ 34
3.3.3 Informações sobre a execução das despesas ......................................................................................... 35
3.3.4 Suprimento de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento do Governo Federal ............. 37
3.4 Desempenho operacional .............................................................................................................................. 39
3.5 Apresentação e análise de indicadores de desempenho ........................................................................ 40

4

GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS .............................................................. 48
4.1 Descrição das estruturas de governança ................................................................................................ 48
4.2 Informações sobre os dirigentes e colegiados ............................................................................................... 52
4.3 Atuação da unidade de auditoria interna ....................................................................................................... 53
4.4 Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos .................................................................... 56
4.5 Gestão de riscos e controles internos ............................................................................................................ 57

5

ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO ........................................................................................................................ 59
5.1 Gestão de pessoas ......................................................................................................................................... 59
5.1.1 Estrutura de pessoal da unidade ........................................................................................................... 59
5.1.2 Política de capacitação e treinamento de pessoal ................................................................................. 61
5.1.3 Demonstrativo das despesas com pessoal ............................................................................................ 62
5.1.4 Gestão de Riscos relacionados ao pessoal ............................................................................................ 63
5.1.5 Contratação de pessoal de apoio e estagiários ...................................................................................... 63
5.1.6 Indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas ................................................................................. 67
5.1.7 Plano Diretor de Gestão de Pessoas - PDGP ........................................................................................ 71
5.2 Gestão do patrimônio e da infraestrutura ...................................................................................................... 73
5.2.1 Gestão da frota de veículos .................................................................................................................. 73
5.2.2 Política de destinação dos veículos inservíveis ou fora de uso e informações gerenciais sobre
veículos nessas condições .................................................................................................................... 75
5.2.3 Gestão do patrimônio imobiliário da União ......................................................................................... 76
5.2.4 Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas .................................. 77
5.3 Gestão da tecnologia da informação ............................................................................................................. 80
5.3.1 Principais sistemas de informações ...................................................................................................... 81
5.3.2 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETIC) e sobre o
Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTIC) ......................................................................... 84
5.3.3 Outros aspectos da gestão de TI ........................................................................................................... 85
5.3.4 Processo Judicial Eletrônico – PJe ....................................................................................................... 87
5.4 Gestão ambiental e sustentabilidade ............................................................................................................. 88
TST – Relatório de Gestão 2017

Página 9

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

5.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de
serviços ou obras. ................................................................................................................................. 91
6

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE ....................................................................................................... 93
6.1 Canais de acesso do cidadão ......................................................................................................................... 93
6.2 Carta de Serviços ao Cidadão ....................................................................................................................... 94
6.3 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários .................................................................................. 95
6.4 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade ............................... 96
6.5 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações ................................................ 96

7

DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ..................................................................... 98
7.1 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação
e mensuração de ativos e passivos ................................................................................................................ 98
7.2 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade ........................................................................... 100
7.3 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas ................................................ 103

8

CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE ........................................... 104
8.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU ........................................................................... 104
8.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno .................................................................... 105
8.3 Medidas administrativas para a apuração de responsabilidade por dano ao Erário .................................... 107
8.4 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o disposto no art.
5º da Lei 8.666/1993 ................................................................................................................................... 108
8.5 Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela
desoneração da folha de pagamento ........................................................................................................... 108

9

ANEXOS ............................................................................................................................................................... 110
9.1 ATIVIDADES DA ENAMAT- 2017 ..................................................................................................... 110
9.2 ROL DE RESPONSÁVEIS ........................................................................................................................ 119
9.3 DECLARAÇÕES DE INTEGRIDADE ..................................................................................................... 121
9.3.1 Integridade e completude dos registros de informações no Sistema de Apreciação e Registro dos
Atos de Admissão e Concessões. ....................................................................................................... 121
9.3.2 Integridade e completude do atendimento dos requisitos da Lei nº 8.730/1993 quanto à entrega
das declarações de bens e renda ......................................................................................................... 122
9.3.3 Integridade dos registros das informações do orçamento federal anual no Sistema Integrado de
Planejamento e Orçamento ................................................................................................................. 123
9.3.4 Declaração Plena do Contador afirmativa sobre a fidedignidade das demonstrações contábeis ........ 124
9.3.5 Declaração sobre a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial ......................................................................................................................................... 125

TST – Relatório de Gestão 2017

Página 10

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

1

APRESENTAÇÃO

1.1

Introito

O Tribunal Superior do Trabalho – TST, atendendo às disposições contidas na
Instrução Normativa nº 63, de 1º/9/2010, alterada pela Instrução Normativa nº 72, de
15/5/2013, e na Decisão Normativa nº 161/2017, todas do Tribunal de Contas da União – TCU,
apresenta o Relatório de Gestão desta Corte referente ao exercício de 2017.
A estrutura do conteúdo do presente Relatório de Gestão contempla as seções e
itens do Anexo II da Decisão Normativa nº 161/2017, e do Sistema de Prestação de Contas (eContas), disponibilizado pelo TCU.
De início, pontuo que o TST e a Justiça do Trabalho se adequaram perfeitamente
ao ajuste fiscal promovido pela Emenda Constituição nº 95, de 15/12/2016, sabendo superar
carências com a melhor alocação de seus recursos humanos, materiais e financeiros, cumprindo
sua missão de pacificação dos conflitos trabalhistas.
Feitas essas considerações, apresento um breve resumo da atuação dos Órgãos
da Administração do TST, quais sejam, a Presidência, a Vice-Presidência e a CorregedoriaGeral da Justiça do Trabalho, afora a atuação dos demais Órgãos Judicantes da Corte (Tribunal
Pleno, Órgão Especial, Subseção da Seção Especializada em Dissídios Individuais 1 e 2, Seção
Especializada em Dissídios Coletivos e 8 Turmas), cuja análise dos dados judiciais pertinentes
está inserida no corpo deste relatório, no intuito de demonstrar o esforço de todo o Tribunal na
consecução dos seus objetivos, que são, fundamentalmente, uniformizar a jurisprudência e, ao
mesmo tempo, solucionar os processos pendentes de apreciação e aqueles recebidos durante o
ano judiciário.

1.2

Órgãos da Administração do TST

Inicialmente, é mister destacar as principais ações desta Presidência
desempenhadas ao longo do ano de 2017, no tocante aos Planos Administrativo, Normativo e
Orçamentário, que tiveram maior relevância e impacto, não somente no âmbito interno da
Corte, mas, principalmente, na esfera externa em relação aos 24 Tribunais Regionais do
Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, aos advogados e aos jurisdicionados.
Ademais, apresentam-se breves considerações sobre a atuação destacada da
Vice-Presidência e da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, a fim de conferir uma visão
ampla do trabalho desenvolvido pelos Órgãos da Administração deste Tribunal, no ano de
2017.
A - PRESIDÊNCIA
Plano Orçamentário
A Lei Orçamentária Anual - LOA 2017 (Lei nº 13.414, de 10/1/2017) consignou
para Justiça do Trabalho o montante de R$ 20.133.813.958,00, o que representou um
incremento de mais de R$ 3 bilhões em relação ao orçamento inicial de 2016.
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É importante ressaltar que a referida Lei foi aprovada em consonância com a
Emenda Constitucional nº 95/2016, que estabeleceu o limite de gastos da Administração
Pública Federal para os próximos vinte anos.
Durante a execução do orçamento de 2017, a Justiça do Trabalho propôs
remanejamentos de recursos orçamentários para viabilizar a aquisição de instalações que vão
abrigar Fóruns e Varas do Trabalho.
A importância da aludida medida está na economia de recursos decorrente da
diminuição do pagamento de aluguéis pagos pelos Tribunais. Assim, despesas de caráter
continuado serão reduzidas com vistas à adequação do limite de gastos estabelecido pela EC nº
95/2016.
Destaque-se, ainda, que o orçamento de 2017 da Justiça do Trabalho consignou
recursos para o provimento de 443 cargos e funções vagos, sendo 369 previstos no Anexo V da
LOA e 74 relativos a saldo não provido em 2016.
Ocorre, no entanto, que, devido às restrições contidas no § 12 do art. 103 da
LDO 2017 (Lei nº 13.408/2016), só foi possível autorizar, em 2017, o provimento de 208
cargos no âmbito da Justiça do Trabalho.
É oportuno informar que o saldo dos cargos não providos poderá ser utilizado
em 2018, desde que haja disponibilidade orçamentária.
Impende ressaltar, por fim, que o orçamento de 2017 registrou superávit na
dotação de pessoal permitindo o pagamento de passivos reconhecidos administrativamente
pelos Tribunais Trabalhistas.

Plano Normativo
No ano de 2017, dentre os inúmeros atos normativos, em sentido amplo, de
iniciativa da Presidência do TST, incluídos aqueles oriundos do Conselho Superior da Justiça
do Trabalho - CSJT, destacam-se os de maior impacto:
 ATO SEGJUD.GP Nº 032, de 26/1/2017. Dispõe sobre o prosseguimento da
implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho –
PJe no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, e dá outras providências;
 ATO SEGJUD.GP Nº 139, de 29/3/2017. Dispõe sobre a implantação do
Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe no âmbito da Subseção II
Especializada em Dissídios Individuais;
 ATO SEGJUD.GP Nº 254, de 24/5/2017. Dispõe sobre a implantação do
Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe no âmbito da Presidência do
Tribunal Superior do Trabalho;
 ATO SEGJUD.GP Nº 338, de 29/6/2017. Dispõe sobre a implantação do
Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe no âmbito do Órgão Especial, do
Tribunal Pleno, da Seção Especializada em Dissídios Coletivos, da VicePresidência do Tribunal Superior do Trabalho e da Corregedoria-Geral da
Justiça do Trabalho;
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 ATO SEGJUD.GP Nº 483, de 20/9/2017. Dispõe sobre a implantação do
Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe no âmbito das Turmas do Tribunal
Superior do Trabalho;
 ATO SEGJUD.GP Nº 575, de 27/10/2017. Dispõe sobre a implantação do
Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe no âmbito da Subseção I
Especializada em Dissídios Individuais;
 RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1909, de 20/6/2017. Aprova o
Regimento Interno do Conselho Superior da Justiça do Trabalho; e
 RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1937, de 20/11/2017. Aprova o
Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho.
Plano Administrativo
No ano de 2017, dentre as inúmeras ações de cunho administrativo, de iniciativa
da Presidência, destacam-se as seguintes:
 finalização da unificação dos Gabinetes de Ministro, iniciada no ano de 2016;
 continuação da visita aos setores do TST, realizadas pelo Exmo. Sr.
Presidente, Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, às diversas unidades
administrativas e judiciárias, com o intuito de conhecer a estrutura
organizacional e funcional do Tribunal;
 parametrização do pagamento de horas extras no Tribunal, por meio da
edição de ato interno voltado para tal fim;
 redistribuição de cargos, com o intuito de otimizar a força de trabalho do
TST;
 implantação do Plenário Eletrônico (antigo plenário virtual), objetivando
viabilizar o julgamento não presencial pelos ministros, oferecendo maior
oportunidade de análise de votos de forma a reduzir o tempo de tramitação
dos processos e aumentar a produtividade dos órgãos judicantes;
 alteração do Ato que instituiu o Concurso Projetos & Oportunidades, por
meio do ATO.TST.GP Nº 72, de 17/2/2017, com o objetivo de desenvolver
habilidades e valorizar o servidor, fomentar a cultura de projetos na
instituição e aperfeiçoar os serviços prestados pelo TST;
 instalação de placa de localização do TST na praça dos Tribunais Superiores;
 instituição do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes - NUGEP-PRES, em
cumprimento ao art. 6º da Resolução CNJ nº 235/2016;
 plantio de, aproximadamente, 2.500 mudas nas imediações do bloco “B” do
TST;
 reforma dos vestiários localizados no subsolo do TST, que teve por finalidade
estimular os servidores a praticarem esporte, vindo ao Tribunal de bicicleta
ou correndo, ou mesmo caminhando no final da tarde. As duchas foram
trocadas, as lâmpadas substituídas por lâmpadas de LED, a pintura refeita e
uma parede colocada para separar as cabines com duchas da parte dos
sanitários;
 desenvolvimento de ações de acessibilidade, como a realização de adaptações
no mobiliário existente no TST, a instalação de barras nos sanitários para
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pessoas com deficiência e adequação da luminosidade nos elevadores para
pessoas com visão reduzida;
inauguração do bicicletário, objetivando incentivar os servidores e
prestadores de serviço a praticarem exercícios físicos;
instituição dos prêmios “Servidor Destaque” e “Servidor Cidadão” pelo
ATO.TST.GP Nº 462, de 12/9/2017. O prêmio “Servidor Destaque” é
destinado aos servidores que se notabilizaram e se destacaram auxiliando a
direção do Tribunal Superior do Trabalho (Presidência, Vice-Presidência e
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho) na consecução das metas
projetadas para o biênio, executando suas atividades com notória proficiência
e dedicação, em número não superior a oito agraciados. O prêmio “Servidor
Cidadão” é destinado ao servidor que se destaca pela realização de ações de
cunho social em benefício da comunidade. Concorre ao prêmio “servidor
cidadão” qualquer servidor do TST que exerça ação de interesse social e
comunitário em caráter voluntário;
inauguração do Projeto Portas Abertas, que tem por objetivo permitir que o
público externo conheça as instalações da Corte em visitas guiadas e
gratuitas. A ideia é mostrar à sociedade como é o funcionamento da mais alta
Corte do Poder Judiciário Trabalhista e ampliar a compreensão sobre a
história e o papel da instituição;
4º Seminário Internacional do Trabalho Seguro, que teve como foco os
transtornos mentais relacionados ao trabalho. O encontro, sob a coordenação
da Exma. Sra. Ministra Maria Helena Mallmann, teve a participação de
juristas, médicos, acadêmicos e especialistas nacionais e internacionais, com
destaque do Professor Doutor Christophe Dejours;
inauguração da Feira Orgânica. A ideia é proporcionar fácil acesso a produtos
hortifrutigranjeiros totalmente orgânicos, colaborar para a conscientização do
consumo de produtos mais saudáveis, que afetam positivamente a saúde do
consumidor sem prejudicar o meio ambiente. A oportunidade foi aberta a
pequenos produtores, estimulando a agricultura familiar;
concessão do Prêmio Gabinete Legal, instituído pelo Ato TST.GP nº 211, de
3/5/2017;
Selo Justiça em Número, Categorias Diamante e Ouro. O TST recebeu o Selo
Justiça em Números, na categoria Diamante, premiação criada pelo Conselho
Nacional de Justiça – CNJ em reconhecimento à excelência da gestão da
informação. Esse resultado é fruto de diversas medidas, como a criação do
prêmio Gabinete Legal (que instituiu internamente no TST uma dinâmica
semelhante à do Selo Justiça em Números) e a instalação do plenário virtual;
revisão do Regimento Interno do TST – RITST. O Pleno do TST aprovou o
novo texto do Regimento Interno, que inclui as alterações introduzidas pelo
Código de Processo Civil – CPC de 2015 e pela Reforma Trabalhista – Lei nº
13.467/2017, que vigora desde 11/11/2017;
regulamentação da Medida Provisória nº 2.226, de 4/9/2001, e o Princípio da
Transcendência;
criação do Centro de Reabilitação Funcional, objetivando criar um ambiente
adequado ao tratamento de servidores e magistrados que são portadores de
TST – Relatório de Gestão 2017

Página 14

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO







doenças osteomusculares, e buscar o seu retorno às rotinas normais de
trabalho, bem assim de viabilizar ambiente de treinamento adequado para os
agentes de segurança do TST;
transformação de funções comissionadas, sem aumento de despesas. Ocorreu
em face da necessidade de adequar a estrutura organizacional do TST às
demandas de serviços das diversas unidades deste Tribunal;
realização de concurso público, no dia 19/11/2017, para reforçar o quadro de
servidores do TST;
implantação do Gabinete Eletrônico. O novo sistema possibilita a integração e
utilização dos serviços do PJe nos Gabinetes do TST. A primeira versão
entregue contemplou, dentre outros itens, editor de minutas integrado com o
sistema, controle de tarefas para o fluxo de trabalho dos gabinetes e filtros
para distribuição automática de processos. A segunda fase do projeto
objetivou permitir a elaboração de minutas para processos do PJe e do e-SIJ;
expansão do Processo Judicial Eletrônico – PJe. Diversas atividades foram
desempenhadas no projeto de expansão do PJe no Tribunal, dentre elas:
monitoramento para acompanhar as remessas de processos do PJe dos
Tribunais Regionais do Trabalho, ajustes em diversos sistemas jurídicos para
permitir a implantação do PJe, correção de erros e implementação de
melhorias do código do PJe, além de equipe força-tarefa para acompanhar as
sessões de julgamento que tenham processos do PJe em pauta.

Por fim, cabe mencionar que a Presidência do TST, a par das atribuições
administrativas na direção da Corte, proferiu, de janeiro a dezembro de 2017, decisões
monocráticas, sendo 22.544 em Agravos de Instrumento em Recurso de Revista e 82 em outras
classes processuais. Além, disso, no período, foi relator em 35 processos nos Órgãos Judicantes
do TST, sendo 19 no Órgão Especial, 15 na Seção Especializada em Dissídios Coletivos e 1 na
Subseção I Especializada em Dissídios Individuais.
B - VICE-PRESIDÊNCIA
Nos termos do art. 42 do novo Regimento Interno do TST, instituído pela
Resolução Administrativa nº 1.937, de 20/11/17, compete ao Vice Presidente:
I - substituir o Presidente e o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho nas férias,
ausências e impedimentos;
II - cumprir as delegações do Presidente;
III - designar e presidir audiências de conciliação e instrução de dissídio coletivo de
competência originária do Tribunal;
IV - exercer o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários;
V - examinar os incidentes surgidos após a interposição de recurso extraordinário;
VI - apreciar pedido de tutela provisória incidental a recurso extraordinário; e
VII - julgar os agravos internos interpostos contra decisões que denegam seguimento a
recurso extraordinário por ausência de repercussão geral da questão constitucional
debatida.

No ano de 2017, o Vice-Presidente, Ministro Emmanoel Pereira, examinou
48.443 recursos extraordinários, dos quais 30 foram admitidos ao STF, 22.005 foram
TST – Relatório de Gestão 2017

Página 15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

denegados, 8.979 foram sobrestados por repercussão geral e 17.429 foram dessobrestados.
Foram examinados, ainda, 23.042 recursos em recursos extraordinários (embargos de
declaração, agravos, agravos em recurso extraordinário e pedidos de reconsideração). Ao final
do ano havia 4.289 recursos extraordinários e 1.073 recursos em RE em estudo na VicePresidência e 11.954 processos pendentes de análise na Coordenadoria de Recursos desta
Corte. Além disso, nesse período, o Vice-Presidente foi relator em 4.163 processos nos Órgãos
Judicantes do TST, sendo 4.147 no Órgão Especial e 16 na Subseção II Especializada em
Dissídios Individuais.
C - CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO
Nos termos do art. 45 do novo Regimento Interno do TST, a competência do
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho será definida no Regimento Interno da CGJT.
Por sua vez, o art. 6º do Regimento Interno da CGJT dispõe que são atribuições
do Corregedor-Geral:
I - exercer funções de inspeção permanente ou periódica, ordinária ou extraordinária, geral ou
parcial sobre os serviços judiciários de segundo grau da Justiça do Trabalho;
II - decidir Correições Parciais contra atos atentatórios à boa ordem processual, praticados pelos
Tribunais Regionais, seus Presidentes e Juízes, quando inexistir recurso processual específico;
III - processar e decidir Pedidos de Providência em matéria de atribuição da Corregedoria-Geral
da Justiça do Trabalho;
IV - dirimir dúvidas apresentadas em Consultas formuladas pelos Tribunais Regionais do
Trabalho, seus Órgãos ou seus integrantes;
V - expedir provimentos para disciplinar os procedimentos a serem adotados pelos órgãos da
Justiça do Trabalho e consolidar as respectivas normas;
VI - elaborar o Regimento Interno da Corregedoria-Geral e modificá-lo, submetendo-o à
aprovação
do
órgão
competente
do
Tribunal
Superior
do
Trabalho;
VII - organizar os serviços internos da Secretaria da Corregedoria-Geral;
VIII - exercer vigilância sobre o funcionamento dos Serviços Judiciários quanto à omissão de
deveres e à prática de abusos;
IX - relatar aos órgãos competentes do Tribunal, submetendo à sua apreciação, se for o caso,
fatos que se mostrem relevantes na administração da Justiça do Trabalho;
X - apresentar ao Órgão Especial, na última sessão do mês seguinte ao do término de cada ano de
sua gestão, relatório circunstanciado das atividades da Corregedoria-Geral durante o ano findo;
XI - conhecer das representações relativas ao serviço judiciário, determinando ou promovendo as
diligências que se fizerem necessárias ou encaminhando-as ao Procurador-Geral do Trabalho e
ao Presidente da Ordem dos Advogados, quando for o caso;
XII - expedir recomendações aos Tribunais Regionais do Trabalho, referentes à regularidade dos
serviços judiciários, inclusive sobre o serviço de plantão nos foros e a designação de Juízes para
o seu atendimento nos feriados forenses;
XIII - realizar controle mensal estatístico-processual do movimento judiciário e da atuação
jurisdicional dos Tribunais Regionais do Trabalho, por seus Órgãos e Juízes, na conformidade da
regulamentação expedida por meio de Provimento da Corregedoria-Geral;
XIV - opinar, fundamentadamente, nos procedimentos relativos à convocação de Juízes para
substituição no Tribunal Superior do Trabalho e na elaboração de listas tríplices de Juízes para
nomeação em vaga de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, com base nos elementos de
controle da Corregedoria-Geral;
XV - instruir, se for o caso, os Pedidos de Intervenção Federal e encaminhá-los ao Supremo
Tribunal Federal;
XVI - supervisionar a aplicação do sistema BACEN JUD no âmbito da Justiça do Trabalho,
inclusive deferir o cadastramento ou o descadastramento de conta única indicada para bloqueio;
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XVII - requisitar, em objeto de serviço, mediante justificação escrita, passagens de transporte e
diárias;
XVIII - examinar em correição autos, registros e documentos, determinando as providências
cabíveis;
XIX - submeter à deliberação do Órgão Especial, as dúvidas quanto à aplicação deste
Regimento;
XX - exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas em lei ou contidas nas atribuições
gerais da Corregedoria-Geral.

No ano de 2017, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Ministro Renato de
Lacerda Paiva, proferiu despachos em 191 processos, sendo 1 Consulta, 111 Correições
Parciais ou Reclamações Correicionais, 8 Embargos de Declaração, 70 Pedidos de Providências
e 1 Petição. Além disso, no período, o Corregedor-Geral foi relator em 58 processos, sendo 45
no Órgão Especial e 13 na Subseção I Especializada em Dissídios Individuais.
Ademais, em 2017 foram realizadas 13 correições ordinárias no âmbito dos
Tribunais Regionais do Trabalho, conforme quadro abaixo:
Tabela 1 - Correições realizadas nos TRT’s
Tribunal
TRT da 1ª Região

UF
RJ

Período
13 a 17 de fevereiro

TRT da 24ª Região

MS

6 a 10 de março

TRT da 8ª Região

PA/AP

27 a 31 de março

TRT da 20ª Região

SE

TRT da 3ª Região

MG

24 a 28 de abril
15 a 19 de maio

TRT da 9ª Região

PR

5 a 9 de junho

TRT da 11ª Região

AM/RR

26 a 30 de junho

TRT da 4ª Região

RS

24 a 28 de julho

TRT da 14ª Região

RO/AC

14 a 18 de agosto

TRT da 2ª Região

SP

11 a 15 de setembro

TRT da 23ª Região

MT

16 a 20 de outubro

TRT da 12ª Região

SC

6 a 10 de novembro

TRT da 19ª Região

AL

27 de novembro a 1º de dezembro

Oportuno informar que, no ano de 2017, o TST recebeu 277.270 processos e
julgou 285.743, ficando com 220.755 no estoque de processos nos órgãos judicantes do
Tribunal, conforme tabela abaixo elaborada pela Coordenadoria de Estatística e Pesquisa:
Tabela 2 - Processos pendentes de julgamento em 31/12/2017
Movimentação Processual

Distribuídos

Com o Relator
Com o
Revisor
Vistas
Regimentais
Em
Diligências
Nas
Secretarias
Na PGT
Outros
Distribuídos
Subtotal

Pleno

Seções Especializadas

OE

Turmas

Total

SDC

SDI 1

SDI 2

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª
5.475

4

101

119

3.491

4.044

30.586

13.823

6.983

17.042

21.588

11.980

35.016

150.252

-

-

-

1

8

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

98

24

8

55

-

4

13

6

15

4

233

-

-

-

1

1

8

7

8

2

3

8

9

11

58

1

993

72

1.393

326

3.785

4.869

3.801

3.897

4.357

4.308

2.428

3.296

33.526

9

-

-

-

3

23

30

192

168

199

201

335

181

182

186

1.700

2

31

-

64

9

114

515

189

131

181

571

196

145

2.148

7

1.128

197

5.071

4.442

34.693

19.437

11.180

21.277

26.477

17.054

37.846

9.117

187.926

Não Distribuídos

32.829

Total

220.755
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1.3

Conclusão

Com essas considerações, esta Presidência apresenta ao Tribunal de Contas da
União o presente Relatório de Gestão do ano de 2017 do Tribunal Superior do Trabalho, ao
tempo em que registra o empenho de todos os Ministros e servidores desta Corte que
conseguiram, com esforço hercúleo, atender ao objetivo precípuo de prestar a jurisdição de
forma célere, eficiente e com alta qualidade técnica, o que bem demonstra que os dados
coletados das diversas unidades deste Tribunal são o prenúncio de um auspicioso ano de 2018.

TST – Relatório de Gestão 2017

Página 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

2

VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS

As razões de existência do TST foram sintetizadas em sua missão de pacificar as
relações trabalhistas por meio da uniformização jurisprudencial e da prestação jurisdicional
acessível, célere e efetiva.
Nesta Seção serão fornecidos alguns elementos identificadores e informações
para melhor caracterizar esta Corte Trabalhista, tais como sua estruturação organizacional, seu
contexto de atuação, seus macroprocessos finalísticos e suas competências constitucionais.

2.1

Finalidade e competências

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
8/12/2004.
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 regida pela 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, 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.
Importante ressaltar que o art. 111-A, § 3º da Constituição da República,
acrescentado pela Emenda Constitucional 92/2016, passou a dispor, ainda, que compete ao
Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar, originariamente, a reclamação para a
preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.
Integrante da Justiça do Trabalho e atuando junto ao TST, funciona o Conselho
Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), criado pela referida Emenda Constitucional 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 Tribunal Superior do Trabalho,
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, também, a Escola Nacional de Formação
e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (ENAMAT), cujas instalações encontram-se
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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, ainda, os 24 Tribunais Regionais do Trabalho,
abrangendo a jurisdição trabalhista de todo o país, aos quais se vinculam as 1.573 Varas do
Trabalho atualmente instaladas.

2.2

Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do órgão

O Decreto nº 16.027, de 30/4/1923, criou o Conselho Nacional do Trabalho,
vinculado ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, que atuava como órgão
consultivo dos poderes públicos para assuntos trabalhistas e previdenciários.
A denominação de Tribunal Superior do Trabalho foi conferida mediante o
Decreto-Lei nº 9.797, de 9/9/1946. Com a promulgação da Constituição de 1946, em 18 de
setembro, o TST passou a fazer parte da estrutura do Poder Judiciário.
Inicialmente, o Tribunal era composto por ministros togados e ministros
classistas. Os ministros togados possuíam cargo vitalício e eram considerados magistrados para
todos os efeitos legais, ao tempo em que os ministros classistas eram representantes paritários
dos empregados e empregadores.
A Emenda Constitucional nº 24, de 9/12/1999, alterou a composição do TST
com a extinção da representação classista, restando dezessete ministros togados.
A Emenda Constitucional nº 45/2004 alterou a composição do Tribunal Superior
do Trabalho para 27 ministros nomeados pelo Presidente da República, após aprovação
absoluta pelo Senado Federal.
Em 12/7/2016, o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional nº
92/2016, que alterou o art. 92 para formalizar o Tribunal Superior do Trabalho entre os órgãos
do Poder Judiciário. A Emenda, com a alteração do art. 111-A, também equiparou os requisitos
para o cargo de ministro do TST aos ministros do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do
Supremo Tribunal Federal – STF, bem assim acrescentou o § 3º que incluiu, dentre as
competências do TST, o julgamento da reclamação para preservar sua competência e garantir a
autoridade de suas decisões, caso outras instâncias venham a julgar uma ação de forma
diferente de uma decisão já tomada no Tribunal.
O TST, com sede em Brasília-DF e jurisdição em todo o território nacional, é
órgão de cúpula da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 111, inciso I, da Constituição da
República, cuja função precípua consiste em uniformizar a jurisprudência trabalhista brasileira.
Para desenvolver suas atribuições jurisdicionais o Tribunal atua por meio de seus
órgãos internos: o Tribunal Pleno, o Órgão Especial, a Seção Especializada em Dissídios
Coletivos, a Seção Especializada em Dissídios Individuais e as oito Turmas. O TST possui,
ainda, três Comissões Permanentes: de Regimento Interno, de Documentação e de
Jurisprudência e Precedentes Normativos.
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2.3

Ambiente de atuação

O Tribunal Superior do Trabalho é a instância superior da Justiça do Trabalho
(CLT, art. 690) e tem como missão “uniformizar a jurisprudência trabalhista brasileira”. Julga
recursos de revista, recursos ordinários e agravos de instrumento contra decisões dos TRTs e
dissídios coletivos de categorias organizadas em nível nacional, além de mandados de
segurança, embargos opostos contra suas decisões e ações rescisórias.
Nesse contexto, o TST julgou, no exercício de 2017, 285.743 processos, 5,78% a
mais que em 2016 (270.130).
Em 31/12/2017, os processos em tramitação no TST (acervo) totalizavam
255.363, 3% a mais em relação ao exercício anterior (248.247). O número de casos novos no
mesmo período totalizou 206.869 processos, o que representou um acréscimo de 14% em
relação a 2016 (181.634).
Os quantitativos demonstram o contínuo crescimento da demanda pela Justiça
do Trabalho. O Processo Judicial Eletrônico – PJe é fator importante nesse contexto, pois
facilita e acelera o envio e o andamento dos processos judiciais. Por outro lado, há dificuldades
enfrentadas nos Tribunais Regionais do Trabalho, e por consequência no TST, em virtude do
crescimento da litigiosidade.
No intuito de incentivar o aumento da produtividade e da qualidade das decisões
no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, a Presidência instituiu o Prêmio Gabinete Legal,
por meio do ATO TST.GP nº 374, de 9/8/2016. Tal iniciativa levou em consideração o disposto
no Plano Estratégico do TST para o sexênio 2015-2020, seus valores e metas, inclusive as
Metas Nacionais 1 (Julgar mais processos que os distribuídos) e 2 (Julgar processos mais
antigos) do Poder Judiciário. Todos os gabinetes concorreram ao Prêmio, à exceção dos
componentes da Administração, em sete categorias.
Em 2017, foi publicada a II Edição do aludido Prêmio, conforme Regulamento
editado por meio do ATO TST.GP nº 211, de 3/2/2017, que previu mais uma categoria.
Preocupados em atender às expectativas da sociedade na busca de soluções
rápidas para as disputas judiciais, o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da
Justiça do Trabalho promoveram a 3ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que
ocorreu no período de 22 a 26/5/2017. Nessa semana foram realizadas 71.940 audiências, com
198.470 pessoas atendidas. Foram homologados 26.527 acordos, totalizando o valor de R$
749.250.780,48 (24,7% superior a 2016). Foram arrecadados R$ 16.676.850,03 decorrentes de
recolhimento previdenciário (0,2% a mais que o ano anterior) e R$ 3.650.141,05 de
recolhimento fiscal. A Semana da Conciliação é realizada anualmente no âmbito dos órgãos da
Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus e tem o objetivo de implementar medidas que
proporcionem maior rapidez aos processos trabalhistas e favorecer o diálogo entre as partes na
conciliação de processos.
Por outro lado, com o slogan “Todo processo precisa de um ponto final”, o
CSJT realizou a 7ª Semana da Execução Trabalhista, de 18 a 22/9/2017, com o objetivo de
promover o engajamento nacional da Justiça do Trabalho para solucionar processos com
dívidas trabalhistas em fase de execução, ou seja, quando há condenação, mas o devedor não
cumpre a decisão judicial. A Justiça do Trabalho arrecadou R$ 819.027.023,04 para
pagamentos de dívidas trabalhistas. O montante representa o fim do processo com a efetiva
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liquidação de direitos para 110.469 pessoas. Do valor total, R$ 432.968.355,19 foram
decorrentes de 54.063 acordos homologados entre as partes. Os 1.531 leilões realizados,
acumularam R$ 118.444.374,19. Por fim, foram efetivados 34.331 bloqueios no BacenJud, que
arrecadaram R$ 267.614.293,66. Aos cofres públicos foram recolhidos mais de R$ 20 milhões
a título previdenciário e fiscal.
No Brasil, o trabalho infantil ainda é um grande problema social. Assim, a
Justiça do Trabalho está engajada na luta pela sua erradicação, buscando cumprir o
compromisso assumido pelo país diante da comunidade internacional de extinguir quaisquer
formas de trabalho dessa natureza.
Nesse sentido, o Tribunal Superior do Trabalho criou, em 2012, o Programa de
Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, que busca sensibilizar a
sociedade sobre os riscos do trabalho precoce, por meio de estudos técnicos, debates,
seminários e publicações.
Em continuidade aos eventos do Programa, o Tribunal Superior do Trabalho e o
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com o Ministério Público do Trabalho e
o Ministério do Trabalho, promoveram, de 12 a 16/6/2017, a 2ª Semana Nacional de
Aprendizagem. O evento teve o intuito de conscientizar empresas sobre a importância da
contratação de jovens e adolescentes conforme a legislação, bem assim a intensificação das
ações voltadas ao cumprimento das normas.
Por fim, informa-se que outras iniciativas fizeram parte da estratégia desta Corte
na busca de uma melhoria contínua de uma gestão cada vez mais comprometida com a oferta
de resultados à sociedade, com a prestação de um serviço de excelência aos jurisdicionados.

2.4

Organograma

O Tribunal Superior do Trabalho tem sua estrutura administrativa básica
disciplinada na Resolução Administrativa nº 1931, de 2/10/2017, que aprova o Regulamento
Geral da Secretaria, consignando as competências e as atribuições dos cargos de direção, chefia
e assessoramento, conforme apresentado no organograma a seguir:

Figura 1 - Organograma do TST
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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 o Ato.TST.ASGE.SEGP.GP nº 664, de
22/12/2017.
Ressalta-se que o Regimento Interno do TST, atualizado pela Resolução
Administrativa nº 1.937, de 20/11/2017, passou a considerar a Ouvidoria como órgão que
funciona junto ao Tribunal.
A seguir, descrição sucinta das competências das unidades mais estratégicas da
gestão:
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.
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.
ACEPRES – Assessoria do Cerimonial da Presidência: presta assessoramento à
Presidência nas atividades de cerimonial, de relações públicas e de apoio à Ordem
do Mérito Judiciário do Trabalho.
SETIN - Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação: 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.
SECG – Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho: presta apoio às ações
empreendidas pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho.
SECOI - Secretaria de Controle Interno do Tribunal Superior do Trabalho: planeja,
coordena, orienta e supervisiona as atividades de controle interno no âmbito do TST,
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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 da Secretaria: executa os serviços administrativos do Tribunal, em
conformidade com a orientação estabelecida pelo Presidente e com as deliberações do Tribunal.
SESAUD - Secretaria 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) dos
ministros, servidores, dependentes, pensionistas e beneficiários especiais, em
conformidade com o regulamento próprio; 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.
Tabela 3 - Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas
Áreas/ Subunidades Estratégicas

Titular
Anne Floriane da Escóssia
Lima

Cargo
CJ-4 – Secretário-Geral
da Presidência

Período de atuação

Marcio Cruz de Souza

CJ-2 – Assessor-Chefe

01/01 a 31/12/2017

Liliane Elias Esteves

CJ-2 – Assessor-Chefe

01/01 a 31/12/2017

Gabinete da Presidência/OUVIDORIA

Placimário de Sousa Leite
Ferreira

CJ-1 – Ouvidor Auxiliar

01/01 a 31/12/2017

Secretaria da Corregedoria-Geral da
Justiça do Trabalho/SECG

Carlos Eduardo Tiusso

Gabinete da Presidência/SEGP
Assessoria de Gestão Estratégica/
ASGE
Assessoria do Cerimonial da
Presidência/ACEPRES

CJ-3 – Diretor de
Secretaria
CJ-3 - Secretário

01/01 a 31/12/2017

01/01 a 31/12/2017

Secretaria de Tecnologia da Informação
e Comunicação/ SETIN

Dirceu Pinheiro Arcoverde
Patrícia Silva de Resende
Nascimento
Tiago da Costa Peixoto
Humberto Magalhães Ayres

Secretaria-Geral Judiciária/SEGJUD

Matheus Gonçalves Ferreira

Secretaria de Controle Interno/SECOI
Diretor-Geral da Secretaria do
Tribunal/DGSET
Secretaria de Saúde/SESAUD
Secretaria de Administração/SEA
Secretaria de Gestão de
Pessoas/SEGPES

Rubens Luiz Murga da Silva

CJ-3 - Secretário
CJ-3 - Secretário
CJ-4 – Secretário-Geral
Judiciário
CJ-3 - Secretário

Gustavo Caribé de Carvalho

CJ-4 – Diretor-Geral

01/01 a 31/12/2017

Esterlina Santa de Araújo
Dirley Sérgio de Melo

CJ-3 - Secretário
CJ-3 - Secretário

01/01 a 31/12/2017
01/01 a 31/12/2017

José Railton Silva Rego

CJ-3 - Secretário

01/01 a 31/12/2017

Secretaria de Comunicação
Social/SECOM

01/01 a 16/04/2017

CJ-3 - Secretário

17/04 a 31/12/2017
01/01 a 01/03/2017
02/03 a 31/12/2017
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2.5

Macroprocessos finalísticos

O Tribunal Superior do Trabalho desenvolveu, ao longo do tempo, iniciativas
diversas de mapeamento de processos de trabalho.
Os macroprocessos 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.
Os Macroprocessos classificam-se em Finalísticos e de Apoio. Os 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.
O mapa a seguir demonstra a cadeia de valor instituída no TST, com base nos
macroprocessos identificados:

Figura 2 - Cadeia de Valor

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.
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Macroprocesso 1: Prestação Jurisdicional
Tem por objetivo solucionar os litígios e pacificar as relações trabalhistas.
Recebimento e cadastramento processual
Tratamento de conteúdo processual
Classificação, autuação, triagem e distribuição
Prestação
jurisdicional

Análise processual
Preparação para julgamento
Julgamento em sessão
Publicação e trânsito em julgado
Devolução e arquivamento

Figura 3 - Macroprocesso 1 – Prestação Jurisdicional
Tabela 4 - Processos para a prestação jurisdicional
Processo
Resultados
Clientes
 CPE
 SEGJUD
Recebimento e
 Órgãos
 Alimentação do sistema
cadastramento
judicantes
PJe-TST
processual
 TRTs
 CSJT
 Advogados
 CCP
 Peças processuais
 CCADP
identificadas
Tratamento de
 SEGJUD
conteúdo
 Marcadores inseridos
 Gabinetes
processual
 Conteúdos editáveis
 Órgãos
(OCR)
judicantes

Classificação,
autuação,
triagem e
distribuição

 Processos conclusos aos
relatores
 Remessa à SEGJUD
para análise de
inconsistência ou de
petição

Análise
processual

 Voto
 Decisão monocrática
 Despacho

Preparação para
julgamento

 Pauta de julgamento
 Intimações pessoais

 CCP
 SEGJUD
 GP
 Gabinetes
 Órgãos
judicantes
 MPT
 Gabinetes
 Órgãos
judicantes
 GP
 Gabinetes
 Órgãos
TST – Relatório de Gestão 2017

Necessidades
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.

Executar o tratamento eletrônico do conteúdo
processual, de controle de legibilidade e
identificação das peças processuais.
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.
Analisar o processo e elaborar voto, decisão
monocrática ou despacho.
Realizar tarefas relativas ao processamento
dos feitos judiciais, tais como:
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Processo

Julgamento em
sessão

Publicação e
trânsito em
julgado

Devolução ou
arquivamento

Pedido de
conciliação

Resultados
 Planilha de julgamento

 Acórdão

 Acórdão
 Decisão monocrática
 Despacho

 Baixa de processo

 Conciliação

Clientes
judicantes
 Advogados
 MPT
 Jurisdicionados
 Entes públicos
federais
 Gabinetes
 Órgãos
judicantes
 TRTs
 Advogados
 Jurisdicionados
 Entes públicos
federais
 Sociedade
 Órgãos
judicantes
 CREC
 GP
 GVP
 TRTs
 STF
 Advogados
 MPT
 Jurisdicionados
 Entes públicos
federais
 Sociedade
 TST
 TRTs
 STF
 Advogados
 MPT
 Entes públicos
federais
 Jurisdicionados
 Sociedade
 Ministros
 Jurisdicionados
 JT
 MPT

Necessidades
Preparar e publicar pauta de julgamento;
Intimar pessoalmente os entes públicos, se for
o caso;
Elaborar e liberar planilha de julgamento.

Proferir decisão colegiada.

Proceder à publicação de acórdão, decisão
monocrática e despacho, aguardando o
trânsito em julgado.

Proceder à devolução ou ao arquivamento
processual.

Estimular a prática dos meios consensuais na
solução dos litígios.

Macroprocesso 2: Uniformização Jurisprudencial

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.
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Sistematização da jurisprudência

Edição, revisão ou cancelamento de verbetes
Uniformização
jurisprudencial
Apoio na pesquisa da jurisprudência e na edição de verbetes da
jurisprudência uniforme
Elaboração de periódicos sobre temas trabalhistas
Figura 4 - Macroprocesso 2 – Uniformização jurisprudencial
Tabela 5 - Processos de uniformização jurisprudencial
Processo
Resultados
Clientes
 Unidades judiciárias
 Órgãos judicantes
 JT
Sistematização da
 Disponibilização
jurisprudência
sistematizada da
 Advogados
jurisprudência
 MPT
 AGU
 Sociedade
 Unidades judiciárias
 JT
Edição, revisão ou
cancelamento de
 Advogados
 Atualização da
verbetes
jurisprudência
 MPT
 AGU
 Sociedade
 Unidades judiciárias
Apoio na pesquisa da  Decisões
 JT
judiciais
jurisprudência e na
 Advogados
edição de verbetes da  Súmulas
 MPT
jurisprudência
 Orientações
 AGU
uniforme
jurisprudenciais
 Sociedade

Elaboração de
periódicos sobre
temas trabalhistas

 Livro da
Jurisprudência
 Informativo do
TST
 Destaque
Semanal

Necessidades
Sistematizar, por meio de uma base de
dados informatizada, a jurisprudência do
Tribunal, mediante seleção e registro dos
temas para fins de pesquisa.

Atualizar a jurisprudência com a
finalidade de promover a segurança
jurídica, minimizar divergências nas
decisões proferidas e aumentar a
celeridade na prestação jurisdicional.
Apoiar os Ministros na pesquisa da
jurisprudência, bem como na elaboração
de súmulas e publicação de orientações
jurisprudenciais.
Centralização em documento único de
toda a jurisprudência, súmulas e
orientação jurisprudencial com seus
respectivos status (mantida ou superada);

 Unidades judiciárias
 Órgãos judicantes
 Sociedade

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.
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3

PLANEJAMENTO
ORGANIZACIONAL
ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL

E

DESEMPENHO

Nesta Seção será apresentada a forma como o TST planeja sua atuação ao longo
do tempo e o seu desempenho em relação aos objetivos e metas para o ano de 2017, segregando
a análise em relação ao planejamento organizacional, aos resultados da execução orçamentária
e aos resultados operacionais.
Assim, será demonstrado como foi elaborado o planejamento da atuação do
Tribunal que contempla a missão institucional, os objetivos e as metas programadas para o
exercício, apresentando, ao final, os indicadores de aferição do desempenho da unidade em
relação ao que foi programado. Esta Seção contempla, ainda, a análise da programação e
execução financeira para a consecução dos objetivos do exercício.

3.1

Planejamento organizacional

O planejamento e a gestão estratégica no âmbito do Poder Judiciário foram
regulamentados pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ por meio da Resolução nº 198, de
16/6/2014.
A referida norma reuniu as propostas apresentadas por todos os segmentos da
Justiça, visando à atualização da estratégia nacional, bem assim apresentou os Macrodesafios
do Poder Judiciário para o sexênio 2015-2020, que correspondem aos objetivos gerais que
devem nortear as ações da Justiça nesse período.
Nesse contexto, o Plano Estratégico do TST para o período de 2015 a 2020 foi
elaborado com a participação de gestores e servidores das diversas áreas de gestão, e aprovado
pela Administração do Tribunal por meio da Resolução Administrativa nº 1.693, de 6/10/2014.
O referido Plano pode ser consultado, na íntegra, no endereço eletrônico
http://www.tst.jus.br/web/gestaoestrategica/pe-2015-a-2020.
Definiram-se, assim, a missão e a visão do TST, da seguinte forma:
Missão: Uniformizar a jurisprudência trabalhista brasileira
Visão: Consolidar-se como Órgão de excelência nas pacificações das relações de trabalho.

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 os pontos fortes e fracos (análise interna) do Tribunal.
A matriz SWOT do TST foi assim definida:
Tabela 6 - Identificação do Ambiente Externo e Interno do TST
Ambiente Externo
Democratização das informações por canais de comunicação em massa;
Pactos Republicanos de Estado por um sistema de Justiça mais acessível, ágil e efetivo;
Oportunidades
Implantação do processo judicial eletrônico;
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Edição da Lei 13.015/2014, que dispõe sobre processamento de recursos no âmbito da
Justiça do Trabalho.
Crise econômica mundial levando ao eventual crescimento dos conflitos trabalhistas;
Desvalorização das carreiras do Judiciário;
Sistema processual ineficiente;
Política salarial desvinculada do desempenho;
Ausência de mecanismos eficientes de autocomposição.

Ameaças

Ambiente Interno

Pontos Fortes

Pontos Fracos

Apoio da Alta Administração na continuidade do Planejamento Estratégico;
Atualização constante de recursos tecnológicos;
Bom convívio entre os colaboradores;
Estrutura física adequada;
Alto investimento na capacitação de servidores em cursos de curta duração.
Alta taxa de congestionamento de processos judiciais;
Alta taxa de rotatividade de servidores;
Baixa retenção de capital intelectual (deficiência de Gestão do Conhecimento)
Deficiência na comunicação entre as unidades;
Deficiência na gestão de riscos
Insuficiente investimento na participação de servidores em cursos de longa duração.

3.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício
Com o intuito de realizar a Missão e alcançar a Visão do Tribunal, foram
estabelecidos os seguintes objetivos estratégicos do TST, alinhados aos Macrodesafios do
Poder Judiciário:
Tabela 7 - Correlação entre os objetivos estratégicos do TST e os Macrodesafios do Poder Judiciário
Tema
Objetivo Estratégico do TST
Macrodesafios do Poder Judiciário
Desenvolver competências e
valorizar as pessoas
Pessoas
Melhoria da gestão de pessoas
Promover saúde e qualidade de
vida
Melhoria da infraestrutura de governança e governança de
Infraestrutura e Garantir a infraestrutura e o
TIC
Orçamento
orçamento
Instituição de governança judiciária
Atuação
Fortalecer a imagem do TST
Institucional
Combate à corrupção e à improbidade administrativa
Aperfeiçoamento da gestão de custos
Eficiência
Otimizar os processos de
Impulso às execuções trabalhistas
Operacional
trabalho
Gestão de demandas repetitivas e dos grandes litigantes
Adoção de soluções alternativas de conflitos
Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional
Aferir a qualidade da prestação
Efetividade
jurisdicional
Garantia dos direitos de cidadania

Visando ao atendimento dos objetivos institucionais dos órgãos do Poder
Judiciário, foram aprovadas no 10º Encontro Nacional do Poder Judiciário, em Brasília, as
Metas Nacionais, com a presença dos magistrados e representantes dos tribunais do país.
Apresentam-se, a seguir, as metas de responsabilidade deste Tribunal:

TST – Relatório de Gestão 2017

Página 30

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Tabela 8 - Metas Nacionais do Poder Judiciário que abrangem o TST
Nº
Meta 1
Meta 2
Meta 6
Meta 7

Descrição
Julgar mais processos que os distribuídos no ano de 2017.
Identificar e julgar até 31/12/2017, pelo menos 100% dos processos distribuídos até 31/12/2013 e 90% dos
processos distribuídos até 31/12/2014.
Identificar e julgar até 31/12/2017, as ações coletivas distribuídas até 31/12/2014.
Identificar e reduzir em 2,5% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano anterior.

Da mesma forma, o Plano Estratégico do TST definiu, para o exercício de 2017,
23 metas, dentre as quais se destacam aquelas relacionadas à prestação jurisdicional:
Tabela 9 - Metas do Plano Estratégico de 2017
Nº
Meta 14
Meta 15
Meta 16
Meta 17
Meta 18
Meta 19
Meta 20
Meta 21
Meta 22
Meta 23

Descrição
Aumentar para 90% a publicação de acórdãos em até 10 dias após a sessão de julgamento.
Aumentar para 9.970 a média de julgados por magistrado.
Reduzir para 24% os processos antigos em tramitação com mais de 2 anos de distribuição.
Reduzir para 47 dias o tempo médio de tramitação entre o primeiro julgamento e a baixa do processo judicial sem
recursos.
Reduzir para 402 dias o tempo médio de tramitação entre o primeiro julgamento e a baixa do processo judicial com
recursos.
Reduzir para 211 dias o tempo médio de tramitação entre a primeira conclusão e o primeiro julgamento do processo
judicial.
Reduzir para 26% os processos conclusos com mais de 2 anos de distribuição nos gabinetes.
Reduzir para 414 dias o tempo médio de tramitação entre o andamento inicial e a baixa do processo judicial.
Reduzir para 53% o congestionamento processual.
Elevar para 67% o grau de satisfação dos clientes com os serviços prestados pelo TST.

Ressalta-se que as Metas 21 e 23 fazem parte do Plano Estratégico do TST desde
2010 e foram incorporadas como Metas Específicas para acompanhamento pelo Conselho
Nacional de Justiça – CNJ.
Convém salientar, consoante mencionado anteriormente, que o Prêmio Gabinete
Legal, instituído por meio do ATO TST.GP. 374, de 09/08/2016, em observância ao Plano
Estratégico do TST para o sexênio 2015-2020, seus valores e metas, inclusive as Metas 1
(Julgar mais processos que os distribuídos) e 2 (Julgar processos mais antigos) do Poder
Judiciário, teve no exercício de 2017 sua II edição, com o intuito de incentivar o aumento da
produtividade e da qualidade das decisões no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho.
Em 2017, a execução da estratégia continuou a dar ênfase aos temas “Pessoas” e
“Processos Internos”, destacando-se os objetivos estratégicos “desenvolver competências e
valorizar as pessoas” e “otimizar os processos de trabalho”, tendo em vista que esses impactam
substancialmente todos os demais resultados pretendidos. Dessa forma, o Tribunal deu
continuidade à execução dos Projetos “Implementação da Gestão por Competências” e
“Implantação do PJe-JT no TST”.
Outro ponto a ser destacado refere-se à Gestão por Competências que 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.
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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 teve início em março de 2012 e sua conclusão estava prevista para
março de 2018. Contudo, apesar de o modelo metodológico já estar integralmente desenvolvido
e de os postos de trabalho e as competências já estarem mapeados, ao longo do ano de 2017
não foi possível concluir a implementação do software que suportará a gestão do modelo. Isso
porque, por solicitação da empresa fornecedora da ferramenta, o sistema informatizado ainda
necessita de customizações que estão sendo efetuadas. Dessa forma, a data de conclusão da
implantação do projeto foi replanejada para março de 2019. Tal data já contempla, inclusive, a
conclusão do primeiro ciclo de avaliação por competências e resultados.
Por sua vez, o Projeto “Implantação do PJe-JT no TST” consistiu na
continuidade da implantação do Processo Judicial Eletrônico nesta Corte. O projeto foi
concluído, exitosamente, em dezembro de 2017.
3.1.2 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros
planos
O Plano Estratégico do TST foi elaborado observando-se as competências
estabelecidas no art. 114 da CF/88, as disposições constantes do Regimento Interno e do
Regulamento Geral do Tribunal, bem como os termos da Resolução CNJ nº 198/2014, que
dispõe sobre o planejamento e a gestão estratégica no âmbito do Poder Judiciário.
O Regimento Interno e o Regulamento Geral do Tribunal podem ser
consultados, na íntegra, no site www.tst.jus.br.

3.2

Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos

Conforme previsto no ATO TST.GP nº 786, de 3/12/2012, o monitoramento da
execução e dos resultados do Plano Estratégico foi realizado por meio da ferramenta
tecnológica corporativa intitulada Sistema de Gestão Estratégica – SIGEST.
O SIGEST permite a integração dos indicadores com as metas, ações e projetos
correspondentes. A ferramenta foi adquirida pelo CSJT, em 2012, e é utilizada pelo TST e os
24 Tribunais Regionais do Trabalho.
Todos os 23 indicadores e metas estabelecidos no Plano Estratégico encontramse cadastrados no SIGEST.
Outra forma de monitoramento estabelecida no normativo interno é a realização
de reuniões de suporte e acompanhamento da estratégia. No exercício de 2017, foram
realizadas reuniões setoriais com a Administração do Tribunal e as áreas gestoras para o
monitoramento dos indicadores, metas, planos de ação e projetos a elas vinculados. Foram,
ainda, realizadas Reuniões de Análise da Estratégia, para exame dos pontos críticos e de
revisão relativos aos objetivos, indicadores, metas e projetos estratégicos.
O referido Ato estabelece, também, como uma das diretrizes de gestão “o
alinhamento da instituição em prol da Estratégia, inclusive mediante a construção de painéis de
contribuição das unidades”. Esses painéis consistem em ferramenta de apoio à gestão
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estratégica, por meio dos quais é possível identificar e visualizar a colaboração de cada unidade
no alcance dos resultados do Tribunal.
Em 2017, os Painéis das unidades apresentaram 92 ações de contribuição para os
objetivos, metas e ações estratégicas, das quais 71 foram concluídas, 13 estão em andamento e
8 ainda não foram iniciadas. Ressalta-se que as ações constantes desses Painéis contribuíram
significativamente para os resultados alcançados.
Das ações de contribuição apresentadas, destacaram-se aquelas que geraram
maior efeito nos indicadores de desempenho como as relacionadas à produtividade judicante,
saúde e qualidade de vida, redução do consumo de papel, capacitação dos servidores,
aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia da informação, satisfação do cliente, gestão do
conhecimento e aperfeiçoamento dos processos de trabalho.
O envolvimento dos servidores com a execução da estratégia firma-se como
elemento fundamental para o alcance dos objetivos estratégicos. Nesse sentido, tem-se buscado
aproximar servidores e gestores das iniciativas do Plano Estratégico, motivar o interesse pelos
resultados e disseminar a cultura de planejamento e de gestão por resultados.
3.3

Desempenho orçamentário

Conforme explicitado nas orientações para elaboração do conteúdo do item
“Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da
unidade”, não há necessidade de tratamento das ações vinculadas a Programas de Operações
Especiais e de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, apenas daquelas relacionadas a
Programas Temáticos, constantes do anexo I do PPA 2016-2019.
Dessa forma, considerando que o TST executa somente Programas de
Operações Especiais e de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não foi incluída
informação sobre esse item.
3.3.1 Execução Física e Financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de
responsabilidade da unidade
Tabela 10 - Ação finalística da LOA de responsabilidade da UPC
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC na execução da ação ( X ) Integral
( ) Parcial
Código
4256
Tipo: Atividade
Título
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho
Prestação Jurisdicional Trabalhista
Código: 0571
Programa
Tipo: Gestão e Manutenção
Unidade Orçamentária
15.101 – Tribunal Superior do Trabalho
( )Sim ( X )Não
Ação Prioritária
Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Lei Orçamentária do exercício
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar do exercício
Não
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
188.764.862,00 154.715.466,00 134.226.935,79 104.713.254,06
104.347.359,60
365.894,46 29.513.681,73
Execução Física
Meta
Descrição da meta
Unidade de medida
Prevista
Reprogramada Realizada
Processo julgado
Unidade
268.945
268.945
285.743
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
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Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em 1º janeiro Valor Liquidado Valor Cancelado
Descrição da Meta Unidade de medida Realizada
18.016.381,99
5.570.073,38
11.925.123,06
-

-

A ação "Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho" é a finalística 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 6,3%, enquanto a execução financeira (despesa liquidada) atingiu 67,7%. Todavia,
ao se considerar o montante empenhado, a execução financeira alcançou 86,8%, 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 19,1% do orçamento, em razão de diversos contratos firmados ao final do
exercício. Cumpre observar ainda que, no âmbito da presente Ação, os valores recebidos com
base na LOA 2017 tiveram correspondência com a proposta orçamentária do referido exercício,
o que, por ocasião, pode explicar o fato de os percentuais de execução estarem aquém da
importância dotada, ou seja, a execução das despesas em 2017 foi preservada em níveis
similares aos de 2016, ano com significativo corte orçamentário, enquanto a dotação
orçamentária final em 2017 foi significativamente maior, em torno de 44% superior à dotação
final de 2016.
3.3.2 Restos a pagar de exercícios anteriores
O controle de saldos inscritos em Restos a Pagar é efetuado, por esta UJ, por
meio de acompanhamento da gestão mensal dos processos administrativos que originaram
aquelas despesas, verificando os motivos que impossibilitaram a sua conclusão.
Segundo demonstrado na tabela abaixo, do montante registrado em 1º/1/2017,
98,5% dos restos a pagar não processados e 84,2% dos restos a pagar processados foram
realizados ou cancelados até o final do exercício.
Tabela 11 - Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores
Ano de
Inscrição
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Ano de
Inscrição
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados Liquidados
Montante em 1º/1/2017
Pagos
Cancelados
(a)
(b)
(c)
301.886,85
92.276,08
75.436,14
305.125,02
36.206,14
268.897,92
173.759,31
26.824,07
130.727,26
26.104,34
26.104,34
68.071,40
68.071,40
77.890,07
77.890,07
Restos a Pagar Não Processados
Montante em 1º/1/2017
Liquidados
Pagos
Cancelados
(e)
(f)
(g)
(h)
17.836.446,27
6.624.951,76
6.623.156,46
11.039.998,96
17.027.870,49
1.138.928,59
1.138.928,59
15.539.251,90
159,20
159,20
6.501,72
6.501,72
173.471,67
173.471,67

Saldo a pagar 31/12/2017
(d) = (a-b-c)
134.174,63
20,96
16.207,98
Saldo a pagar 31/12/2017
(i) = (e-g-h)
173.290,85
349.690,00
-

Esta UJ tem realizado um esforço constante para a execução dos restos a pagar,
o que se evidencia pelo pagamento significativo dos restos a pagar processados e não
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processados, bem como 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. Nesse sentido, 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 montante total relativo a restos a pagar não processados em 31/12/2017 é
apenas de R$ 522.980,85. Ressalta-se o esforço empreendido por esta UJ para o pagamento ou
cancelamento dos saldos inscritos. O saldo remanescente justifica-se, como já explicitado, pela
execução continuada de alguns contratos, cujos empenhos emitidos em 2015 e 2016 ainda não
foram liquidados em 2017, em razão da não prestação dos serviços no exercício.
Os saldos em restos a pagar processados são, em quase sua totalidade, relativos à
locação de mão-de-obra, pendentes por glosas em pagamentos, originadas pela falta de
apresentação de documentos.
Quanto à existência de registro no SIAFI como “vigentes” sem que sua vigência
tenha sido prorrogada, além das informações já prestadas, acrescenta-se que, no caso dos restos
a pagar não processados, os valores de exercícios anteriores tiveram a vigência normal, de
acordo com o previsto no Decreto nº 93872/86, tendo sido efetuado o bloqueio pela Secretaria
do Tesouro Nacional/MF dos empenhos de 2013 e 2014, em 2015 e 2016, respectivamente.
Por fim, ressalte-se que não houve impacto na gestão financeira deste Tribunal
decorrente do pagamento de RP de exercícios anteriores.
3.3.3 Informações sobre a execução das despesas
A tabela a seguir apresenta a execução das despesas do exercício de 2017,
segregada por modalidade de contratação.
Tabela 12 - Despesas por modalidade de contratação
Unidade orçamentária: Tribunal Superior do Trabalho
Modalidade de Contratação
1. Modalidade de Licitação (a)
a) Pregão
2. Contratações Diretas (b+c)
b)Dispensa
c) Inexigibilidade
3. Regime de Execução Especial (d)
d) Suprimento de Fundos
4. Pagamento de Pessoal (e+f)
e) Pagamento em Folha
f) Diárias
5. Total das Despesas acima (1+2+3+4)
6. Total das Despesas da UPC
Fonte: Siafi 2017

Código UO: 15101

Despesa executada
2017
%
2016
113.385.602,90 11,2 92.898.728,75
113.385.602,90 11,2 92.898.728,75
36.392.281,55 3,6 20.120.721,60
31.223.458,66 3,1 15.798.696,00
5.168.822,89 0,5
4.322.025,60
222.806,27 0,0
207.625,27
222.806,27 0,0
207.625,27
794.856.962,64 78,5 735.969.229,50
791.428.916,48 78,2 732.167.858,94
3.428.046,16 0,3
3.801.370,56
944.857.653,36 93,3 849.196.305,12
1.012.813.788,00 100 919.320.556,54
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%
10,1
10,1
2,2
1,7
0,5
0,0
0,0
80,0
79,6
0,4
92,4
100

Despesa paga
2017
%
2016
%
87.367.505,82 8,9 84.077.942,82 9,3
87.367.505,82 8,9 84.077.942,82 9,3
28.564.983,75 2,9 18.699.898,90 2,1
24.441.603,17 2,5 14.876.961,56 1,7
4.123.380,58 0,4
3.822.937,34 0,4
222.806,27 0,0
207.625,27 0,0
222.806,27 0,0
207.625,27 0,0
794.845.082,88 81,3 728.794.287,03 80,9
791.417.036,72 80,9 724.992.916,47 80,5
3.428.046,16 0,4
3.801.370,56 0,4
911.000.378,72 93,2 831.779.754,02 92,3
977.507.649,65 100 901.182.223,42 100
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Embora não se tenha observado uma alteração significativa na distribuição do
montante da despesa realizada entre as modalidades de contratação, podem-se destacar, além
do aumento do volume total de despesas da UPC, algumas mudanças pontuais quando se
compara o exercício de referência com o exercício de 2016.
De maneira geral, o total de despesas empenhadas e consequentemente o total de
despesas pagas apresentou um incremento regular quando observados os exercícios de 2016 e
2017. Do montante total de despesas empenhadas em 2016, no valor R$ 919.320.556,54, houve
um acréscimo percentual de 10,2%, totalizando R$ 1.012.813.788,00 para o ano de 2017.
Comparando percentualmente os valores da despesa executada nos dois
exercícios, cabe destacar que a maioria dos itens apresentou aumento, como é o caso das
contratações por Pregão, com acréscimo de 22,1%, por inexigibilidade, majorada em 19,6%,
por Suprimento de Fundos, com um acréscimo de 7,3%, por pagamento em folha, aumentada
em 8,1%, e de forma mais explícita, as contrações por dispensa, as quais apresentaram uma
variação de 97,6%.
Ressalta-se que o incremento considerável dos gastos contratados por Dispensa
de Licitação ocorreu, em especial, devido à execução das seguintes despesas pontuais: a
contratação da Fundação Carlos Chagas – FCC com vistas à realização de concurso público
para provimento de cargos do Quadro de Pessoal da Secretaria do TST e de concurso nacional
unificado para provimento de cargos da carreira da magistratura do trabalho e a contratação da
empresa Real JG Serviços Gerais Eireli, para assumir remanescente de serviços de limpeza,
conservação e higienização diárias.
Por outro lado, cumpre informar que houve redução no montante de despesas
executadas com Diárias, no percentual de 9,8%, o que ocorreu, principalmente, pelo fato da
concentração da formação de magistrados na educação à distância.
A tabela a seguir discrimina as despesas por grupo e elemento de despesa.
Tabela 13 - Despesas por grupo e elemento de despesa
Unidade Orçamentária: Tribunal Superior do Trabalho

Código UO: 15101

Órgão Orçamentário: 15000

DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa
1. Despesas de Pessoal

Empenhada
2017

Liquidada
2016

RP não processados

2017

2016

2017

2016

Valores Pagos
2017

2016

461,72

426.684.170,44

404.847.011,06

11 – Vencimentos e Vantagens Fixas
–Pessoal Civil

426.688.168,20

404.847.472,78

426.684.170,44

404.847.011,06

3.997,76

01 – Aposentadoria RPPS, Reser.
Remuner. E Refor.Militar

224.931.677,00

191.399.143,96

224.927.447,31

191.398.535,29

4.229,69

608,67

224.927.447,31

191.398.535,29

Demais elementos do grupo

139.809.071,28

135.921.242,20

139.805.418,97

128.747.370,12

3.652,31

7.173.872,08

139.805.418,97

128.747.370,12

2017

2016

2017

3. Outras Despesas Correntes

2017

2016

2016

2017

37 - Locação de mão-de-obra

84.054.270,87

76.797.494,20

68.410.452,98

73.152.343,08

15.643.817,89

3.645.151,12

68.076.187,62

72.910.427,25

2016

39 - Outros serviços de terceiros - PJ

61.524.965,10

51.476.643,77

52.244.558,09

48.903.059,34

9.280.407,01

2.573.584,43

52.200.990,43

48.882.799,17

46 - Auxilio-Alimentação

24.399.263,00

24.760.292,47

24.210.279,14

24.725.399,13

188.983,86

34.893,34

24.210.279,14

24.725.399,13

Demais elementos do grupo

26.093.715,71

27.620.166,95

23.429.657,89

26.051.173,55

2.664.057,82

1.568.993,40

23.402.950,10

26.020.257,89

DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de Despesa
4. Investimentos
52 - Equipamentos e material
permanente
Demais elementos do grupo

Empenhada
2017

Liquidada
2016

2017

RP não Processados
2016

2017

2016

Valores Pagos
2017

2016

22.164.145,40

3.359.010,32

15.576.525,82

1.296.927,05

6.587.619,58

2.062.083,27

15.563.016,34

1.288.131,86

3.148.511,44

3.139.089,89

2.637.189,30

2.362.291,65

511.322,14

776.798,24

2.637.189,30

2.362.291,65

Fonte: Siafi 2017
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Da tabela acima, percebe-se que o Grupo Despesas Correntes apresentou uma
leve redução no percentual de execução, em relação aos pagamentos efetuados, quando
observados os mesmos dados para 2016.
Não obstante, o Grupo Despesas de Pessoal obteve um acréscimo na ordem de
9,2% de despesas executadas, notadamente devido às parcelas de reajuste aos servidores do
judiciário, implementadas em junho e novembro de 2017.
Quanto ao Grupo Despesa de Capital, cabe evidenciar um incremento
considerável, com um percentual de execução majorado em 398,6% no valor total pago quando
comparado com o exercício de 2016, valor que pode ser explicado pelas aquisições de
microcomputadores, soluções para área tecnologia da informação e veículos oficiais da frota do
TST.
3.3.4 Suprimento de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento do Governo
Federal
A concessão de suprimento de fundos no âmbito do TST é regulamentada pelo
Ato SEAOF.GDGSET.GP nº 448, de 15/7/2009 e observa as orientações contidas na
Macrofunção SIAFI 02.11.21 – Suprimento de Fundos, expedida pela CCONT/STN.
Convém esclarecer que 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 e de pequeno vulto. As despesas realizadas
nessa modalidade foram estritamente para atender às demandas urgentes, que não podiam
aguardar o processo normal de compras.
Tabela 14 - Concessão de suprimento de fundos
Unidade Gestora (UG) do SIAFI

Meio de Concessão
Cartão de Pagamento do Governo Federal

Conta Tipo B

Exercício

Valor do
maior limite
individual
concedido

Código

Nome ou Sigla

Quantidade

Valor Total

Quantidade

Valor Total

2017

08001

TST

-

-

40

298.883,99

8.000,00

2016

08001

TST

-

-

38

289.000,00

8.000,00

Fonte: TESOURO GERENCIAL e Sistema de Processos Administrativos – COFIN/SEA/TST

Tabela 15 - Utilização de suprimento de fundos
Exercício

Unidade Gestora (UG)
do SIAFI
Nome ou
Código
Sigla

Conta Tipo B

Cartão de Pagamento do Governo Federal
Saque (¹)
Fatura (²) (³)
Valor dos Saques Valor das Faturas
Quantidade
(a)
(b)

Total
Valor
(a+b)
Total
2017
08001
TST
83
30.459,30
192.346,97
222.806,27
2016
08001
TST
102
33.015,05
174.610,22
207.625,27
Fonte: TESOURO GERENCIAL e Sistema de Processos Administrativos – COFIN/SEA/TST
Notas:
¹ Corresponde aos valores líquidos, considerando as devoluções de saque nos valores de R$ 2.140,70 e R$ 34,95, referentes a 2017 e 2016,
respectivamente.
Quantidade

² No exercício de 2016, foram adicionadas ao cálculo, as faturas relativas a suprimento de fundos concedidos em 2016 e pagas em 2017, no
valor de R$ 16.183,93.
³ No exercício de 2017, foram excluídas do cálculo as faturas relativas a suprimento de fundos concedidos em 2016 e pagas em 2017, no valor
de R$ 16.183,93 e foram adicionadas ao cálculo as faturas relativas a suprimento de fundos concedidos em 2017 e pagas em 2018, no valor de
R$ 18.161,29.
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Tabela 16 - Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência
Unidade Gestora (UG)
do SIAFI
Código
Sigla

Classificação do Objeto Gasto
Elemento de Despesa

3390.30 – Material de
Consumo

080001

TST

3390.39 - Outros
Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica

4490.52 – Equipamentos
e Material Permanente

Subitem da Despesa
6 - Alimentos para Animais
50 - Bandeiras, Flamulas e Insignias
42 - Ferramentas
4 - Gas e Outros Materiais Engarrafados
46 - Material Bibliografico
19 - Material de Acondicionamento e Embalagem
20 - Material de Cama, Mesa e Banho
21 - Material de Copa e Cozinha
16 - Material de Expediente
22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienizacao
28 - Material de Protecao e Seguranca
44 - Material de Sinalizacao Visual e Outros
17 - Material de Tic - Material de Consumo
14 - Material Educativo e Esportivo
26 - Material Eletrico e Eletronico
9 - Material Farmacologico
36 - Material Hospitalar
10 - Material Odontologico
29 - Material P/ Audio, Video e Foto
15 - Material P/ Festividades e Homenagens
24 - Material P/ Manut. de Bens Imoveis/Instalacoes
25 - Material P/ Manutencao de Bens Moveis
39 - Material P/ Manutencao de Veiculos
41 - Material P/ Utilizacao em Grafica
30 - Material Para Comunicações
59 - Material Para Divulgacao
99 - Outros Materiais de Consumo
31 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
70 - Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flamulas
74 - Fretes e Transportes de Encomendas
78 - Limpeza e Conservacao
14 - Locacao Bens Mov. Out.Naturezas e Intangiveis
17 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos
20 - Manut. e Cons.de B.Moveis de Outras Naturezas
8 - Manutencao de Software
16 - Manutencao e Conserv. de Bens Imoveis
19 - Manutencao e Conserv. de Veiculos
99 - Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica
51 - Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas
46 - Servicos Domesticos
63 - Servicos Graficos e Editoriais
66 - Servicos Judiciarios
5 - Servicos Tecnicos Profissionais
6 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao
12 - Aparelhos e Utensilios Domesticos
35 - Equipamentos de Processamento de Dados

Total
57,90
872,00
581,17
112,99
150,00
1.062,52
906,36
3.837,33
5.888,98
2.167,41
16,25
3.992,38
5.586,63
177,60
12.783,06
378,40
1.593,60
6.565,66
2.586,57
196,00
100.831,93
14.377,12
730,00
920,00
1.476,30
800,00
6.182,95
2.257,30
210,00
130,00
264,37
520,00
2.790,00
11.260,00
2.607,00
726,30
17.127,50
1.450,00
230,00
300,00
360,00
1.595,00
76,00
650,00
3.887,19
399,90
1.134,60

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 nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 9.648/98. Do total de R$ 298.883,99 empenhados para as
40 concessões de suprimento de fundos em 2017, R$ 222.806,27 (74,5%) foram efetivamente
despendidos pelos agentes supridos, sendo que R$ 30.459,30 (13,7%) foram despesas
incorridas na forma de saques, e R$ 192.346,97 (86,3%) foram gastos na forma de faturas.
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
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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 responsável pelo controle dos prazos de
prestação de contas, que o ordenador de despesas tem a responsabilidade de aprovar ou
impugnar as contas prestadas pelo suprido, e que a unidade de contabilidade é a 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 2017, 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 39.17 (Manut. e
Conserv. de Maquinas e Equipamentos), 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 (manutenção e conservação 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
2017 (R$ 298.883,99), houve um acréscimo de 3,4%, em relação ao exercício de 2016, cujos
valores concedidos somaram R$ 289.000,00. Já em relação ao gasto total com saques e faturas
em 2017, no valor de R$ 222.806,27, houve um acréscimo de 7,3% em comparação ao
exercício de 2016, cujo gasto totalizou R$ 207.625,27.

3.4

Desempenho operacional

As metas nacionais para o ano de 2017 foram aprovadas no 10º Encontro
Nacional do Poder Judiciário, em Brasília, com a presença dos magistrados e representantes da
Justiça Brasileira.
Apresenta-se a seguir o desempenho do TST frente às Metas Nacionais do
Judiciário, monitoradas pelo CNJ.
Tabela 17 - Grau de cumprimento das Metas Nacionais do Poder Judiciário
Meta
1

2

6
7

Descrição
Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os
distribuídos em 2017.
Identificar e julgar, até 31/12/2017, pelo menos 100% dos processos
distribuídos até 31/12/2013.
Identificar e julgar, até 31/12/2017, pelo menos 90% dos processos
distribuídos até 31/12/2014.
Identificar e julgar, até 31/12/2017, as ações coletivas distribuídas até
31/12/2014.
Identificar e reduzir em 2,5% o acervo dos dez maiores litigantes em
relação ao ano anterior

Grau de cumprimento (%)
113,8%
89,7%
90,6%
97,8%
111,9%

Fonte: site do CNJ

Levando-se em consideração tão-somente as variáveis previstas na Meta 1, ou
seja, com a exclusão de algumas classes processuais, o Tribunal Superior do Trabalho
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distribuiu 176.900 processos e julgou 201.224, o que ensejou a superação da aludida meta em
13,8%.
Em referência à Meta 7, o Tribunal conseguiu reduzir em mais de 2,5% o acervo
dos dez maiores litigantes, superando a meta estabelecida. O alcance dessa meta representou o
julgamento de 34.659 processos que figuram como parte interessada o Banco do Brasil S.A., a
Caixa Econômica Federal – CEF, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, a
Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS, a Petróleo Brasileiro S.A. –
PETROBRÁS, a União, o Santander, o Bradesco, o Itaú-Unibanco e a FUNCEF.
Destaca-se a superação das metas 1 e 7 estabelecidas para o período. Em
contrapartida as Metas 2 e 6 obtiveram desempenho muito bom, porém não alcançaram o
almejado para o exercício.
3.5

Apresentação e análise de indicadores de desempenho

O Plano Estratégico estabelecido para o período de 2015 a 2020 prevê 23
indicadores de desempenho. Desses, 9 foram incluídos em outras seções deste relatório, conforme
abaixo especificado:
Tabela 18 - Indicadores de desempenho relacionados em outras seções deste relatório
Indicador
Item do Relatório
6.3 Aferição do grau de
ISAT – Índice de Satisfação dos Clientes
satisfação dos cidadãosusuários
IMCSC – Índice Mínimo de Capacitação de Servidores em Competências
IDC – Índice de Desenvolvimento da Competência
IRI – Índice de Rotatividade Interna
5.1.6 Indicadores gerenciais
sobre gestão de pessoas
IRE – Índice de Rotatividade Externa
ICOQVT – Índice de Clima Organizacional e Qualidade de Vida no TST
IAFAST – Índice de Afastamento de Servidores Decorrente de Licença Médica
ICP – Índice do Consumo de Papel
5.4 Gestão ambiental e
sustentabilidade
IR – Índice de Reciclagem

Apresentam-se a seguir o resultado dos demais indicadores de desempenho
acompanhado de análise quanto ao atingimento da meta prevista para o exercício.
Tabela 19 - Índice de Satisfação de TI
Denominação

Índice Previsto

ISTI – Índice de Satisfação de TI

78%

Índice Observado
(mensuração 2017)
79,40%

Periodicidade
anual

O Índice de Satisfação de TI – ISTI avalia o grau de satisfação dos servidores
sobre os serviços de tecnologia da informação no TST e é mensurado pela Pesquisa de
Satisfação com a Tecnologia da Informação. O ISTI alcançou, em 2017, o resultado de 79,4%,
obtendo desempenho de 101,8% em relação à meta estabelecida (78%).
A Pesquisa, além de buscar a aferição do índice de satisfação com os produtos e
serviços da TI no Tribunal, teve o intuito de identificar, por meio de manifestações escritas e
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voluntárias dos participantes, necessidades de melhoria nos aspectos: Atendimento, Equipe
Técnica, Infraestrutura, Soluções e Sistemas Específicos.
Segundo a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIN, a
participação na pesquisa foi bastante significativa (769 respondentes), bem assim a expressiva
quantidade de comentários a respeito dos diversos questionamentos, que servirão de insumo
para futuras ações da SETIN em relação à melhoria dos serviços.
Como destaques da pesquisa, podem-se ressaltar alguns itens com índice de
satisfação superior a 85%, quais sejam: Cordialidade no atendimento - 95%, Retorno da TI às
solicitações dos usuários - 90%, Infraestrutura instalada (microcomputadores, impressoras e
multifuncionais) - 86,9%. Por outro lado, outros itens merecem atenção quanto à satisfação dos
usuários: Facilidade de uso e tempo de resposta do BO – 71,8%, Wireless – 72,1%.
Com o desempenho ligeiramente superior à meta estabelecida (78%), a pesquisa
efetivamente atingiu seus objetivos. Elogios foram recebidos, bem assim pontos de melhoria
foram identificados e servirão de insumo e motivação para a busca constante da evolução dos
produtos e serviços de TI, objetivando manter e melhorar a satisfação dos usuários em geral.
Tabela 20 - Índice de Repercussão dos Produtos Jornalísticos Produzidos
Denominação

Índice Previsto

Índice Observado
(mensuração 2017)

Periodicidade

IRPJP – Índice de Repercussão
dos
Produtos
Jornalísticos
Produzidos

17.309.562

14.993.492

anual

O Índice de Repercussão dos Produtos Jornalísticos Produzidos – IRPJP
mensura o alcance dos produtos jornalísticos produzidos pela Secretaria de Comunicação
Social – SECOM e sua repercussão na mídia e em outros meios de comunicação.
No ano de 2017, o TST atingiu 14.993.492 visualizações, audições,
republicações, compartilhamentos e curtidas das matérias em seus produtos
produzidos/repercussões na mídia e em outros meios de comunicação, com desempenho de
86,62% da meta estabelecida (17.309.562).
O resultado anual ficou abaixo da meta proposta em 2.316.070 pontos. O exame
mês a mês da Análise de Desempenho do Indicador da SECOM demonstra que a Secretaria e
suas unidades envidaram todos os esforços para que a meta fosse atingida, mas, ao longo de
todo o ano, muitas variáveis, que estão totalmente fora do controle da unidade, tiveram impacto
no indicador, sobretudo as sucessivas alterações introduzidas na principal ferramenta usada
para medir o alcance da divulgação pelo Tribunal, o Facebook. Isso acabou gerando outros
fatores que também fogem à ingerência da SECOM, como o acirramento de algumas
características típicas das redes sociais – entre elas a formação do chamado “efeito bolha”, que
faz com que os usuários sejam alimentados predominantemente com determinadas tendências
de conteúdo, dificultando a aquisição de novos seguidores.
Tendo em vista o quadro desenhado ao longo de 2017, entendemos necessário
fazer algumas ponderações. A primeira diz respeito ao fato de que as metas do Plano
Estratégico 2015 a 2020 seguirem a linha do plano anterior, fortemente calcado, no caso da
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SECOM, em desempenho nas redes sociais. Contudo, ao longo dos últimos anos,
principalmente, o que se verifica é a instabilidade dessas ferramentas, sobretudo diante das
dificuldades postas por seus administradores que, naturalmente visando o lucro, promovem
sucessivas mudanças que paulatinamente vêm diminuindo o alcance de páginas não pessoais,
como é o caso da página do TST, a fim de estimular o impulsionamento de seu conteúdo,
mediante pagamento de valor estabelecido.
A dependência dos indicadores de desempenho em relação a ferramentas tão
instáveis e imprevisíveis tem preocupado e sobrecarregado a SECOM, o que aponta para a
necessidade de revisão do atual modelo.
Tabela 21 - Índice de Licitações Concluídas no Prazo
Denominação

Índice Previsto

Índice Observado
(mensuração 2017)

Periodicidade

ILCP – Índice de Licitações
Concluídas no Prazo

54%

57,65%

anual

O Índice de Licitações Concluídas no Prazo – ILCP avalia o percentual médio de
licitações concluídas em até 125 dias entre a protocolização do processo administrativo
eletrônico e a publicação do resultado da licitação.
Em 2017 foram concluídas 85 licitações, das quais 49 atenderam o prazo da
meta de 125 dias, considerando-se o tempo entre a protocolização do processo e a publicação
do resultado da licitação. Dessa forma, 57,65% dos certames foram concluídos dentro do prazo.
Visando a melhoria dos procedimentos licitatórios foram adotadas algumas
medidas: acompanhamento das licitações e prazos de cada etapa, orientação às unidades
administrativas acerca de sua importância no atingimento da meta, aprimoramento da
confecção dos termos de referência e editais e criação de cronograma com prazo para execução
das etapas da licitação.
Tabela 22 - Índice de Licitações Concluídas no Prazo - TIC
Denominação

Índice Previsto

Índice Observado
(mensuração 2017)

Periodicidade

ILCP/TIC – Índice de Licitações
Concluídas no Prazo - TIC

54%

88%

anual

O Índice de Licitações Concluídas no Prazo - TIC mede o percentual médio de
licitações concluídas em até 180 dias entre a protocolização do processo administrativo
eletrônico e a publicação do resultado da licitação.
No exercício de 2017, a meta de concluir 54% das licitações de Tecnologia da
Informação e Comunicação – TIC, no prazo de 180 dias, foi atingida. Das 25 licitações
realizadas 22 foram concluídas no prazo.
Tabela 23 - Índice de Execução dos Projetos Estratégicos
Denominação

Índice Previsto

IEXPE – Índice de Execução dos

79%

Índice Observado
(mensuração 2017)
50%
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Projetos Estratégicos

O Índice de Execução dos Projetos Estratégicos - IEXPE mede o percentual de
projetos estratégicos executados no prazo.
No ano de 2017, o resultado apurado para o IEXPE foi 50%. Embora o
percentual observado seja inferior à meta estabelecida para o exercício (79%), nota-se que foi
mantido o percentual realizado no ano de 2016 (50%).
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.
Para a composição do IEXPE foram considerados dois projetos estratégicos:
“Implantação do PJe no TST”, encerrado em 5 de dezembro de 2017, e “Implementação da
Gestão por Competências”.
Tabela 24 - Índice de Agilidade na Publicação dos Acórdãos
Denominação

Índice Previsto

Índice Observado
(mensuração 2017)

Periodicidade

IAPA – Índice de Agilidade na
Publicação dos Acórdãos

90%

95,50%

anual

O Índice de Agilidade na Publicação dos Acórdãos – IAPA mede 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.
Verifica-se, durante todo o ano de 2017, a manutenção de uma média de
publicação de acórdãos acima da meta estipulada.
Do mês de fevereiro ao mês de novembro, o alcance mensal na publicação dos
acórdãos ficou acima de 90%.
De 95,11% de acórdãos publicados em 2016 dentro do prazo determinado pela
meta, evoluímos para 95,50% de acórdãos publicados.
Percebe-se que o crescente comprometimento das unidades envolvidas, e os
gabinetes, responsáveis pela liberação dos acórdãos após as sessões de julgamento, atuaram de
forma eficiente para que as Secretarias dos Órgãos Judicantes procedessem à publicação dos
acórdãos no prazo de dez dias.
Ressalte-se a importância dessa parceria entre gabinetes e Secretarias para a
obtenção do resultado positivo.
Tabela 25 - Índice de Produtividade Judicante
Denominação

Índice Previsto

IPJ – Índice de Produtividade

9.970

Índice Observado
(mensuração 2017)
10.784
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Judicante

O Índice de Produtividade Judicante - IPJ avalia a produtividade média dos
magistrados e é aferido pela divisão do número de processos julgados pelo total de Ministros da
Corte, à exceção de decisões derivadas de cargos de Direção e de Desembargadores
Convocados, não substitutos de Ministros.
Cabe assinalar que foi apurado o resultado de 10.784 processos julgados por
magistrado no ano de 2017, porquanto julgados 258.816 processos no período, com
desempenho de 108,2%, o que pode ser explicado pelo fato de estarem sendo julgados os
processos mais recentes distribuídos na Corte, em detrimento dos processos antigos em
tramitação no Tribunal (em princípio, com maior complexidade), além da estratégia adotada
pelo atual Presidente da Corte, no sentido de:
 implantar as horas extras nos Gabinetes dos Ministros, inclusive para os
cargos de confiança;
 instituir o “Prêmio Gabinete Legal”, em sua segunda edição, como
instrumento de incentivo ao aumento da produtividade e da qualidade das
decisões;
 deslocar dois servidores de cada uma das Turmas do Tribunal para os
Gabinetes dos Ministros, de modo que tais medidas surtiram o efeito
desejado, razão pela qual a meta anual estipulada foi atingida.
Tabela 26 - Índice de Processos Antigos em Tramitação
Denominação

Índice Previsto

Índice Observado
(mensuração 2017)

Periodicidade

IPAT – Índice de Processos
Antigos em Tramitação

24%

36,20%

anual

O Índice de Processos Antigos em Tramitação – IPAT mede a relação entre os
processos em tramitação com mais de dois anos de distribuição e o total de processos em
tramitação no ano. Em 2017, obteve o resultado acumulado/realizado de 36,2%, ficando acima
da meta anual estipulada de 24%.
Oportuno assinalar que, em dezembro de 2017, o TST contava com 92.442
processos antigos em tramitação.
As inovações trazidas pela Lei nº 13.015/2014, que dispõe sobre o
processamento de recursos no âmbito da Justiça do Trabalho e que foi o motivo pelo qual
foram retidos alguns processos nos TRTs para uniformização de jurisprudência local, afora
outros devolvidos com a mesma finalidade, aliadas à estratégia adotada pelo Presidente da
Corte, já apontada nos comentários do IPJ, não surtiram o efeito esperado.
Considerado o desempenho relativo ao IPAT do ano de 2016 (45,75%) e aquele
apurado no mês de dezembro de 2017 (49,17%), a meta anual, tal como ocorrido em 2016, não
foi atingida.
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Tabela 27 - Índice Médio de Baixados Sem Recursos
Denominação

Índice Previsto

Índice Observado
(mensuração 2017)

Periodicidade

IMBSR – Índice Médio de
Baixados sem Recursos

47 dias

54 dias

anual

O Índice Médio de Baixados Sem Recursos - IMBSR mensura o número médio
de dias entre o primeiro julgamento do processo e sua baixa definitiva sem interposição de
recurso.
No tocante ao resultado acumulado/realizado em dezembro, o índice atingiu 54
dias, ficando acima da meta anual estipulada de 47 dias e com desempenho de 85,6%, tendo
sido baixados sem recursos 159.302 processos.
As inovações trazidas pela Lei nº 13.015/2014, que dispõe sobre o
processamento de recursos no âmbito da Justiça do Trabalho e que foi o motivo pelo qual
foram retidos alguns processos nos TRTs para uniformização de jurisprudência local, afora
outros devolvidos com a mesma finalidade, aliadas à estratégia adotada pelo Presidente da
Corte, já apontada nos comentários do IPJ, não surtiram o efeito esperado, razão pela qual a
meta anual estipulada não foi atingida.
Tabela 28 - Índice Médio de Baixados Com Recursos
Denominação

Índice Previsto

Índice Observado
(mensuração 2017)

Periodicidade

IMBR – Índice Médio de
Baixados com Recursos

402 dias

631 dias

anual

O Índice Médio de Baixados Com Recursos - IMBR mensura o número médio
de dias que o processo leva entre o primeiro julgamento e a baixa do processo, com
interposição de recurso interno.
No tocante ao resultado acumulado/realizado no mês de dezembro, o índice
atingiu 631 dias, ficando muito acima da meta anual estipulada de 402 dias, e o desempenho
anual foi de 43,0%, tendo sido baixados com recursos 54.704 processos.
As inovações trazidas pela Lei nº 13.015/2014, que dispõe sobre o
processamento de recursos no âmbito da Justiça do Trabalho e que foi o motivo pelo qual
foram retidos alguns processos nos TRTs para uniformização de jurisprudência local, afora
outros devolvidos com a mesma finalidade, aliadas à estratégia adotada pelo Presidente da
Corte, já apontada nos comentários do IPJ, não surtiram o efeito esperado.
Considerado o desempenho relativo ao IMBR do ano de 2016 (92,5%) e aquele
apurado no mês de dezembro de 2017 (43,03%), a meta anual, tal como ocorrido em 2016, não
foi atingida.
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Tabela 29 - Índice Médio de Julgados
Denominação

Índice Previsto

Índice Observado
(mensuração 2017)

Periodicidade

IMJ – Índice Médio de Julgados

211 dias

326 dias

anual

O Índice Médio de Julgados - IMJ mensura o tempo médio de tramitação entre a
primeira conclusão e a primeira decisão judicial.
No ano de 2017, 210.669 processos tiveram o 1º julgamento em 326 dias (tempo
médio de tramitação), o que representou um desempenho de 45,57%, frente à meta anual
estipulada de 211 dias.
As inovações trazidas pela Lei nº 13.015/2014, que dispõe sobre o
processamento de recursos no âmbito da Justiça do Trabalho e que foi o motivo pelo qual
foram retidos alguns processos nos TRTs para uniformização de jurisprudência local, afora
outros devolvidos com a mesma finalidade, aliadas à estratégia adotada pelo Presidente da
Corte, já apontada nos comentários do IPJ, não surtiram o efeito esperado.
Considerado o desempenho relativo ao IMJ do ano de 2016 (53,10%) e aquele
apurado no mês de dezembro de 2017 (45,57%), a meta anual, tal como ocorrido em 2016, não
foi atingida.
Tabela 30 - Índice de Processos Antigos nos Gabinetes
Denominação

Índice Previsto

Índice Observado
(mensuração 2017)

Periodicidade

IPAG – Índice de Processos
Antigos nos Gabinetes

26%

44,45%

anual

O Índice de Processos Antigos nos Gabinetes – IPAG mensura o percentual de
processos distribuídos há mais de dois anos em relação ao número total de processos conclusos
nos gabinetes.
Em 2017, o resultado acumulado/realizado atingiu 44,5%, ficando muito acima
da meta anual estipulada de 26%, pois se encontram pendentes no Tribunal 66.800 processos
antigos dentre os 150.279 processos conclusos nos Gabinetes.
As inovações trazidas pela Lei nº 13.015/2014, que dispõe sobre o
processamento de recursos no âmbito da Justiça do Trabalho e que foi o motivo pelo qual
foram retidos alguns processos nos TRTs para uniformização de jurisprudência local, afora
outros devolvidos com a mesma finalidade, aliadas à estratégia adotada pelo Presidente da
Corte, já apontada nos comentários do IPJ, não surtiram o efeito esperado, razão pela qual a
meta anual estipulada não foi atingida.
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Tabela 31 - Índice do Tempo Médio de Tramitação
Denominação

Índice Previsto

Índice Observado
(mensuração 2017)

Periodicidade

ITMT – Índice do Tempo Médio
de Tramitação

414 dias

601 dias

anual

O Índice de Tempo Médio de Tramitação - ITMT avalia o número médio de dias
em que o processo tramita no TST (andamento inicial até a baixa definitiva do processo).
Relativamente ao resultado acumulado/realizado em 2017, atingiu 601 dias, ficando muito
acima da meta anual estipulada de 414 dias, tendo sido baixados 220.722 processos, com
desempenho de 54,8%, e expressiva piora em relação aos meses anteriores.
As inovações trazidas pela Lei nº 13.015/2014, que dispõe sobre o
processamento de recursos no âmbito da Justiça do Trabalho e que foi o motivo pelo qual
foram retidos alguns processos nos TRTs para uniformização de jurisprudência local, afora
outros devolvidos com a mesma finalidade, aliadas à estratégia adotada pelo Presidente da
Corte, já apontada nos comentários do IPJ, não surtiram o efeito esperado.
Considerado o desempenho relativo ao ITMT do ano de 2016 (71,8%) e aquele
apurado em dezembro de 2017 (54,8%), a meta anual, tal como ocorrido em 2016, não foi
atingida.
Tabela 32 - Índice de Congestionamento
Denominação

Índice Previsto

Índice Observado
(mensuração 2017)

Periodicidade

IC – Índice de Congestionamento

53%

52,14%

anual

O Índice de Congestionamento - IC mensura o percentual de demanda reprimida
por soluções definitivas nos processos em trâmite no TST, que corresponde à proporção de
processos ainda não solucionados.
Esse índice, no tocante ao resultado acumulado/realizado em dezembro, atingiu
52,14%, ficando abaixo da meta anual estipulada de 53%, com desempenho neste mês de
101,6%, repetindo o excelente desempenho dos dois meses anteriores, o que contribuiu de
maneira efetiva para superar os índices insuficientes apurados até então.
Houve um acréscimo de 13,7% no acervo de casos novos no TST entre janeiro e
dezembro, que passou de 178.471 para 206.869, considerado o total de 220.780 processos
baixados neste mês.
Cabe assinalar que em 2017 esse índice oscilou, estando por vezes acima da
meta estabelecida para o período, o que demonstra que as inovações legais, aliadas às
estratégias adotadas pelo Presidente desta Corte, conforme relatado nos indicares anteriores,
surtiram o efeito esperado.
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4

GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

4.1

Descrição das estruturas de governança

O TST objetivando atender aos normativos de governança, no exercício de 2017,
contou com o conselho, os comitês e as comissões a seguir relacionados para gerenciando de
temas relacionados às atividades fim e meio do Tribunal.

Figura 5 - Organograma dos Comitês
Tabela 33 - Descrição dos Comitês existentes na estrutura de governança do TST
Comitê

Normativo

1- Comitê de Gestão do Clima
Organizacional

ATO.TST.GP
474/2007

CGBNDT - Comitê Gestor do
Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas e do Sistema de
Expedição da Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas
2- Comitê Gestor da Carta de
Serviços ao Cidadão no âmbito
do TST
CGSI – Comitê Gestor de
Segurança da Informação do
Tribunal Superior do Trabalho
CGPORT - Comitê Gestor do
Portal do Tribunal Superior do
Trabalho
CGSJUD - Comitê Gestor de
Sistemas Judiciais do Tribunal
Superior do Trabalho

ATO.TST.GP
123/2012

ATO.TST.GP
552/2012
ATO.TST.GP
255/2013
ATO.TST.GP
293/2013
ATO.TST.GP
253/2013

Descrição
TST
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.
Supervisionar e regular o funcionamento do sistema e a integridade do
banco de dados; opinar sobre as modificações do sistema; receber e
responder dúvidas, sugestões e críticas endereçadas ao sistema ou ao
banco, encaminhando soluções; propor melhoria das funcionalidades;
propor políticas de gestão e aproveitamento dos dados.
Coordenar a atualização e o aperfeiçoamento contínuos do conteúdo e da
forma da disponibilização da Carta no portal do TST.
Gerir a Política de Segurança da Informação do TST e monitorar a sua
efetiva aplicação; propor, acompanhar e avaliar os resultados das ações
relacionadas à segurança da informação.
Gerenciar as informações e a estrutura dos serviços informatizados nos
ambientes de internet e intranet do TST, assim como o seu padrão visual
e forma de apresentação.
Garantir a adequação dos sistemas judiciais do TST aos requisitos legais
e às necessidades do Tribunal; definir as ações de aperfeiçoamento dos
sistemas judiciais do TST; estabelecer prioridades para a execução dos
aperfeiçoamentos aprovados nos sistemas judiciais do TST.
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Comitê

3- Comitê de
Pessoas do TST

Normativo

Gestão

de

ATO.TST.GP
478/2013

4- Comitê de Qualidade de
Vida no Trabalho

ATO.TST.GP
103/2014

5- Comitê Gestor do Sistema
do Processo Judicial Eletrônico
da Justiça do Trabalho – PJe-JT
no âmbito do Tribunal Superior
do Trabalho

ATO.TST.GP
213/2014

CGTI – Comitê de Governança
de Tecnologia da Informação e
Comunicação

ATO.TST.GP
470/2016

CGESTI – Comitê de Gestão
de Tecnologia da Informação e
Comunicação do TST

CGPJe/JT - Comitê Gestor do

Ordem
Serviço
SETIN
1/2017
ATO

de

Descrição
Formular propostas de aperfeiçoamento das políticas e práticas de
Gestão de Pessoas do Tribunal, alinhadas ao Plano Estratégico
Institucional e pautadas nos parâmetros da moderna Administração
Pública; assegurar o cumprimento dos princípios e diretrizes da Política
de Gestão de Pessoas; acompanhar a implementação das principais
práticas de Gestão de Pessoas no âmbito do TST e avaliar os resultados
alcançados, propondo medidas corretivas, quando necessário; e
assessorar a Administração do Tribunal nas demais questões afetas à
Gestão de Pessoas.
Formular proposta de política e programa de qualidade de vida no
trabalho para o TST; propor e/ou avaliar projetos de qualidade de vida
no trabalho, com fixação de metas anuais, visando à promoção de um
ambiente de trabalho saudável; propor estudos sobre uma gestão
organizacional e do trabalho que integre a missão institucional, o
desempenho profissional e o bem-estar dos servidores e colaboradores;
propor estudos sobre a organização do trabalho, em especial, quanto a
variáveis como tempo de execução, técnicas de controle e gestão das
atividades; e propor estudos para mensuração dos níveis de satisfação do
servidor, em face da complexidade de variáveis que afetam seu bemestar, com reflexos no desempenho profissional; acompanhar a
implementação das principais práticas de qualidade de vida no trabalho
no âmbito do TST e avaliar os resultados alcançados, propondo ajustes
quando necessário; assessorar a Administração do Tribunal nas demais
questões afetas à qualidade de vida no trabalho.
Especificar as regras de negócio do sistema, no que concerne às
funcionalidades aplicáveis ao TST; propor medidas para a adequação do
PJe-JT do TST aos requisitos legais e às necessidades do Tribunal,
inclusive no que concerne a sua integração e ao seu alinhamento com o
Sistema do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT,
bem como dos demais órgãos do Poder Judiciário e de outras entidades
eventualmente identificadas como usuários externos; estabelecer ações
de aperfeiçoamento do sistema com a finalidade de desenvolver soluções
e resultados necessários à concretização do PJe-JT do TST; estabelecer
ações de aperfeiçoamento do sistema com a finalidade de desenvolver
soluções e resultados necessários à concretização do PJe-JT do TST;
apresentar cronograma de implantação do PJe-JT no âmbito do TST,
além das atribuições previstas no art. 30 da Resolução Administrativa nº
1.589, de 4/2/2013.
Aconselhar a Presidência na direção estratégica de TIC; propor
diretrizes, políticas, estratégias, indicadores e metas institucionais de TI;
alinhar as iniciativas de TIC ao Plano Estratégico Institucional; opinar
sobre os principais investimentos e sugerir a ordem da alocação de
recursos nas iniciativas de TIC, consoante às estratégias e prioridades do
TST; examinar os planos de ações e propor o Plano Estratégico de
Tecnologia da Informação e Comunicação e suas revisões; submeter à
Presidência a proposta de Plano Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação e os recursos orçamentários para a sua efetivação e suas
revisões; submeter à Presidência a proposta de Plano de Contratações de
Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação e suas revisões;
monitorar a execução dos projetos estratégicos de TIC, recomendando,
quando couber, ações de aperfeiçoamento; monitorar os níveis de
serviços de TI, recomendando, quando couber, ações de
aperfeiçoamento.
Analisar demandas, aprovar planos táticos e operacionais, propor planos
estratégico e diretor, deliberar sobre questões de arquitetura de TIC,
monitorar estratégia, riscos, planos, indicadores e níveis de serviço de
TIC.
TST/CSJT
Supervisionar o gerenciamento, a especificação, o desenvolvimento, a
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Comitê
Processo Judicial Eletrônico da
Justiça do Trabalho
CGMNac-JT - Comitê Gestor
do Programa Nacional de
Resgate da Memória da Justiça
do Trabalho

Normativo
TST.CSJT.GP
9/2011

Descrição
implantação, o suporte e a manutenção do Processo Judicial Eletrônico
da Justiça do Trabalho – PJe/JT.

ATO
TST.CSJT.GP
37/2011

Auxiliar o Presidente do TST e do CSJT, como também a Comissão de
Documentação do TST, na coordenação das atividades do Programa.

CGSADM - Comitê Gestor dos
Sistemas Administrativos do
Tribunal Superior do Trabalho

ATO
TST.CSJT.GP
7/2013

6- Comitê Gestor Nacional do
Programa Trabalho Seguro

ATO.
TST.CSJT.GP
18/2012

cgProad-Ouv – Comitê Gestor
do Sistema de Processo
Administrativo
Virtual
e
Ouvidoria da Justiça do
Trabalho

CGTIC-JT - Comitê Gestor de
Tecnologia da Informação e das
Comunicações da Justiça do
Trabalho
cg-DEJT - Comitê Gestor do
Diário Eletrônico da Justiça do
Trabalho
cge-DOC - Comitê Gestor do
Sistema
Integrado
de
Protocolização e Fluxo de
Documentos Eletrônicos

ATO.
TST.CSJT.GP
18/2017

ATO
CSJT.GP
133/2009
ATO
CSJT.GP
146/2009
ATO
CSJT.GP
173/2009

cg-CPE - Comitê Gestor do
Sistema
Carta
Precatória
Eletrônica

ATO
CSJT.GP
176/2009

cgMalote - Comitê Gestor do
Sistema Malote Digital

ATO
CSJT.GP
175/2009

Ct-PROJ - Comitê Técnico
Temático de Gestão de Projetos
de Tecnologia da Informação e
das Comunicações

ATO
CSJT.GP
13/2010

ctGov - Comitê Técnico
Temático de Governança de
Tecnologia da Informação e das
Comunicações
7- Comitê Gestor do Portal do
Conselho Superior da Justiça
do Trabalho
cgPJe-CALC - Comitê Gestor
do Sistema Unificado de
Cálculo do Processo Judicial
Eletrônico da Justiça do
Trabalho

ATO
CSJT.GP
9/2010
ATO
CSJT.GP
134/2011
ATO
CSJT.GP
223/2012

Garantir a adequação dos sistemas administrativos em uso aos requisitos
legais e às necessidades do TST, CSJT e ENAMAT; definir e aprovar
propostas de aperfeiçoamento; sugerir a aquisição de sistemas
administrativos; e estabelecer prioridades para a execução dos
aperfeiçoamentos aprovados nos sistemas administrativos.
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.
Garantir a adequação das premissas estratégicas utilizadas para
integração nacional, especificação, desenvolvimento, homologação,
implantação, operação e suporte em consonância com as deliberações do
cgGAe; solucionar os conflitos de requisitos no âmbito de sua atuação;
realizar a homologação nacional dos requisitos do negócio; indicar
membros para composição das equipes de projeto; e apoiar o
desenvolvimento de projetos relacionados à sua área de competência.
CSJT
Coordenação estratégica do Portfólio de Tecnologia da Informação e das
Comunicações da Justiça do Trabalho (Portfólio de TIC–JT), onde
atuará como instância de coordenação colegiada da estratégia definida
pelo CSJT para a gestão do Portfólio de TIC-JT.
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
133/2009.
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.
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.
Garantir a adequação do Sistema Malote Digital e propor projetos que
contemplem a especificação, aquisição, implantação, manutenção,
suporte e treinamento para o Sistema.
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 e 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.
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.
Promover e gerenciar as ações relativas à estrutura de serviços e
informações, à apresentação e à forma do Portal do Conselho Superior
da Justiça do Trabalho, nos ambientes da Intranet e Internet.
Proceder à integração do Sistema Unificado de Cálculo – e-CALC e do
Sistema de Cálculo Trabalhista – juris-CALC ao PJe-JT, 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
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Comitê

Normativo

cgSIGEP – Comitê Gestor do
Sistema de Gestão de Pessoas
da Justiça do Trabalho

ATO
CSJT.GP
29/2016

SIC-JT – Comitê Gestor do
Sistema de Informação de
Custos da Justiça do Trabalho

ATO
CSJT.GP
320/2017

Descrição
treinamento para o Sistema.
Garantir a adequação das premissas e estratégias utilizadas para
integração nacional, especificação, desenvolvimento, homologação,
implantação, operação e suporte do Sistema de Gestão de Pessoas, em
alinhamento às deliberações do Comitê Gestor do Sistema de Gestão
Administrativa Eletrônica da Justiça do Trabalho (cgGAe).
Estabelecer normas e procedimentos referentes ao Sistema de
Informação de Custos; manter e aprimorar o Sistema de Informação de
Custos da Justiça do Trabalho; apoiar e supervisionar a gestão de custos
nos tribunais trabalhistas; disponibilizar instruções, procedimentos,
metodologias, recomendações técnicas e outros instrumentos que
auxiliem o desempenho das atividades relacionadas à gestão de custos
nos tribunais trabalhistas; definir, elaborar e orientar a produção de
relatórios gerenciais que permitam gerar informações que subsidiem o
processo de avaliação dos custos dos tribunais trabalhistas; e elaborar
estudos na área de custos e qualidade do gasto público, com vistas a
promover a busca pela eficiência da Justiça do Trabalho.

Tabela 34 - Descrição dos Conselhos e Comissões existentes na estrutura de governança do TST
Conselho / Comissão
Conselho Deliberativo do Programa
de Assistência à Saúde do TST (TSTSaúde)

Normativo
Art. 61 do Anexo ao
ATO.GDGCA.GP
358/2006

Descrição
Estabelecer políticas e diretrizes gerais de implantação e
procedimentos de execução do TST-Saúde.
Apresentar anteprojeto de lei visando aprimorar o
disciplinamento normativo da execução trabalhista, bem
assim propor, planejar e auxiliar a implementação de
ações, projetos e medidas necessários para conferir maior
efetividade à execução trabalhista.
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.
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 TRTs que não
disponham de ferramenta informatizada para tal finalidade.
Analisar e validar as competências gerenciais e
organizacionais mapeadas com vistas à implantação do
Projeto de Gestão por Competências no âmbito do TST.
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.

Comissão Nacional de Efetividade da
Execução Trabalhista

ATO GP 188-A/2011

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

ATO CSJT.GP
21/2012

Comissão Nacional de Saúde e
Segurança do Trabalho

ATO CSJT.GP
391/2012

Comissão para Analisar e Validar as
Competências
Gerenciais
e
Organizacionais

ATO.TST.GP
846/2012

Comissão de Gestão do Teletrabalho

RA 1499/2012

Comissão Censitária

ATO
TST.CSJT.GP
19/2013

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

Comissão
Permanente
de
Acessibilidade do Sistema Processo
Judicial Eletrônico da Justiça do
Trabalho

ATO CSJT.GP
153/2014

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.

CPPE – Comissão Permanente de
Planejamento Estratégico

Regulamento Geral da
Secretaria do TST,
art. 118
e

Analisar e deliberar acerca da proposta de Planejamento
Estratégico; monitorar a execução da estratégia, analisar
propostas de projetos estratégicos e dá outras providências.
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Conselho / Comissão

Comissão para avaliar e acompanhar
a implantação, no âmbito do TST do
Sistema de Gestão de Pessoas da
Justiça do Trabalho (SIGEP-JT)
Comissão destinada a realizar
negociação com os bancos oficiais
acerca do percentual de remuneração
que incide sobre os depósitos
judiciais da Justiça do Trabalho

Normativo
ATO TST.GP
786/2012
ATO TST.GP
510/2016

ATO CSJT.GP.SG
204/2016

CPAI – Comissão Permanente de
Acessibilidade e Inclusão

ATO TST.GP
396/2016

Comissão Nacional de Promoção à
Conciliação

ATO
TST.CSJT.GP 9/2016

Comissão para concepção do Plenário
Virtual nas Turmas e nos demais
órgãos judicantes do TST e no CSJT

ATO
TST.CSJT.GP 5/2016

4.2

Descrição

Assegurar às pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida o pleno exercício de seus direitos, promovendo
ações eficazes que propiciem a sua inclusão e adequada
ambientação.
Propor, planejar e auxiliar a implementação de ações,
projetos e medidas necessárias para conferir maior
efetividade à conciliação trabalhista.

Informações sobre os dirigentes e colegiados

O TST é órgão de cúpula da Justiça do Trabalho, com sede na Capital da
República e jurisdição em todo o território nacional, composto por 27 Ministros, nomeados nos
termos do art. 111-A da Constituição da República.
A Direção do Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de três cargos,
Presidência, Vice-Presidência e Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, preenchidos
mediante eleição pelo Tribunal Pleno, a realizar-se nos sessenta dias antecedentes ao término
dos mandatos anteriores, em que concorrem os Ministros mais antigos da Corte, em número
correspondente ao dos cargos de direção, na forma do art. 30 e seguintes do Regimento Interno
do Tribunal, aprovado pela Resolução Administrativa nº 1.937, de 20/11/2017.
Nos termos do art. 64 do Regimento Interno, são órgãos do Tribunal Superior do
Trabalho: Tribunal Pleno; Órgão Especial; Seção Especializada em Dissídios Coletivos; Seção
Especializada em Dissídios Individuais, dividida em duas subseções; e Turmas, todos com
competências jurisdicionais.
Funcionam, ainda, junto ao TST, a Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – ENAMAT e o Conselho Superior da Justiça do
Trabalho – CSJT, órgãos com atribuições e funcionamento definidos por regulamentos
próprios.
Afora as atribuições judicantes, o Tribunal Pleno e o Órgão Especial detêm
competências não jurisdicionais, que se enquadram como de Governança da Corte. As
competências do Tribunal Pleno são elencadas pelo art. 75 do Regimento Interno, enquanto que
as competências do Órgão Especial, em matéria administrativa, estão definidas no inciso II do
art. 76 da norma regimental.
Ainda na estrutura de Governança da Corte, encontram-se as comissões
permanentes, que colaboram no desempenho dos encargos do Tribunal e são compostas por
Ministros eleitos pelo Órgão Especial na primeira sessão subsequente à posse dos membros da
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direção, não podendo integrá-las os Ministros exercentes dos cargos de direção, o Diretor e o
Vice-Diretor da ENAMAT.
De acordo com o art. 55 do Regimento Interno da Corte, são três as comissões
permanentes: Comissão de Regimento Interno, Comissão de Jurisprudência e Precedentes
Normativos e Comissão de Documentação. A norma regimental prevê, ainda, que poderão ser
instituídas pelo Órgão Especial comissões temporárias, que serão extintas quando cumprido o
fim a que se destinavam.
Estão diretamente subordinadas à Presidência da Corte a Secretaria do Tribunal,
a Secretaria-Geral Judiciária, a Secretaria-Geral da Presidência e a Secretaria de Controle
Interno.
A Secretaria do Tribunal é dirigida pelo Diretor-Geral, cargo em comissão
privativo de bacharel em Direito, nomeado pelo Presidente da Corte, incumbindo-lhe a
supervisão, coordenação e direção dos serviços administrativos do Tribunal, de acordo com a
orientação estabelecida pelo Presidente e com as deliberações do Tribunal.
A Secretaria-Geral Judiciária é chefiada pelo Secretário-Geral Judiciário, cargo
em comissão privativo de bacharel em Direito, nomeado pelo Presidente da Corte, cabendo-lhe
a direção dos serviços judiciários do Tribunal.
O Gabinete do Presidente da Corte é chefiado pelo Secretário-Geral da
Presidência, cargo em comissão privativo de bacharel em Direito, nomeado pelo Presidente da
Corte. Ao Secretário-Geral da Presidência cabem, ainda, entre outras, as funções de direção e
assessoramento jurídico do Presidente, bem assim o exercício da coordenação e supervisão das
unidades que integram o Gabinete da Presidência.
Encontra-se diretamente vinculada à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho
a Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, à qual compete ordenar e executar
os serviços de acordo com as regras do Regimento da Corregedoria-Geral e as determinações
do Ministro Corregedor.
A Secretaria de Controle Interno é dirigida pelo Secretário, cargo em comissão
nomeado pelo Presidente da Corte, à qual compete, dentre outras atribuições, planejar,
coordenar, orientar e supervisionar as atividades de controle interno no âmbito do Tribunal,
contemplando os sistemas administrativo, contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e
operacional, com vistas a verificar a regularidade dos atos de gestão dos responsáveis, sob os
aspectos da legalidade, da legitimidade e da economicidade, bem assim apoiar o controle
externo em sua missão institucional.
A organização da Secretaria do Tribunal, seu funcionamento e as atribuições do
Diretor-Geral da Secretaria, do Secretário-Geral Judiciário, do Secretário-Geral da Presidência
e do Secretário de Controle Interno, bem como das demais unidades vinculadas, estão definidas
no Regulamento Geral da Secretaria, aprovado pela Resolução Administrativa nº 1.931/2017.

4.3

Atuação da unidade de auditoria interna

A atividade de auditoria interna no TST cabe à Secretaria de Controle Interno –
SECOI, cujas competências encontram-se estabelecidas nos arts. 58 a 61 da Resolução
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Administrativa nº 1.931, de 2017. Entretanto, não há norma específica que trate de estatuto de
auditoria interna no âmbito do TST.
Não obstante, no exercício de 2014, o Presidente do TST, por meio do
Ato.TST.GP 297, aprovou o Manual de Auditoria da SECOI e regulamentou os processos de
trabalho a serem observados no âmbito da Secretaria do Tribunal, cujas diretrizes pautaram-se
nas recomendações exaradas no Parecer nº 2 de 2013 – SCI/Presi/CNJ e nas disposições
constantes da Resolução CNJ nº 171, de 2013. Tal normativo encontra-se disponibilizado no
endereço www.tst.jus/transparência/planos de auditoria/.
Ademais, no exercício de 2016, a Secretaria de Controle Interno do Conselho
Nacional de Justiça – CNJ apresentou minuta de Resolução que trata do Estatuto de Auditoria
Interna dos Órgãos Jurisdicionados ao CNJ, a ser submetida à deliberação do Plenário daquele
Conselho.
No que concerne à independência da SECOI, esta se encontra caracterizada na
sua vinculação direta ao Presidente do TST, conforme dispõe o caput do art. 58 da Resolução
Administrativa nº 1.931 de 2017.
No entanto, convém ressaltar que a atuação da SECOI, desde a edição do
Ato.GP 506, de 2010, quanto à análise processual, tem se restringindo, essencialmente, a temas
relevantes ou controversos que mereçam a manifestação da Secretaria ou àqueles sobre os
quais, por determinação constitucional ou infraconstitucional, o órgão de controle interno deva
se pronunciar antes ou concomitantemente ao ato de gestão administrativa.
Em contrapartida, atividades relacionadas à atribuição fundamental da área de
controle interno, notadamente aquela voltada para auditoria, têm merecido maior atenção, à luz
do que veio regrar o Acórdão-TCU nº 1.074/2009-Plenário, bem assim as Normas
Fundamentais de Controle Internacionais e a supracitada Resolução CNJ nº 171/2013, que
contém orientações relacionadas às atividades de auditoria, a fim de estabelecer diretrizes a
serem seguidas pelas unidades de controle.
Em setembro de 2016 foi aprovado o Ato.GP 436, que revogou o Ato.GP 506,
de 2010, visando adequar os procedimentos administrativos submetidos à análise da SECOI ao
que dispõe o Acórdão TCU nº 2.831/2015-Plenário, o qual recomendou a órgãos da
administração pública que avaliem a conveniência e oportunidade de, com vistas à melhoria do
sistema de controle interno da organização, observar as diferenças conceituais entre controle
interno (a cargo dos gestores responsáveis pelos processos que recebem controle) e auditoria
interna, de forma a não atribuir atividades de cogestão à unidade de auditoria interna.
Além desses normativos, o supracitado Manual de Auditoria da SECOI,
aprovado em 2014, consubstancia seção específica de normas relativas ao auditor, abordando
expressamente os aspectos da independência e da objetividade, dentre outros, a serem
observados pelo servidor lotado nas unidades de controle interno que desempenha atividades de
auditoria interna.
Salienta-se, ainda, que, desde 2011, os Planos Anuais de Auditoria da SECOI,
aprovados pelo Presidente do TST, evidenciam que a Secretaria busca a intensificação de sua
atuação para cumprir o seu papel de órgão de controle interno, com foco na realização de
auditorias, de forma a avaliar os controles internos administrativos visando ao aprimoramento
da gestão do TST, além de dar apoio ao órgão de controle externo, conforme previsto no art. 74
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da Constituição Federal, e comprovar a legalidade e a regularidade dos atos administrativos,
cuja seleção das áreas e unidades a serem auditadas pauta-se em critérios de risco,
materialidade, criticidade e relevância, bem assim nas demais regras constantes da supracitada
Resolução CNJ nº 171/2013 e na Resolução CNJ nº 182 de 2013, que dispõe sobre diretrizes
para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação.
Ressalta-se que a SECOI não possui unidades ou subunidades descentralizadas.
No entanto, cabe destacar que as unidades de controle interno dos Tribunais Regionais do
Trabalho estão abrangidas na competência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho CSJT, que exerce a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça
do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, nos termos do inciso
II do § 2º do art. 111-A da Constituição Federal de 1988.
A estrutura organizacional da SECOI foi estabelecida pelos Atos GP 68 e
GDGSET.GP 569, ambos de 2010, e não sofreu alteração ou adequação desde a publicação dos
referidos normativos. É composta atualmente pelo Gabinete da Secretaria e pela Coordenadoria
de Auditoria de Gestão de Pessoal e Benefícios e pela Coordenadoria de Auditoria de Gestão
Administrativa. As referidas Coordenadorias subdividem-se em seções, e suas atribuições estão
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.
Assim, a organização da Secretaria, segmentada por áreas de especialização, em
face do objeto auditado, está em consonância com o modelo atualmente adotado por órgãos
nacionais de controle interno e externo, cujas atribuições desempenhadas pelas respectivas
unidades permitem que a identidade do trabalho desenvolvido se dê com maior clareza e
objetividade, porquanto as áreas responsáveis por auditorias, inclusive as de caráter preventivo,
estão distribuídas de sorte a contemplar os mais diversos segmentos administrativos, além de
propiciar maior transparência no exercício de suas ações.
Atualmente, nos termos da Resolução Administrativa 1.931, de 2017, a SECOI
integra a estrutura administrativa do TST e está vinculada diretamente ao Presidente do
Tribunal, o qual detém a competência de nomear o respectivo titular da unidade de controle
para o exercício de cargo em comissão, cujas atribuições específicas estão detalhadas no art. 79
da citada Resolução Administrativa.
Em razão do exercício de suas competências, as recomendações decorrentes das
auditorias internas são encaminhadas por meio de processo administrativo à unidade auditada e
à Administração do Tribunal nos níveis hierárquicos superiores – ao Secretário-Geral da
Presidência do TST, ao Secretário-Geral do CSJT, ao Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal e
ao Diretor da ENAMAT – que delas tomam conhecimento e informam as medidas adotadas
para o cumprimento ou as justificativas pela não implementação de alguma recomendação
expedida.
A alta gerência da Administração do Tribunal avalia a pertinência de submeter
ao conhecimento e à aprovação do Presidente desta Corte, dependendo do grau de risco
identificado, a não implementação de recomendações da auditoria interna. O TST não possui
conselho de administração, tampouco comitê de auditoria.
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4.4

Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos

Esta Seção envolve as atividades desenvolvidas pelas Comissões de Sindicância
e de Processo Administrativo Disciplinar do Tribunal, relativas ao exercício de 2017.
Para uma visão geral dos procedimentos disciplinares adotados no âmbito da
Diretoria-Geral da Secretaria – DGSET, informam-se os processos instaurados para apurar os
desvios de conduta praticados por servidores deste Tribunal, consoante determinação legal
expressa no art. 143, da Lei nº 8.112/90, que, submetidos ao juízo de admissibilidade da
autoridade competente, indicaram a necessidade de apuração imediata das irregularidades
apontadas, o que foi realizado mediante a instauração dos seguintes processos administrativos:
Tabela 35 - Processos Disciplinares e Sindicâncias realizados no exercício
Tipo

Processo
502.887/2016-7

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR

504.649/2016-8
500.433/2017-2
500.436/2017-3
500.439/2017-4
500.440/2017-4

Situação
Concluído
(Apuração de responsabilidade por suposta prática de
ato de improbidade administrativa. Culpa comprovada.)
Concluído
(Apuração de responsabilidade por inobservância de
dever funcional. Culpa comprovada).
Concluído
(Apuração de responsabilidade por inobservância de
dever funcional. Atipicidade da conduta funcional tida
como irregular)

Penalidade
Aplicada/Resultado
Demissão

Suspensão (5 dias)

Arquivado

500.442/2017-3
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR DE
RITO SUMÁRIO

502.183/2017-1
504.523/2017-9

502.051/2016-8

SINDICÂNCIA
500.916/2017-1

501.271/2017-9

501.259/2017-9
501.872/2017-1

Concluído
(Apuração disciplinar de abandono de cargo. Situação
configurada).
Em andamento
(Apuração disciplinar de abandono de cargo.)
Em Apuração
(Apuração de responsabilidade pelo
extravio/desaparecimento de bens do acervo patrimonial
do TST (4 notebooks e 2 iPad’s). Inexistência de provas
materiais ou testemunhais que permitam definir a autoria
do fato. Inexistência de indícios de omissão ou de
conduta culposa ou dolosa de servidor do Tribunal.
Proposta de baixa patrimonial dos bens desaparecidos e
de encaminhamento de cópia dos autos à
Superintendência Regional da Polícia Federal no DF,
com vistas a instauração de inquérito para apuração de
suposto crime de furto dos referidos bens).
Concluído
(Apuração de responsabilidade de servidor requisitado
por inobservância de dever funcional. Culpa
comprovada).
Concluído
(Apuração de denúncia anônima formalizada perante a
Ouvidoria do TST. Fatos alegados não comprovados.
Processo encaminhado à Comissão de Ética).
Concluído
(Apuração de responsabilidade de motorista terceirizado
do Tribunal por danos causados a veículo oficial
pertencente à frota do TST. Culpa comprovada).
Concluído
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julgamento
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Prejuízo ressarcido
Arquivado
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Tipo

Processo

502.252/2017-0

502.482/2017-4

502.747/2017-0

4.5

Situação
(Apuração de denúncia formalizada perante a Ouvidoria
do TST. Fatos alegados não comprovados).
Concluído
(Apuração de responsabilidade de motorista terceirizado
do Tribunal por danos causados a veículo oficial
pertencente à frota do TST, envolvido em acidente de
trânsito ocorrido em via pública desta Capital. Culpa de
terceiro (particular).
Concluído
(Apuração de denúncia formalizada perante a Ouvidoria
do TST. Fatos alegados não comprovados. Atipicidade
de conduta em relação à Lei nº 8.112/90. Processo
encaminhado à Comissão de Ética).
Em andamento
(Apuração de suposto assédio moral).

Penalidade
Aplicada/Resultado

Processo encaminhado à
AGU para ajuizamento de
cobrança cabível

Arquivado

-

Gestão de riscos e controles internos

Em face da aprovação do Plano Estratégico do TST para o período de 2015 a
2020, por meio da Resolução Administrativa nº 1.693/2014, a Presidência do Tribunal vem
envidando esforços com o intuito de concretizar o maior número possível de iniciativas
estratégicas constantes do referido Plano, as quais têm por objetivo a inovação e o
aprimoramento das atividades realizadas por esta Corte.
Nesse sentido, publicou-se o ATO ASGE.SEGP.GP nº 93, de 25/2/2015, que
instituiu o Comitê de Gestão de Riscos da Secretaria do TST, e, em seguida, foi editado o ATO
ASGE.SEGP.GP nº 131, de 13/3/2015, que definiu a Política de Gestão de Riscos da Secretaria
do TST.
A política de Gestão de Riscos tem por escopo estabelecer princípios, diretrizes
e responsabilidades para a gestão dos riscos, em conformidade com as melhores práticas
adotadas pelo setor público, alinhando-se ao Plano Estratégico do Tribunal, e está sendo
implantada inicialmente nas áreas de Administração, Tecnologia da Informação e Gestão de
Pessoas.
Na área administrativa, no exercício de 2016, alguns processos de trabalho da
Secretaria de Administração – SEA foram submetidos à metodologia de gestão de riscos do
TST, como projeto piloto. Da experiência obtida naquele ano, decidiu-se, durante o exercício
de 2017, expandir a aplicação da mencionada metodologia para outros processos de trabalho.
Os resultados deverão ser analisados no decorrer do ano de 2018.
Ademais, observou-se que, no âmbito da SEA, os controles internos
administrativos são eficazes na medida em que proporcionam o alcance dos objetivos daquela
Unidade nas áreas de gestão patrimonial, segurança, manutenção predial, orçamento, finanças,
contabilidade e logística. Essas áreas são orientadas por normativos internos que estabelecem
suas competências e procedimentos necessários ao alcance de seus objetivos. Além disso,
existem formulários e check-list em áreas como gestão e fiscalização contratual e contabilidade,
que auxiliam no cumprimento das competências dessas áreas.
A Gestão de Riscos de TI na Secretaria de Tecnologia da Informação e
Comunicação do TST, por sua vez, ocorre em três frentes: gestão de riscos de projetos, de
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Página 57

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

processos de trabalho e de serviços (esta última também conceituada como Riscos de
Segurança da Informação).
Todas as frentes seguem uma metodologia de gestão de riscos única e definida
para todas as unidades administrativas do Tribunal, composta por Política de Gestão de Riscos
do TST, Plano de Gestão de Riscos do TST e Manual de Gestão de Riscos do TST.
Os responsáveis de cada unidade administrativa elegem os processos, projetos
ou serviços sob sua responsabilidade que serão submetidos ao processo de gestão de riscos. Tal
priorização deve levar em consideração a materialidade e o alinhamento estratégico.
Depois de submetidos ao processo de gestão de riscos, os riscos prioritários
emergem sob a forma de um plano de tratamento. Neste documento constam recursos e prazos
necessários à mitigação e justificativas para aceitação quando for o caso, dentre outras
informações secundárias.
Os controles internos, por sua vez, são derivados, quando couber, dos riscos
gerenciados dos processos que foram objeto da Gestão de Riscos. Fundamentalmente, dentro
do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação – PETIC, há o indicador geral de gestão de
riscos denominado “Índice de riscos críticos de TIC tratados (IRCT)”.
Além dos indicadores, a Secretaria de TIC mantém diversos normativos e
processos de trabalho que têm por objetivo, entre outros, minimizar os riscos ou problemas
advindos destes. Dentre esses, destacam-se: Processo de Gestão de Mudanças, Processo de
Gestão de Continuidade de Serviços de TI, Processo de Gestão de Vulnerabilidades, Processo
de Resposta a Incidentes de Segurança Computacional, Normativo de controle de acesso e uso
do Datacenter, Campanha de conscientização de usuários, Normativo de Estabelecimento da
Gestão de Serviços de TI, Norma de instalação de correções de segurança nas estações de
trabalho, Política de cópia de segurança – Backup, Política de Continuidade de Serviços de TI
e Norma de tratamento de spams.
Especificamente nos exercícios de 2016 e 2017, foram submetidos ao processo
de Gestão de Riscos:
Tabela 36 - Frentes de trabalho em TI submetidas à metodologia de Gestão de Riscos em 2016 e 2017
Frente de
Trabalho
Processos de
Trabalho

Projetos

Ativos
Relativos aos
Serviços
(Riscos de
Segurança da
Informação)

Descrição
Planejamento e gestão de Fábrica de Software; Controle de Licenças de Software; Metodologia de Gestão
de Projetos; Gestão de Incidentes e Requisições; Gestão de Continuidade de Serviços de TIC; Gestão de
Mudanças de Serviços de TIC.
Desenvolvimento do Sistema Plenário Virtual; Estudo e implantação de nova plataforma de infraestrutura
de armazenamento; Modernização do parque de computadores; Reorganização da árvore de incidentes e
requisições de serviços; Modernização da solução de telecomunicações do TST; Aprimoramento da Gestão
de Serviços de TIC (2ª Etapa); Implantação do processo de gestão de riscos de TI na SETIN; Dashboard da
força de trabalho da SETIN; Modernização da plataforma de correio eletrônico e mensageria; Atualização
da plataforma de gerenciamento eletrônico de documentos (GED); Prospecção e implantação de piloto de
solução para Plataforma Orientada a Serviços (PaaS); Implantação de um processo de gestão de
desempenho de soluções de TIC; Regulamentação do processo de elaboração e revisão do planejamento
estratégico de TIC; Reestruturação dos discos de rede do TST.
e-SIJ; DEJT; SIJ; TST-Saúde; SAG; e-Remessa; PAE; CNDT; SISFP; Consulta Processual; E-DOC; Portal
Internet TST; Consulta de Jurisprudência; Visualização de Autos.
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5

ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

5.1

Gestão de pessoas

5.1.1 Estrutura de pessoal da unidade
Ao longo do exercício de 2017, com amparo nos princípios, diretrizes e metas
estabelecidas pela Política de Gestão de Pessoas do Tribunal, a área de pessoal buscou 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 superar o
cumprimento das metas estabelecidas.
A Presidência do Tribunal, a partir de proposta formulada no âmbito da
Secretaria de Gestão de Pessoas, aprovou o Plano Diretor de Gestão de Pessoas – PDGP para
os anos 2015 a 2020, planejamento que contempla as diretrizes estabelecidas pelo Conselho
Nacional de Justiça e pelo Tribunal de Contas da União, alinhadas à estratégia institucional
definida no Planejamento Estratégico da Corte para o sexênio 2015 a 2020.
As tabelas a seguir descrevem a estrutura de pessoal do Tribunal de forma a
evidenciar a composição da força de trabalho, a distribuição da lotação efetiva, a estrutura de
cargos em comissão e funções gratificadas e a quantidade de servidores quanto ao grau de
escolaridade e faixa etária, refletindo a situação apurada em 31/12/2017.
Tabela 37 - Força de Trabalho da UPC
Lotação
Autorizada

Efetiva

Ingressos
no
Exercício

2.750

2.331

123

234

27

34

9

9

27

26

1

2

-

8

8

7

2.723

2.297

114

225

2.123

1.999

79

147

Tipologias dos Cargos

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)
1.1. Membros de poder e agentes políticos
1.1.1 Ministros
1.1.2 Magistrados convocados

(1)

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão
1.2.2. Servidores de carreira em exercício provisório
1.2.3. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas (2)
1.2.4. Servidores removidos de outros órgãos
2. Servidores s/ Vínculo com a Administração Pública
3. Total de Servidores (1+2)

(3)

Egressos no
Exercício

Não há

4

1

3

600

172

14

33

Não há

122

20

42

-

-

-

-

135

45

9

5

Notas:
(1) Magistrados convocados para substituir Ministros ou auxiliar a Presidência deste Tribunal, nos termos da Resolução CNJ nº 72/2009, alterada pela Resolução
CNJ nº 209/2015.
(2) 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 (471).
(3) 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.
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Tabela 38 - Distribuição dos servidores em exercício no TST
Servidores em exercício
Área Meio (1)
Área Fim (2)

Tipologias dos Cargos

777

1348

687

1140

-

4

1.3. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

57

115

1.4. Servidores removidos de outros órgãos

33

89

2. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública

11

34

3. Total de Servidores (1+2)

788

1382

1. Servidores de Carreira (1.1+1.2+1.3+1.4)
1.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão
1.2. Servidores de carreira em exercício provisório

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), da Corregedoria-Geral da
Justiça do Trabalho (GCG), os 24 (vinte e quatro) Gabinetes de Ministros e a Secretaria-Geral Judiciária, bem assim suas respectivas unidades vinculadas.

Tabela 39 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas
Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções
Gratificadas
1. Cargos em Comissão
1.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão (1)
1.2. Servidores de Outros Órgãos e Esferas (2)
1.3. Sem Vínculo (2)
1.4. Aposentados (2)
2. Funções Gratificadas (Funções Comissionadas)
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão (3)
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas (4)
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)

Lotação
Autorizada
Efetiva
271
269
185
39
135
34
11
1.860
1.756
1.484
465
272
2.131
2.025

Ingressos no
Exercício
97
62
11
15
9
911
752
159
1.008

Egressos no
Exercício
81
54
6
16
5
900
745
155
981

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, 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, 1.860, 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.

Tabela 40 - Quantidade de servidores da UPC por faixa etária
Tipologias do Cargo
Provimento de Cargo Efetivo (1)
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos
1.2. Servidores de Carreira
2.
Provimento de Cargo em Comissão (2)
2.1. Cargos em Comissão
2.2. Funções Gratificadas (Funções Comissionadas)
3.
Totais (1+2)
1.

Quantidade de Servidores por Faixa Etária (anos)
Acima de
Até 30
De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60
60
237
743
664
597
105
1
12
13
237
743
663
573
79
225
661
593
474
72
9
85
96
70
9
216
576
497
404
63
462
1404
1.257
1.071
177

Notas:
(1) Contabilizados os servidores de carreira que ocupavam ou não cargos em comissão e funções comissionadas em 31/12/2017, tanto do Quadro de Pessoal do
TST quanto do Quadro de Pessoal de Outros Órgãos.
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(2) Contabilizados os servidores de carreira que ocupavam cargos em comissão e funções comissionadas em 31/12/2017 e também os servidores oriundos de outros
órgãos e aqueles sem vínculo com a Administração Pública.

Tabela 41 - Quantidade de servidores por nível de escolaridade
Tipologias do Cargo
Provimento de Cargo Efetivo (1)
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos
1.2. Servidores de Carreira
2.
Provimento de Cargo em Comissão (2)
2.2. Cargos em Comissão
2.3. Funções Gratificadas (Funções Comissionadas)
3.
Totais (1+2)
1.

1
-

Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade
2
3
4
5
6
7
8
7
19
311
741
1.167 65
9
8
6
7
19
311
732
1.159 59
5
12
257
687
1.005 54
2
110
147
9
5
12
255
577
858
45
12
31
568 1.428 2.172 119

9
11
3
8
5
1
4
16

Legenda:
Nível de Escolaridade: 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência.
Notas:
(1) Contabilizados os servidores de carreira que ocupavam ou não cargos em comissão e funções comissionadas em 31/12/2017, tanto do Quadro de Pessoal do
TST quanto do Quadro de Pessoal de Outros Órgãos.
(2) Contabilizados os servidores de carreira que ocupavam cargos em comissão e funções comissionadas em 31/12/2017 e também os servidores oriundos de outros
órgãos e aqueles sem vínculo com a Administração Pública.

Em 2017, o Tribunal avançou no projeto de implantação do modelo de Gestão
de Pessoas por Competências, em parceria com áreas como a de tecnologia. Os maiores
esforços foram concentrados no desenvolvimento do sistema de avaliação. O projeto encontrase em fase final, aguardando a implantação de sistema para que seja dado início ao primeiro
ciclo de avaliação de competências e resultados.
No que concerne ao mapeamento de ocupações críticas e ocupações críticas de
gestão, foi realizada pesquisa junto aos gestores a fim de indicarem os postos de trabalho de
difícil reposição e que influenciam no resultado do negócio. Contudo, face à ausência de
critérios únicos e objetivos e considerando que a avaliação dos servidores dos postos de
trabalho por meio do projeto de Gestão por Competências ainda não foi concluída, o Tribunal
optou por não dar andamento a tal levantamento neste momento.
O TST é pioneiro, entre os Tribunais Superiores, a oferecer formalmente a
modalidade do teletrabalho, que tem por objetivo aumentar a qualidade de vida dos servidores
e, consequentemente, a produtividade. O Programa de Teletrabalho foi instituído em 1º/2/2012,
por meio de Resolução Administrativa e, ao final do exercício de 2017, 103 servidores estavam
exercendo suas atribuições em regime de teletrabalho.
5.1.2 Política de capacitação e treinamento de pessoal
A Política de Gestão de Pessoas do Tribunal foi instituída em 21/10/2011, por
meio do Ato.TST.GP nº 668/2011. Essa política estabelece diretrizes e princípios relacionados
à responsabilidade compartilhada do desenvolvimento profissional, à disponibilização
equânime de oportunidades de aprendizagem, à valorização do compartilhamento de
conhecimentos e ao desenvolvimento de ações de educação corporativa de caráter continuado e
de longo prazo, dentre outros.
Vale destacar que as ações de capacitação e treinamento são desenvolvidas em
consonância com a Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder
Judiciário, estabelecida pela Resolução CNJ nº 192/2014.
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No ano de 2017, os eventos de educação corporativa promovidos pelo TST
tiveram como base as ações previstas no Programa de Treinamento e Desenvolvimento de
Servidores do TST – EDUCARE, sob a supervisão do Centro de Formação e Aperfeiçoamento
dos Assessores e Servidores do TST – CEFAST em se tratando de ações voltadas para
servidores da área fim do Tribunal.
As ações foram desenvolvidas com foco em áreas específicas: formação
judiciária, formação administrativa, desenvolvimento gerencial, cidadania organizacional e
desenvolvimento e ambientação. Assim, apresentam-se a seguir, de forma resumida, os dados
relativos aos eventos realizados no ano de 2017, separados por área.
Tabela 42 - Eventos de capacitação realizados em 2017
Área
Formação Judiciária
Formação Administrativa
Desenvolvimento Gerencial
Cidadania Organizacional
Desenvolvimento e Ambientação
Total

Eventos
64
133
19
4
1
221

Aprovados
2.346
1.874
923
91
39
5.273

Carga Horária Total
495
2.970
120
40
12
3.637

Foram realizados 221 eventos, sendo 64 de formação judiciária, 133 de
formação administrativa, 19 de desenvolvimento gerencial, 4 de cidadania organizacional e 1
de desenvolvimento e ambientação, totalizando uma carga horária 3.637 horas-aula e
abrangendo 5.273 participações de servidores.
Acrescenta-se, ainda, a oferta de 38 eventos de Qualidade de Vida no Trabalho,
os quais totalizaram 1.804 participações.
5.1.3 Demonstrativo das despesas com pessoal
A tabela seguinte descreve as despesas com pessoal ativo pagas por meio da
folha de pagamento do Tribunal, destacando as principais rubricas.
Tabela 43 - Despesas com pessoal
Despesas Variáveis
Tipologias/
Exercícios

Vencimentos e
Vantagens
Fixas

Retribuições

Gratificações

Adicionais

Indenizações

Benefícios
Assistenciais e
Previdenciários

Demais Despesas
Variáveis

Despesas de
Exercícios
Anteriores

Total

Membros de poder e agentes políticos
2017

10.617.322,97

0,00

904.399,47

556.793,54

1.773.009,03

844.078,61

475.393,15

2.684.520,48

481.122,75

2016

10.733.108,59

0,00

1.075.381,85

567.485,16

1.962.154,61

874.202,88

18.968,23

314.161,69

416.973,05

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade
2017

266.156.445,82

51.501.170,69

28.330.165,98

21.245.825,42

23.650.925,65

2.597.869,83

8.298.959,32

2.362.522,44

1.047.316,92

2016

250.231.606,83

50.525.340,03

26.586.182,80

18.677.104,26

23.523.582,65

2.968.428,10

7.148.144,14

2.027.511,39

864.495,14

Servidores de carreira sem vínculo com o órgão da unidade
2017

0,00

9.772.017,92

811.809,23

2.567.317,44

2.616.350,48

1.318,50

0,00

132.776,10

0,00

2016

0,00

10.645.866,19

924.971,79

2.699.428,25

2.936.256,62

1.182,64

0,00

116.593,73

0,00

Servidores sem vínculo com a administração pública (exceto temporários)
2017

0,00

6.055.857,66

508.158,87

166.689,29

821.826,95

0,00

28.776,71

268,99

0,00

2016

0,00

4.766.317,47

464.479,89

133.910,55

630.831,75

0,00

83.466,77

551,88

0,00

Servidores cedidos com ônus
2017

25.917.188,39

0,00

2.317.917,27

752.986,68

1.770.325,95

229.364,47

814.958,45

48.721,59

0,00

2016

25.496.025,92

0,00

2.330.587,06

734.827,68

1.856.231,31

254.909,21

664.280,05

37.150,97

0,00
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Ressalta-se que as despesas com a folha de pagamento do Tribunal são o
principal insumo utilizado para a entrega da prestação jurisdicional e que estes dados
computam apenas as despesas com magistrados e servidores ativos, ou seja, não foram
considerados os inativos e beneficiários de pensão.
5.1.4 Gestão de Riscos relacionados ao pessoal
Quanto aos controles internos a fim de se evitar a acumulação indevida de
cargos públicos, informa-se que no momento da entrada em exercício nesta Corte, é solicitado a
todos os servidores que preencham uma declaração de que não acumulam de forma indevida
cargos, empregos ou funções públicas. Importante ressaltar que o referido formulário
responsabiliza o servidor pela necessidade de declarar a alteração da situação, caso ocorra.
Ainda, a apresentação de um comprovante de vacância do cargo ocupado no órgão anterior é
requerida aos novos servidores ingressantes que já prestaram serviço público anteriormente.
No exercício de 2017, de posse dos dados cadastrais e financeiros encaminhados
por este Tribunal ao TCU, o OCE realizou confronto desses dados com outras bases de dados
disponíveis com o objetivo, também, de verificar a acumulação ilegal de cargos e empregos
públicos. No caso de indícios, a unidade técnica do TCU comunica a este Tribunal as possíveis
irregularidades para as devidas apurações. Essa atividade externa colabora para fortalecer os
controles internos estabelecidos com esse fim.
Outro aspecto a considerar é a influência da rotatividade de pessoal (turn over)
nas organizações. Ela é expressa por um índice usado para gerar dados de acompanhamento e
comparações, destinado 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.
O índice de rotatividade externa exprime um valor percentual de empregados
que circulam na organização em relação ao número médio de empregados. Em 2017, foi
apurado o valor de 9,06% para esse índice, quando a meta era de 8,09%. Muito embora o TST
ainda possa contar com 90,04% de sua força de trabalho, é essencial que se adote ações capazes
de mitigar os riscos relativos a esse indicador.
Contudo, o aumento da rotatividade referente ao ano de 2016 pode estar
relacionado ao significativo aumento de saídas do quadro por aposentadorias e por retorno de
servidores ao órgão de origem.
No ano de 2017 foram concedidas 114 aposentadorias e, de acordo com o
implemento do tempo e demais requisitos, há possibilidade de concessão em 2018 de mais 160
aposentadorias, considerando as regras atuais para obtenção do benefício.
5.1.5 Contratação de pessoal de apoio e estagiários
O quadro seguinte descreve a contratação de pessoal de apoio administrativo e
de estagiários, especificando as principais informações sobre os contratos firmados com o
Tribunal.
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Tabela 44 - Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos, inclusive estagiários
Ano do
Contrato
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2017

Objeto
Brigada de incêndio
Atendimento de ouvidoria
Auxiliar de saúde bucal
Programa adolescente
aprendiz
Estivador
Vigilância dos Ministros
Service desk (4040)
Berçário
Call center TST-Saúde
Auditoria médica
Encadernação e restauração
de documentos
Operação de áudio
Segurança pessoal privado
Técnico de enfermagem
Secretariado
Motorista
Jardinagem
Monitoramento do CIC
Reprografia
Limpeza
Recepção
Copeiragem
Mensageiro
Auxiliar de biblioteca
Auxiliar de arquivo
(FUNAP)
Comunicação social
Auxiliar de arquivo
Manutenção predial
Vigilância do TST
Auxiliar de almoxarife
Mensageiro
Atendimento de ouvidoria
Auxiliar de almoxarife
Limpeza
Call center TST-Saúde
Mensageiro
Auxiliar de biblioteca
Auxiliar de saúde bucal
Jardinagem
Seleção de estudantes para
o Programa Adolescente
Aprendiz
Seleção de estagiários
Seleção de estagiários

Empresa Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas

Nível de escolaridade
mínimo exigido dos
trabalhadores
contratados

Sit.

Ensino fundamental
Ensino médio
Ensino médio

P
E
E

26.413.146/0001-52
10.462.672/0001-72
08.878.823/0001-26

Início
26/03/2012
09/04/2012
25/06/2012

Fim
25/03/2018
08/04/2017
22/09/2017

33.583.592/0048-34

18/04/2013

17/04/2018

Ensino fundamental

P

08.878.823/0001-26
03.497.401/0001-97
00.308.141/0001-76
00.087.163/0001-53
11.387.411/0001-06
05.285.983/0001-73

30/10/2013
16/11/2013
25/11/2013
17/02/2014
17/02/2014
05/04/2014

29/10/2018
15/11/2018
24/11/2018
16/02/2018
17/05/2017
04/04/2018

Ensino fundamental
Ensino fundamental
Ensino médio
Ensino fundamental
Ensino médio
Ensino médio

P
P
P
P
E
P

78.533.312/0001-58

07/07/2014

06/07/2018

Ensino médio

P

38.036.000/0001-14
04.689.445/0001-81
10.408.531/0001-71
36.770.857/0001-38
06.091.637/0001-17
02.961.711/0001-58
11.168.199/0001-88
00.520.304/0001-80
07.862.488/0001-05
04.712.320/0001-25
08.744.139/0001-51
38.054.508/0001-45
07.247.162/0001-78

18/11/2014
17/12/2014
07/01/2015
04/05/2015
06/08/2015
13/08/2015
07/09/2015
11/09/2015
26/10/2015
24/11/2015
01/12/2015
27/01/2016
09/08/2016

17/11/2018
16/12/2018
06/01/2019
03/05/2018
05/08/2018
29/11/2017
06/09/2018
10/09/2018
07/05/2017
23/11/2018
28/09/2018
26/01/2017
08/08/2017

Ensino médio
Ensino médio
Ensino médio
Ensino médio
Ensino médio
Ensino fundamental
Ensino médio
Ensino médio
Ensino fundamental
Ensino médio
Ensino fundamental
Ensino fundamental
Ensino médio

P
P
P
P
P
E
P
P
R
P
P
E
E

03.495.108/0001-90

27/09/2016

26/09/2018

Ensino médio

P

01.166.492/0001-52
08.878.823/0001-26
07.474.287/0001-30
01.066.493/0001-25
07.056.444/0001-98
07.410.659/0001-65
10.462.672/0001-72
14.517.554/0001-75
08.247.960/0001-62
10.392.669/0001-20
09.370.244/0001-30
08.247.960/0001-62
05.058.935/0001-42
24.921.066/0001-82

18/10/2016
22/10/2016
24/10/2016
29/10/2016
18/11/2016
27/01/2017
09/04/2017
02/05/2017
08/05/2017
18/05/2017
11/07/2017
09/08/2017
23/09/2017
30/11/2017

17/10/2018
21/10/2018
23/10/2018
28/10/2018
01/05/2017
10/07/2017
08/04/2018
17/11/2018
25/10/2018
17/05/2018
26/01/2018
08/08/2018
22/09/2018
29/11/2018

Ensino médio
Ensino médio
Ensino fundamental
Ensino fundamental
Ensino médio
Ensino médio
Ensino médio
Ensino médio
Ensino fundamental
Ensino médio
Ensino fundamental
Ensino médio
Ensino médio
Ensino fundamental

P
P
P
P
R
R
A
P
P
A
A
A
A
A

33.583.592/0048-34

18/4/2016

17/4/2018

Ensino Fundamental

P

79.990.693/0001-67
61.600.839/0001-55

1º/9/2016
1º/9/2017

31/8/2017
31/8/2018

Ensino Médio
Ensino Médio

E
A

Legenda: A – Ativo Normal / P – Ativo Prorrogado / E – Encerrado / R – Rescindido

O TST possui 30 contratos vigentes de prestação de serviços com cessão de mão
de obra terceirizada. Ao se comparar com o exercício de 2016, não houve alteração da
quantidade de contratos celebrados pelo TST.
A mão de obra cedida ao Tribunal em 2017 somou 1.060 terceirizados, com os
quais foram despendidos aproximadamente R$ 86.000.000,00.
Anualmente, observa-se que as dificuldades na gestão dos contratos de serviços
terceirizados se mantêm as mesmas e se referem, sobretudo, a apresentação das notas fiscais
com atrasos e a pendências na documentação trabalhista e previdenciária. As contratadas
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demoram a apresentar as faturas referentes aos serviços prestados e, em grande parte dos
contratos, não vêm acompanhadas de toda a documentação exigida como condição de
pagamento. Mesmo após diversas notificações e cobranças, há morosidade para sanar as
pendências, o que, consequentemente, gera atraso no pagamento e dificulta a fiscalização das
questões trabalhistas dos empregados.
Além disso, em 2017, em decorrência da crise econômica que assolou o país,
diversas empresas apresentaram dificuldades financeiras para honrar os compromissos
assumidos, o que obrigou o Tribunal a instruir a rescisão unilateral de três contratos (auxiliar de
almoxarife – 1º/5/2017; limpeza – 7/5/2017; e mensageiro – 10/7/2017) e a contratação do
remanescente para que não houvesse descontinuidade da prestação dos serviços.
Além das rescisões unilaterais, destaca-se que em 2017 foram contratadas novas
empresas para a prestação de cinco serviços terceirizados no Tribunal, em razão do término
normal dos contratos, da necessidade de aprimoramento da contratação ou das dificuldades das
empresas para prestar os serviços. As novas contratações se referem aos serviços de
atendimento de ouvidoria, call center do TST-Saúde, auxiliar de biblioteca, auxiliar de saúde
bucal e jardinagem.
Durante o exercício de 2017 não houve qualquer interrupção na prestação dos
serviços por parte das empresas. Porém, em sete contratos o Tribunal efetuou diversos
pagamentos diretamente aos terceirizados para evitar prejuízos e responsabilização subsidiária,
bem como para não prejudicar a execução dos contratos e a mão de obra envolvida nas
contratações, até a finalização de novo procedimento licitatório. Os pagamentos realizados
diretamente pelo TST referiram-se:








PE-045/2012 – Nova Planalto Serviços Ltda. – Auxiliar de Saúde Bucal Pagamento direto dos salários e/ou benefícios de 1 mês;
PE-073/2013 – Nova Planalto Serviços Ltda. – Estivadores - Pagamento
direto dos salários e/ou benefícios de 3 meses, pagamento de férias,
pagamento de 13º salário;
PE-100/2013 - Plansul Planejamento e Consultoria Ltda. – Comunicação
Social - Pagamento direto dos Termos de Rescisão do Contrato de Trabalho
(TRCT’S) complementares dos empregados;
PE-080/2015 – Hizzo Luxor Empreendimentos Ltda. – Limpeza Pagamento direto dos salários e/ou benefícios de 2 meses e Termos de
Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT’S) dos empregados;
PE-047/2016 – Nova Planalto Serviços Ltda. – Auxiliar de Arquivo Pagamento direto dos salários e/ou benefícios de 3 meses, pagamento de
férias e de 13º salário;
PE-069/2016 – Nova Local Rio Prestação de Serviços Ltda. – Auxiliar de
Almoxarife - Pagamento direto dos salários e/ou benefícios de 5 meses e
Termos de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT’S) dos empregados;
PE-103/2016 – Loctemp Locação de Serviços e Construções EIRELI –
Mensageiro - Pagamento direto dos salários e/ou benefícios de 5 meses e
Termos de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT’S) dos empregados.

Esclarece-se que, em relação aos contratos de auxiliar de arquivo (PE-047/2016)
e estivador (PE-073/2013), no final de 2017, foram instaurados processos administrativos para
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tratar da contratação de novas empresas para a prestação dos serviços e para a rescisão
unilateral dos contratos. Contudo, em razão do tempo necessário para essas instruções, os
referidos contratos continuam em vigor.
Na tentativa de desembaraçar o trâmite de pagamento das notas fiscais, em 2016,
o TST alterou o padrão de contratação adotado e passou a prever a apresentação da
documentação previdenciária e trabalhista relativa ao mês anterior ao do faturamento dos
serviços. Entretanto, ainda em 2016, observou-se que as empresas não mudaram de
comportamento e continuaram a entregar os documentos incompletos ou fora do prazo. Em
2017, por causa dos diversos pagamentos diretos efetuados e, principalmente, para se
resguardar em caso de inadimplência das empresas, as novas contratações voltaram a exigir a
documentação previdenciária e trabalhista relativa ao mês do faturamento.
Salienta-se que o Tribunal procura aprimorar seus procedimentos de gestão e de
fiscalização para manter a execução dos contratos de acordo com o previsto nos instrumentos
contratuais, bem como afastar quaisquer riscos à Administração.
Entretanto, há dificuldade constante na melhora dos procedimentos de
fiscalização e gestão dos contratos, tanto pelos fiscais como pela Administração, em função da
vasta legislação relativa ao tema que deve ser considerada e, em 2017, principalmente, por
causa da reforma trabalhista. É necessário que os servidores que atuam nos processos dominem
conhecimentos de direito trabalhista, previdenciário, administrativo, tributário, dentre outros
ramos, além de acompanharem 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, essa tarefa se torna complexa e por vezes insuficiente.
Para se minimizar as falhas no acompanhamento dos contratos, busca-se a
capacitação contínua dos fiscais dos contratos e dos servidores responsáveis pela sua gestão,
por meio do oferecimento de cursos de treinamento na área, o que melhora o desempenho e o
desenvolvimento das rotinas da unidade.
A política de contratação de estagiários no TST ocorre por intermédio do agente
de integração 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 cursos diversos oportunidade de desenvolvimento e aprimoramento de
suas habilidades para futura inserção no mercado de trabalho.
No ano de 2017, houve a contratação de nova empresa para atuar como agente
de integração, o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, cujo contrato iniciou em
1º/9/2017, após o encerramento do contrato anterior firmado com o Instituto Brasileiro de
Educação Profissional – IEGE. No TST, o programa de estágio a estudantes é regulamentado
por meio do ATO CIF.DILEP.SEGPES.GDGSET.GP nº 215, de 22/4/2015, o qual dispõe,
também, a respeito de limites e impedimentos referentes à contratação.
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O quantitativo de estagiários e seu custo no exercício, considerando, além da
bolsa-auxílio, o valor percebido a título de auxílio-transporte, estão demonstrados a seguir:
Tabela 45 - Quantitativo e Despesas com Estagiários
Exercício
2015

Quantitativo de estagiários ao final do exercício
Área-Fim
Área-Meio
329
173

Despesas por exercício (R$)
Área-Fim
Área-Meio
Total
2.833.708,17
1.814.544,29
4.648.252,46

2016

282

171

2.902.898,36

1.845.984,25

4.748.882,61

2017

286

180

2.877.899,11

1.847.391,44

4.725.290,55

Dos dados de 2017, percebe-se que aproximadamente 61% do número de
estagiários contratados pelo TST estão lotados em unidades administrativas vinculadas a área
judicante. O Tribunal, ao utilizar esta força de trabalho, com foco no aprendizado de
competências próprias da atividade profissional e na contextualização curricular, objetiva o
desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.
5.1.6 Indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas
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, dentre outros aspectos, a qualidade dos cursos de
capacitação oferecidos, o nível de aproveitamento dos servidores e o percentual de mudança de
lotação entre as unidades e de desligamento de servidores.
Apresenta-se a seguir os resultados dos indicadores relacionados à área de gestão
de pessoas:
Tabela 46 - Índice Mínimo de Capacitação de Servidores em Competências
Denominação
IMCSCgab – Índice Mínimo de Capacitação
de Servidores em Competências em gabinetes
de ministros
IMCSCsegp – Índice Mínimo de Capacitação
de Servidores em Competências na SecretariaGeral da Presidência e unidades subordinadas
IMCSCsegjud – Índice Mínimo de
Capacitação de Servidores em Competências
na Secretaria-Geral Judiciária e unidades
subordinadas
IMCSCdgset – Índice Mínimo de Capacitação
de Servidores em Competências na DiretoriaGeral e unidades subordinadas

Índice Previsto

Índice Observado
(mensuração 2017)

22%

24,42%

33%

70,18%

Periodicidade

anual
23%

40,62%

26%

38,77%

O índice mensura o percentual de servidores que tiveram participação igual ou
superior a 16 horas-aula de capacitação por área de lotação (Gabinetes de Ministros, SecretariaGeral da Presidência – SEGP, Secretaria-Geral Judiciária – SEGJUD e Diretoria-Geral da
Secretaria – DGSET).
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Verifica-se que, em todas as áreas do Tribunal, o número de servidores que
concluíram o mínimo de 16 horas-aula de capacitação ao longo do ano de 2017 foi superior à
meta estabelecida.
No final do penúltimo bimestre, a meta de três das quatro áreas (Secretaria-Geral
da Presidência, Secretaria-Geral Judiciária e Secretaria do Tribunal) já havia sido alcançada.
Assim, verifica-se o empenho de todo o Tribunal para a superação significativa da meta.
Destaque especial deve ser dado às unidades vinculadas à Secretaria-Geral da Presidência, que
atingiu o percentual de 112,6% acima do esperado. As unidades vinculadas à Secretaria-Geral
Judiciária e à Secretaria do Tribunal também merecem destaque pelo esforço que culminou na
superação em larga escala dos percentuais almejados.
Esses resultados devem-se aos esforços do Tribunal para o oferecimento de
ações de capacitação destinadas às áreas de desenvolvimento técnico-jurídico, desenvolvimento
técnico-administrativo, cidadania organizacional, desenvolvimento gerencial e ambientação.
Tabela 47 - Índice de Desenvolvimento da Competência
Denominação

Índice Previsto

Índice Observado
(mensuração 2017)

Periodicidade

IDC – Índice de Desenvolvimento
da Competência

91,5%

85,88%%

anual

Mensura o percentual de participantes de eventos de capacitação que, nas
avaliações de impacto de treinamento, avaliou que a capacitação obteve o nível “atendeu
plenamente” aos objetivos propostos. Essas avaliações somente são encaminhadas para
servidores que participaram de cursos com carga-horária igual ou superior a 12h/a, fator que
limita, consequentemente, a quantidade de respondentes.
As avaliações foram enviadas aos servidores (e respectivos gestores) que
participaram de eventos promovidos pelo TST no ano de 2017. Do total de avaliações enviadas,
apenas 30,7% foram respondidas pelos servidores e gestores, gerando um percentual de 85,9%
no critério “Atendeu Plenamente”.
Ressalta-se que a Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas - CDEP vem
apresentando proposta de revisão desta meta, uma vez que se acredita que os valores estejam
superestimados. Tal proposta tem como objetivo aproximar a meta a ser alcançada aos
resultados obtidos nos últimos dois anos.
Tabela 48 - Índice de Rotatividade Interna
Denominação
IRI – Índice de Rotatividade Interna

Índice Previsto
17%

Índice Observado
(mensuração 2017)
9,41%

Periodicidade
anual

Esse índice mensura o percentual de servidores do Tribunal que se movimentam
entre as Unidades de lotação do Tribunal.
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O Índice de Rotatividade Interna de 2017 (9,41%) foi consideravelmente inferior
ao esperado (17%). Tal fato pode ser explicado pela adequação dos perfis dos servidores às
unidades de lotações, conforme verificado no Índice de Lotação por Competências do Plano
Diretor de Gestão de Pessoas - PDGP que atingiu 85%.
Verificaram-se os seguintes resultados do índice IRI, segmentado por área no
Tribunal:
Tabela 49 - Índice de Rotatividade Interna por área
Área
GDGSET e unidades vinculadas
SEGP e unidades vinculadas
SEGJUD e unidades vinculadas
Gabinetes de Ministro

IRI
13,4%
11,4%
8,8%
8,52%

No comparativo das unidades, observa-se menor número de saídas de servidores
dos gabinetes de ministros e da Secretaria-Geral Judiciária – SEGJUD. A primeira ocorrência
pode ser justificada pela adequação das competências à área de atuação, bem como pela
restrição de movimentação de servidores dessa área, em virtude de orientações de natureza
administrativa. Referente aos servidores lotados na SEGJUD e unidades vinculadas, o resultado
de 8,8% pode indicar adequação dos perfis à área. Não se pode olvidar que a expressiva adesão
ao teletrabalho vem favorecendo a retenção e atração de servidores para essas unidades.
O IRI referente ao Gabinete da Diretoria-Geral – GDGSET e unidades
vinculadas (13,4%) apresentou resultado superior ao do índice geral (9,41%), bem como em
relação às demais áreas do Tribunal. Esta constatação pode estar relacionada à política de maior
flexibilidade de movimentação de servidores para outras lotações. Salienta-se, ainda, que, no
exercício de 2017, a Administração do TST determinou o retorno dos servidores ocupantes de
cargos específicos de informática, lotados em outras áreas, para a Secretaria de Tecnologia da
Informação e Comunicação – SETIN e unidades subordinadas.
Tabela 50 - Índice de Rotatividade Externa
Denominação
IRE – Índice de Rotatividade Externa

Índice Previsto
8,09%

Índice Observado
(mensuração 2017)
8,48%

Periodicidade
anual

O índice de Rotatividade Externa - IRE exprime o valor percentual de
desligamento de servidores do Tribunal em relação ao número médio de servidores. Os
resultados demonstraram que essa rotatividade foi superior ao esperado para o período. Assim,
como o IRE foi de 8,5, isto significa que o TST pode contar com 91,5% de sua força de
trabalho naquele período. O acompanhamento do índice justifica-se em virtude da necessidade
de adoção de ações que venham impactar na retenção de talentos no Tribunal.
Identifica-se, ainda, que, em 2017, houve um aumento significativo de saídas de
servidores do quadro por aposentadorias, podendo ser justificadas, principalmente, em virtude
das incertezas causadas pelo cenário atual e a possível perspectiva de reforma previdenciária,
que estimulou a saída de muitos servidores que preenchiam requisitos de aposentadoria.
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Ademais, observou-se que houve um retorno considerável de servidores
requisitados para os seus órgãos de origem, o que, possivelmente, pode ser justificado em
virtude do momento econômico vivenciado pela Administração Pública.
Tabela 51 - Índice de Clima Organizacional e Qualidade de Vida no TST
Denominação
ICOQVT – Índice
de Clima
Organizacional e
Qualidade de Vida
no TST

Fator

Índice Previsto

Divisão de Tarefas
Divisão Social do Trabalho
Estilo de Gestão
Sentido do Trabalho
Risco de Esgotamento
Reconhecimento

71%
50%
50%
87%
52%
84%

Índice Observado
(mensuração 2017)
76,60%
31%
54,40%
86,30%
58,10%
84,80%

Periodicidade

bianual

A Pesquisa de Clima Organizacional e Qualidade de Vida no TST - ConVida foi
realizada nos anos de 2015 e 2017, com o objetivo de verificar a percepção dos servidores do
TST em relação às dimensões: Organização do Trabalho, Estilo de Gestão e Sofrimento
Patogênico no Trabalho.
O instrumento aplicado apresentou 65 itens objetivos que representaram as três
dimensões, e duas questões discursivas em que o respondente pôde sugerir ações a serem
adotadas pela chefia imediata e pela Administração quanto ao fator Reconhecimento. Na
ocasião da pesquisa, encontravam-se em exercício 2.276 servidores. Desse quantitativo, 910
(40%) responderam ao questionário.
Da análise geral da pesquisa, os dados apontam que as dimensões/fatores
Sentido do Trabalho, Reconhecimento, Divisão de Tarefas, Estilo de Gestão e Esgotamento
Mental apresentaram resultados positivos. Por outro lado, o fator Divisão Social do Trabalho
foi percebido como crítico pelos servidores, o que significa que os aspectos relativos à
participação dos servidores nas decisões sobre o trabalho, na variedade e autonomia para a
realização de tarefas, na flexibilização de normas e na avaliação que inclua aspectos além da
produção necessitam de intervenções efetivas, visando à melhoria desse fator, que compõe a
dimensão Organização do Trabalho.
Por fim, cabe mencionar que os resultados gerais da pesquisa permitem ao
Tribunal realizar um diagnóstico do clima organizacional de forma a definir e priorizar
intervenções necessárias a serem implementadas com vistas à melhoria do ambiente de
trabalho, das relações colaborativas entre gestores e servidores, do respeito às diferenças
individuais, do ritmo de trabalho adequado, da saúde psíquica e física e do sentido do trabalho.

Tabela 52 - Índice de Afastamento de Servidores Decorrente de Licença Médica
Denominação

Índice Previsto

Índice Observado
(mensuração 2017)

Periodicidade

IAFAST – Índice de Afastamento
de Servidores Decorrente de
Licença Médica

2,99%

2,88%

anual
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Objetivando o monitoramento de eventuais afastamentos que possam impactar a
força de trabalho, o Plano Estratégico da Corte conta com o Índice de Afastamentos de
Servidores Decorrente de Licença Médica - IAFAST para avaliar o percentual médio de dias
não trabalhados em virtude de afastamento do servidor para tratamento da própria saúde.
O bom desempenho da meta deve-se a continuidade das ações e programas
voltados para a saúde ocupacional dos servidores, tais como:
 orientação, acompanhamento e supervisão dos tratamentos dos servidores
pela área de saúde, com a finalidade de diagnosticar precocemente as falhas
ou interrupções nos tratamentos instituídos;
 exames médicos periódicos com o objetivo de identificar fatores de risco da
população de servidores do TST, além de diagnosticar precocemente
eventuais distúrbios da saúde;
 orientações ergonômicas sob demanda dos diversos setores do Tribunal e
prática de ginástica laboral;
 implantação do programa de atenção à servidora gestante (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 (Astrisutra) para a redução da obesidade e
sobrepeso dos servidores; e
 realização de avaliações físicas e orientações para a prática de exercícios
físicos e a redução do sedentarismo (TST em Movimento).
5.1.7 Plano Diretor de Gestão de Pessoas - PDGP
Em 2015, foi aprovado o Plano Diretor de Gestão de Pessoas - PDGP para os
anos 2015 a 2020. Trata-se de um Plano que considera as diretrizes estabelecidas pelo
Conselho Nacional de Justiça – CNJ e pelo Tribunal de Contas da União – TCU, alinhado à
Estratégia Institucional constante do Planejamento Estratégico do Tribunal para o citado
período, aprovado por meio da Resolução Administrativa nº 1.693, de 16/10/2014.
O Plano Diretor de Gestão de Pessoas – PDGP é o instrumento de planejamento
tático, alinhado ao Plano Estratégico Institucional, que estabelece objetivos, indicadores, metas
e ações para a gestão de pessoas do Tribunal, definido pelo o Ato.GP nº 668, de 21/10/2011.
É um documento norteador das ações de gestão de pessoas de médio e longo
prazo e visa a atender às diretrizes estabelecidas por esse órgão para governança de gestão de
pessoas na Administração Pública Federal, consoante Acórdão TCU nº 3.023/2013-Plenário. A
proposta vai ao encontro das diretrizes que estão sendo discutidas pelo CNJ para a Política
Nacional de Gestão de Pessoas no Poder Judiciário, a qual contou com a participação de
representantes deste Tribunal.
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A partir dos Objetivos Estratégicos constantes do Planejamento Estratégico
Institucional, foram contempladas na proposta do PDGP ações estratégicas que contribuirão
para o alcance dos indicadores estratégicos vinculados àqueles objetivos do Plano do Tribunal.
Os principais objetivos estabelecidos na proposta são o desenvolvimento
contínuo das competências das pessoas para o melhor desempenho de suas atribuições; a
promoção de condições para a motivação e satisfação das pessoas, contribuindo para o melhor
desenvolvimento profissional e pessoal; a promoção de ações que reforcem a atuação da Gestão
de Pessoas; o aprimoramento dos processos de trabalho, a fim de proporcionar maior eficiência
na sua execução e efetividade dos resultados; e a mensuração do desempenho da Gestão de
Pessoas, a partir das ações definidas no documento.
Esse plano é composto de alguns índices. Alguns deles não puderam ser
avaliados, pois ainda terão suas linhas de bases definidas nos próximos anos. No entanto, foram
propostas diversas ações de contribuição, as quais foram devidamente analisadas e
acompanhadas pela Assessoria Estratégica do TST. Dentre os indicadores com linha de base já
estabelecida, destacam-se os seguintes.
Tabela 53 - Índice de implantação da gestão por competências
Denominação

Índice Previsto

Índice Observado

IICG_PDGP - Índice de implantação da gestão por competências

90%

78%

Mensura o índice de implantação do projeto de Gestão por Competências e
Resultados no Tribunal.
No ano de 2017, o cronograma do projeto sofreu novas alterações devido à
complexidade da implantação do software, com inclusão de novas etapas para garantir a
completa aderência da ferramenta ao modelo de Gestão por Competências do TST, cujas
especificidades levaram a novo adiamento da conclusão do projeto para o ano de 2019. Dessa
forma, não foi possível alcançar a meta estimada e sugeriu-se que sejam reavaliadas a fim de
representar a realidade do projeto.
Apesar disso, é importante destacar que, conforme se verifica em outras
organizações de grande porte, o prazo para execução desse projeto e de implantação de
software encontra-se dentro do esperado devido à sua magnitude e impacto organizacional.
Assim, analisando-se o percentual de conclusão do projeto a cada ano, acreditase que nos anos de 2018 e 2019 esses percentuais possam alcançar 90% e 100%,
respectivamente.
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5.2

Gestão do patrimônio e da infraestrutura

5.2.1 Gestão da frota de veículos
A legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de
veículos deste Tribunal, bem como a distribuição do combustível, consta do Ato
TST.GP.GDGSET no 567/2009, alterado pelos de nos 274/2011, 114/2014 e 623/2014, e da
Resolução CNJ nº 83/2009. A frota oficial de veículos pode ser consultada na página inicial do
TST na internet pelo link http://www.tst.jus.br/web/acesso-a-informacao/transparencia e os
normativos que regem a aquisição e o uso da frota podem ser consultados na biblioteca digital
em http://www.tst.jus.br/web/biblioteca.
Em relação à importância e ao impacto da frota de veículos sobre as atividades
do TST, ressalta-se que foram realizadas 28.353 solicitações no exercício de 2017,
considerando o atendimento a magistrados, autoridades, servidores e administração em geral,
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.
A frota oficial de veículos em uso sob a responsabilidade do TST é composta
por 80 veículos, cuja quantidade, média anual de quilômetros rodados e idade média da frota,
por grupo de veículo, encontram-se discriminadas na tabela a seguir:
Tabela 54 - Frota Oficial de Veículos sob a responsabilidade do TST
Grupo de Veículos

Qtde

Média Anual de
km rodados (1)

Idade Média da
Frota (1)

Grupo A – Veículos de Representação
10.516
4,5
32
Grupo B – Veículos de Transporte Institucional
31.303
4,5
16
Grupo C – Veículos de Serviço Comum
11.595
4,8
15
Grupo D – Veículos de Serviço Especial
2.656
12
1
Grupo E – Veículos de Transporte Coletivo
6.744
5,8
12
Veículos de representação em processo de desfazimento
4
Total
80
Nota: (1) Para efeito de cálculo da média de quilômetros rodados e da idade média dos veículos de representação, foram
considerados os veículos que se encontravam em processo de doação/cessão durante o período de utilização no exercício.

As despesas anuais associadas à manutenção da frota foram de R$ 883.106,08,
conforme demonstradas na tabela a seguir:
Tabela 55 - Custos Associados à Manutenção da Frota
Item

Valor (R$)
509.724,05
205.389,77
61.450,92
13.031,78
73.070,22
883.106,08

Combustível
Lubrificantes / reposição de peças
Revisões / mão de obra
Seguro obrigatório DPVAT
Seguro de veículos (seguradora)
Total
Fonte: CSET/SEA/TST

A Coordenadoria de Segurança e Transportes - CSET entende que a substituição
da frota deve ser efetuada promovendo-se a doação de veículos com cinco anos ou mais de uso,
considerando ainda o estado de conservação, grau de depreciação e suas implicações no custo
de manutenção, amparado pelo Decreto nº 99.658/1990, que regulamenta, no âmbito da
TST – Relatório de Gestão 2017

Página 73

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Administração Pública Federal, a movimentação e a alienação de material, inclusive de veículos
em geral.
Dessa forma, foi instituída Comissão Permanente de Avaliação de Bens, de
acordo com o disposto na Portaria GDGSET nº 8/2015, responsável pela análise de itens em
desuso e ociosos, que estejam em condições de doação ou cessão. Considerando essa política,
foram doados, no exercício anterior, dezenove veículos e dez estão em processo de doação.
Quanto às razões de escolha da aquisição em detrimento da locação, após análise
de alguns fatores como custo de locação dos veículos apropriados para uso nesta Corte entendese que a compra e manutenção de veículos oficiais se mostra mais viável que a locação. Nesta
comparação, ficou constatado que o valor de aluguel anual, na maior parte das vezes, equivale
ao valor da compra do veículo.
O custo anual aproximado da locação seria de R$ 8.985.366,80, 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), pois 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 56 - Custos de Locação de Veículos
Veículo
Ford/Fusion
GM/Omega
Renault Fluence
Ford/Focus
Renault/Duster
Renault/ Logan
Renault/Kangoo

Grupo de Veículos
Representação
Representação
Institucional
Institucional
Institucional
Serviço
Serviço

Qtde de
Veículos
30
2
9
3
4
12
1

Fonte: CSET/SEA/TST

Valor da Diária (R$)
499,90
675,00
403,19
415,45
349,90
179,89
179,00
Total Geral

Total Parcial (R$)
5.398.920,00
486.000,00
1.306.336,00
448.686,00
503.856,00
777.128,80
64.440,00
8.985.366,80

Informa-se que os veículos constantes da pesquisa são similares aos utilizados
nesta Corte, cujos valores foram consultados em sites das principais locadoras a preços de
mercado.
Após consulta ao SIAFI em 31/12/2017 e descontando os valores decorrentes de
depreciação, verificou-se que a frota do TST, considerando apenas os veículos pesquisados para
locação, tem o valor aproximado de R$ 5.195.821,00, conforme tabela abaixo, portanto, muito
abaixo do custo de aluguel. Além disso, a vida útil dos bens chega a quinze anos e eles são
doados a outros órgãos, promovendo economia ao erário.
Tabela 57 - Valores dos Veículos Oficiais após Depreciação
Veículo
Ford/Fusion
Ford/Fusion
Ford/Fusion
Ford/Fusion
GM/Omega/IMP
Renault/Kangoo
Renault/Duster

Ano do Veículo
17/18
17/17
16/17
13/13
11/11
12/13
13/13

Qtde de
Veículos
11
11
5
3
2
1
2

Valor do Veículo (R$)
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118.900,00
118.900,00
125.000,00
74.765,00
127.313,00
41.000,00
50.700,00

Total Parcial (R$)
1.307.900,00
1.307.900,00
625.000,00
224.295,00
254.626,00
41.000,00
101.400,00
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Veículo
Renault/Duster
Renault Fluence
Renault Fluence
Ford/Focus
Renault/ Logan
Fonte: CSET/SEA/TST

Ano do Veículo
14/14
13/14
13/14
15/15
14/15

Qtde de
Veículos
2
4
5
3
12

Valor do Veículo (R$)
66.000,00
58.800,00
52.300,00
81.000,00
38.500,00
Total Geral

Total Parcial (R$)
132.000,00
235.200,00
261.500,00
243.000,00
462.000,00
5.195.821,00

Outra solução viável que se encontra em estudo, após levantamento realizado
pela CSET, é o sistema “TáxiGov”. Ficou constatado que essa opção ou similar seria viável e
vantajosa para o TST, concernente aos veículos de serviços, considerando que não seria
necessária a contratação de motoristas nem a manutenção destes veículos. Nesse sentido,
informa-se que se encontra na fase de instrução, proposta de implantação do sistema de
mobilidade veicular similar ao “TáxiGov”.
Trata-se de um sistema de transporte de servidores públicos por meio de
agenciamento de táxis, atualmente implementado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, utilizado pelos servidores e colaboradores do Executivo Federal em exercício no
Distrito Federal que necessitam se deslocar em função de atividades administrativas.
O TST dispõe de uma estrutura de controle realizada por meio digital e registros
escritos para assegurar uma prestação eficiente e econômica dos serviços de transporte. As
solicitações são assinadas pelos responsáveis por cada unidade da Corte, podendo ainda serem
efetuadas por meio eletrônico por servidores autorizados. A liberação para uso dos veículos é
controlada pela Seção 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 gerenciais imediatos com todas as informações necessárias para um
controle efetivo.
5.2.2 Política de destinação dos veículos inservíveis ou fora de uso e informações
gerenciais sobre veículos nessas condições
Considerando a política de substituição da frota oficial de veículos com cinco
anos ou mais de uso, o Tribunal efetua doações de veículos usados a órgãos públicos e,
levando-se em conta que a vida útil dos veículos pode chegar a 15 anos, eles podem ser
novamente doados pelos órgãos contemplados nas primeiras doações a outros órgãos,
promovendo grande economia ao erário.
Informa-se que, entre os veículos que atualmente se encontram com mais de
cinco anos de uso, não há nenhum inservível e todos apresentam boas condições de uso. Por
esse motivo, não é justificável a troca.
A legislação que regula a renovação da frota e a forma de utilização consta do
Ato TST.GP.GDGSET nº 567/2009, alterado pelo ato TST.GDGSET.GP nº 274/2011, e da
Resolução n° 83/2009 do CNJ.
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5.2.3 Gestão do patrimônio imobiliário da União
A tabela seguinte detalha os imóveis funcionais da União sob a responsabilidade
do TST e os imóveis que não são funcionais. Informa-se que, em relação à distribuição
geográfica, esses 16 imóveis estão localizados em Brasília – DF.
Tabela 58 - Imóveis sob a responsabilidade do TST
Imóveis

RIP

9701 18695.500-8
9701 18718.500-1
9701 18452.500-6
9701 16478.500-2
9701 18734.500-9
9701 18735.500-4
9701 18025.500-4
Funcionais
9701 17189.500-4
Sem cadastro/BACEN
Sem cadastro/BACEN
Sem cadastro/BACEN
Sem cadastro/BACEN
Sem cadastro/BACEN
Sem cadastro/BACEN
970117196.500-2
Não
funcionais 970118783.500-6

Situação
Desocupado
Ocupado
Ocupado
Ocupado
Ocupado
Ocupado
Ocupado
Ocupado
Ocupado
Ocupado
Desocupado
Ocupado
Ocupado
Ocupado
Cessão Provisória
Sede TST

Estado de
Conservação
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom

Endereço
SQN 108 BL G AP 205
SQS 215 BL G AP 408
SQS 302 BL E AP 504
SQS 313 BL H AP 502
SQS 316 BL A AP 103
SQS 316 BL A AP 402
SQS 316 BL C AP 402
SQS 210 BL F AP 603
SQS 314 BL C AP 201
SQS 314 BL C AP 202
SQS 314 BL C AP 204
SQS 314 BL C AP 301
SQS 314 BL C AP 401
SQS 314 BL C AP 402
SAAN QD 03, LT 915
SAFS QD 08 LT 01

Número do
processo TST
501.406/2010
501.972/2009
501.372/2010
504.119/2011
501.513/2010
501.461/2010
501.496/2010
503.019/2008
502.196/2016
502.120/2016
500.083/2018
502.926/2016
502.586/2016
504.480/2016
502.918/2016
-

Os imóveis funcionais são geridos pela área de controle patrimonial do TST, que
realiza o acompanhamento, por meio de processos individualizados, das permissões de uso, dos
pagamentos das taxas extraordinárias e das mudanças de titularidade das faturas de energia
elétrica.
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.
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 de
Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SPU/MPOG. Já o
valor do imóvel RIP 970117196.500-2 é atualizado pela unidade de controle patrimonial,
conforme tabela utilizada pela SPU/MPOG.
Informa-se que os seis imóveis localizados na SQS 314 foram recebidos em
cessão do Banco Central do Brasil – BACEN. Em consulta ao SPIUnet, verificou-se que não há
cadastro desses imóveis no sistema, fato confirmado em contato com o BACEN. Para
regularizar essa pendência, foi emitido ofício a essa instituição no início do exercício de 2016 e
ainda não obtivemos resposta.
Esclarece-se que o imóvel de RIP 970117196.500-2 está cedido provisoriamente
ao STF, e tal cessão é acompanhada por meio do processo 502.918/2016, com vigência até
17/12/2018.
Quanto ao controle e gestão do patrimônio existente no TST, ressalta-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
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público, evitando-se sempre eventuais danos ao patrimônio e possíveis penalidades por conta de
atrasos por despesas relacionadas. Esses acompanhamentos são realizados, principalmente,
pelas unidades de manutenção e projetos e de material e logística.
O cálculo das despesas desses imóveis incorridas no exercício 2017 foi obtido
por meio de consultas das variações patrimoniais diminutivas no site da Secretaria do Tesouro
Nacional, bem como a balancetes no SIAFI, os quais geraram os seguintes dados:
Tabela 59 - Despesas em 2017 com imóveis sob a responsabilidade do TST
Item
1
2
3

Descrição
Despesas com a manutenção e conservação de bens imóveis no edifício sede.
Despesas com a manutenção e conservação de bens imóveis no edifício sede.
Despesas com material para manutenção de bens imóveis (DMMBI)

Conta SIAFI
333903916
333903704
115610100

Valor (R$)
477.695,61
4.488.021,98
185.669,45

4
5

Despesas com a manutenção dos imóveis funcionais.
Despesas com a manutenção dos imóveis funcionais.
Descentralização de crédito referente ao ressarcimento de despesas relativas à
manutenção e conservação do imóvel funcional pertencente à reserva técnica
do Senado Federal. Imóvel RIP 9701 18735.500-4
Descentralização de crédito referente ao ressarcimento de despesas relativas à
manutenção e conservação do imóvel funcional pertencente à reserva técnica
do Banco Central. SQS 314 BL C AP 204.

333903916
333903902

81.126,26
39.967,32

-

45.600,00

6

7

3.812,86
Total

5.321.893,48

Nota: DMMBI = (VEI + DRA) – VEF = 185.669,45

VEI = valor do estoque de almoxarifado em 1º/1/2017 – R$ 5.122,82;

DRA = despesa realizada no período de 1º/1 a 31/12/2017 – R$ 181.922,05;

VEF = valor do estoque final de almoxarifado em 31/12/2017 – R$ 1.375,42.

Assim, as despesas totais com o edifício Sede são representadas pela soma dos
itens 1 a 3, ou seja, R$ 5.151.387,04. Já as despesas totais dos imóveis funcionais são
representadas pela soma dos itens 4 a 6, ou seja, R$ 170.506,44.
5.2.4 Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas
O Tribunal possui regulamento próprio que trata desse tema (Ato GP nº
271/2005) e, atualmente, cede espaço físico no edifício sede para onze entidades, nos termos
definidos na norma interna, que exercem atividades de apoio à prestação jurisdicional, como a
Advocacia-Geral da União e a Ordem dos Advogados do Brasil, para postos bancários,
restaurante e lanchonete, associação de servidores e barbearia.
Os espaços cedidos são geridos pela unidade de controle patrimonial e pela
Divisão de Apoio Administrativo 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 contratual. Em cada processo são anexados os contratos celebrados entre o Tribunal e
os cessionários, as GRU’s emitidas pela área de controle patrimonial e os comprovantes de
pagamento.
Cabe à área de engenharia e arquitetura do TST realizar os cálculos referentes ao
rateio das despesas de energia, de água, de limpeza e de vigilância, que são, posteriormente,
cobrados dos cessionários. No caso de rateio das despesas com telefone, a unidade responsável
pela telefonia realiza os cálculos.
A cessão de espaço físico a terceiros em imóvel da União, que está sob a
responsabilidade do Tribunal, está demonstrada na tabela a seguir:
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Tabela 60 - Cessão de espaços físicos em imóveis da União sob a responsabilidade do TST
Caracterização do imóvel
Objeto de Cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização da Cessão

Caracterização do imóvel
Objeto de Cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização da Cessão

Caracterização do imóvel
Objeto de Cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização da Cessão

Caracterização do imóvel
Objeto de Cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização da Cessão

Caracterização do imóvel
Objeto de Cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização da Cessão

Caracterização do imóvel
Objeto de Cessão
Identificação do

RIP
Endereço
CNPJ
Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de Atuação
Forma de Seleção do Cessionário
Finalidade do Uso do Espaço Cedido
Prazo da Cessão
Caracterização do espaço cedido
Valores e Benefícios Recebidos pela UJ Cedente
Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios
Forma de utilização dos Recursos Recebidos
Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel

9701 18783.500-6
SAFS Quadra 08, Lote 01, Brasília - DF
00.442.764/0001-37
Associação dos Servidores do Tribunal Superior do Trabalho
Social
Inexigibilidade de Licitação
Atendimento aos Servidores do TST
60 meses
Espaço de 56,57m2, localizados n mezanino e subsolo do Edifício
R$ 21.331,06
Recolhidos por meio de GRU Código 18856-5
Os recursos compõem o superávit financeiro da unidade gestora
Rateio nos gastos com água, telefone, energia, segurança e limpeza

RIP
Endereço
CNPJ

Atividade ou Ramo de Atuação
Forma de Seleção do Cessionário
Finalidade do Uso do Espaço Cedido
Prazo da Cessão
Caracterização do espaço cedido
Valores e Benefícios Recebidos pela UJ Cedente
Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios
Forma de utilização dos Recursos Recebidos
Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel

9701 18783.500-6
SAFS Quadra 08, Lote 01, Brasília - DF
37.079.720/0001-02
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores e Membros da
Justiça do Trabalho e Ministério Público do Trabalho Ltda. - CREDIJUSTRA
Instituição financeira não bancária
Inexigibilidade de Licitação
Posto Bancário para atendimento
60 meses
Espaço de 70m2, localizado do mezanino do Edifício
R$ 23.317,20
Recolhidos por meio de GRU Código 18856-5
Os recursos compõem o superávit financeiro da unidade gestora
Rateio nos gastos com água, telefone, energia, segurança e limpeza

RIP
Endereço
CNPJ
Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de Atuação
Forma de Seleção do Cessionário
Finalidade do Uso do Espaço Cedido
Prazo da Cessão
Caracterização do espaço cedido
Valores e Benefícios Recebidos pela UJ Cedente
Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios
Forma de utilização dos Recursos Recebidos
Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel

9701 18783.500-6
SAFS Quadra 08, Lote 01, Brasília - DF
33.479.023/0023-95
Banco Citibank S/A
Posto de Atendimento Eletrônico - PAE
Contratação direta
Para utilização dos servidores, visitantes e funcionários
60 meses
Posto de Atendimento Eletrônico - PAE
R$ 2.360,40
Recolhidos por meio de GRU Código 18856-5
Os recursos compõem o superávit financeiro da unidade gestora
Rateio nos gastos com água, telefone, energia, segurança e limpeza

RIP
Endereço
CNPJ
Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de Atuação
Forma de Seleção do Cessionário
Finalidade do Uso do Espaço Cedido
Prazo da Cessão
Caracterização do espaço cedido
Valores e Benefícios Recebidos pela UJ Cedente
Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios
Forma de utilização dos Recursos Recebidos
Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel

9701 18783.500-6
SAFS Quadra 08, Lote 01, Brasília - DF
26.994.558/0001-48
Advocacia-Geral da União - AGU
Instituição pública que representa a UNIÃO judicialmente
Inexigibilidade de Licitação
Utilizado pela AGU em atividades correlacionadas ao TST
60 meses (rescindido em 1º/2/2017)
Espaço de 35,34m2, localizado do mezanino do Edifício
R$ 1.090,91
Recolhidos por meio de GRU Código 58822-9
Os recursos compõem o superávit financeiro da unidade gestora
Rateio nos gastos com água, telefone, energia, segurança e limpeza

RIP
Endereço
CNPJ
Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de Atuação
Forma de Seleção do Cessionário
Finalidade do Uso do Espaço Cedido
Prazo da Cessão
Caracterização do espaço cedido
Valores e Benefícios Recebidos pela UJ Cedente
Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios
Forma de utilização dos Recursos Recebidos
Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel

9701 18783.500-6
SAFS Quadra 08, Lote 01, Brasília - DF
00.368.019/0001-95
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB
Entidade máxima de representação dos Advogados brasileiros
Inexigibilidade de Licitação
Atividades de apoio da OAB
60 meses
Espaço localizado no 1º pavimento do bloco A do edifício
R$ 19,57
Recolhidos por meio de GRU Código 18854-9
Os recursos compõem o superávit financeiro da unidade gestora
Ressarcimento de conta telefônica, conforme Acórdão TCU 1154/2011

RIP
Endereço
CNPJ

9701 18783.500-6
SAFS Quadra 08, Lote 01, Brasília - DF
60.701.190/0001-04

Nome ou Razão Social
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Cessionário

Caracterização da Cessão

Caracterização do imóvel
Objeto de Cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização da Cessão

Caracterização do imóvel
Objeto de Cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização da Cessão

Caracterização do imóvel
Objeto de Cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização da Cessão

Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de Atuação
Forma de Seleção do Cessionário
Finalidade do Uso do Espaço Cedido
Prazo da Cessão
Caracterização do espaço cedido
Valores e Benefícios Recebidos pela UJ Cedente
Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios
Forma de utilização dos Recursos Recebidos
Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel

Itaú Unibanco S/A
Posto de Atendimento Eletrônico - PAE
Contratação direta
Para utilização dos servidores, visitantes e funcionários
60 meses
Posto de Atendimento Eletrônico - PAE
R$ 1.315,12
Recolhidos por meio de GRU Código 18856-5
Os recursos compõem o superávit financeiro da unidade gestora
Rateio nos gastos com água, telefone, energia, segurança e limpeza

RIP
Endereço
CNPJ
Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de Atuação
Forma de Seleção do Cessionário
Finalidade do Uso do Espaço Cedido
Prazo da Cessão
Caracterização do espaço cedido
Valores e Benefícios Recebidos pela UJ Cedente
Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios
Forma de utilização dos Recursos Recebidos
Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel

9701 18783.500-6
SAFS Quadra 08, Lote 01, Brasília - DF
00.000.000/5442-99
Banco do Brasil S/A
Bancário e Financeiro
Dispensa de Licitação
Atendimento bancário aos servidores, visitantes e funcionários
24 meses
Espaço de 258m2 no mezanino do edifício
R$ 70.824,00
Recolhidos por meio de GRU Código 18856-5
Os recursos compõem o superávit financeiro da unidade gestora
Rateio nos gastos com água, telefone, energia, segurança e limpeza

RIP
Endereço
CNPJ
Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de Atuação
Forma de Seleção do Cessionário
Finalidade do Uso do Espaço Cedido
Prazo da Cessão
Caracterização do espaço cedido
Valores e Benefícios Recebidos pela UJ Cedente
Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios
Forma de utilização dos Recursos Recebidos
Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel

9701 18783.500-6
SAFS Quadra 08, Lote 01, Brasília - DF
00.360.305/0001-04
Caixa Econômica Federal
Bancário e Financeiro
Dispensa de Licitação
Atendimento bancário aos servidores, visitantes e funcionários
60 meses
Espaço de 211m2 no mezanino do edifício
R$ 61.212,12
Recolhidos por meio de GRU Código 18856-5
Os recursos compõem o superávit financeiro da unidade gestora
Rateio nos gastos com água, telefone, energia, segurança e limpeza

RIP
Endereço
CNPJ
Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de Atuação
Forma de Seleção do Cessionário
Finalidade do Uso do Espaço Cedido
Prazo da Cessão
Caracterização do espaço cedido
Valores e Benefícios Recebidos pela UJ Cedente
Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios
Forma de utilização dos Recursos Recebidos

9701 18783.500-6
SAFS Quadra 08, Lote 01, Brasília - DF
90.400.888/0001-42
Banco Santander (Brasil) S/A
Bancário e Financeiro
Pregão Eletrônico
Atendimento bancário aos servidores, visitantes e funcionários
12 meses
Espaço de 118m2 no mezanino do edifício
R$ 292.223,09
Recolhidos por meio de GRU Código 28804-7 e 18856-5
Os recursos compõem o superávit financeiro da unidade gestora
Taxa de utilização e rateio nos gastos com água, telefone, energia, segurança
e limpeza

Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel
Caracterização do imóvel
Objeto de Cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização da Cessão

Caracterização do imóvel
Objeto de Cessão
Identificação do
Cessionário
Caracterização da Cessão

RIP
Endereço
CNPJ
Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de Atuação
Forma de Seleção do Cessionário
Finalidade do Uso do Espaço Cedido
Prazo da Cessão
Caracterização do espaço cedido
Valores e Benefícios Recebidos pela UJ Cedente
Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios
Forma de utilização dos Recursos Recebidos
Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel

9701 18783.500-6
SAFS Quadra 08, Lote 01, Brasília - DF
90.400.888/0001-42
Banco Santander (Brasil) S/A
Posto de Atendimento Eletrônico - PAE
Inexigibilidade de licitação
Atendimento bancário aos servidores, visitantes e funcionários
60 meses
Posto de Atendimento Eletrônico - PAE
R$ 2.360,40
Recolhidos por meio de GRU Código 18856-5
Os recursos compõem o superávit financeiro da unidade gestora
Rateio nos gastos com água, telefone, energia, segurança e limpeza

RIP
Endereço
CNPJ
Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de Atuação
Forma de Seleção do Cessionário
Finalidade do Uso do Espaço Cedido

9701 18783.500-6
SAFS Quadra 08, Lote 01, Brasília - DF
00.360.305/0001-04
Caixa Econômica Federal
Posto de Atendimento Eletrônico - PAE
Dispensa de Licitação
Atendimento bancário aos servidores, visitantes e funcionários
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Caracterização do imóvel
Objeto de Cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização da Cessão

Caracterização do imóvel
Objeto de Cessão
Identificação do
Cessionário

Prazo da Cessão
Caracterização do espaço cedido
Valores e Benefícios Recebidos pela UJ Cedente
Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios
Forma de utilização dos Recursos Recebidos
Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel

60 meses
Posto de Atendimento Eletrônico - PAE
R$1.335,84
Recolhidos por meio de GRU Código 18856-5
Os recursos compõem o superávit financeiro da unidade gestora
Rateio nos gastos com água, telefone, energia, segurança e limpeza

RIP
Endereço
CNPJ
Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de Atuação
Forma de Seleção do Cessionário
Finalidade do Uso do Espaço Cedido
Prazo da Cessão
Caracterização do espaço cedido
Valores e Benefícios Recebidos pela UJ Cedente
Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios
Forma de utilização dos Recursos Recebidos
Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel

9701 18783.500-6
SAFS Quadra 08, Lote 01, Brasília - DF
60.746.948/0001-12
Banco Bradesco S/A
Posto de Atendimento Eletrônico - PAE
Contratação direta
Atendimento bancário aos servidores, visitantes e funcionários
60 meses
Posto de Atendimento Eletrônico - PAE
R$ 1.386,60
Recolhidos por meio de GRU Código 18856-5
Os recursos compõem o superávit financeiro da unidade gestora
Rateio nos gastos com água, telefone, energia, segurança e limpeza

RIP
Endereço
CNPJ
Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de Atuação
Forma de Seleção do Cessionário

Prazo da Cessão
Caracterização do espaço cedido
Valores e Benefícios Recebidos pela UJ Cedente
Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios
Forma de utilização dos Recursos Recebidos
Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel

9701 18783.500-6
SAFS Quadra 08, Lote 01, Brasília - DF
07.530.859/0001-51
MR Alimentos Ltda. ME
Alimentício
Pregão presencial
Oferecer os serviços de restaurante e lanchonete aos servidores, funcionários
e visitantes.
12 meses
Restaurante e lanchonete
R$ 224.220,01
Recolhidos por meio de GRU Código 28804-7 e 18856-5
Os recursos compõem o superávit financeiro da unidade gestora
Taxa de utilização pelo uso do espaço e ressarcimento pelo uso da internet

RIP
Endereço
CNPJ
Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de Atuação
Forma de Seleção do Cessionário
Finalidade do Uso do Espaço Cedido
Prazo da Cessão
Caracterização do espaço cedido
Valores e Benefícios Recebidos pela UJ Cedente
Tratamento Contábil dos Valores ou Benefícios
Forma de utilização dos Recursos Recebidos
Forma de Rateio dos Gastos Relacionados ao Imóvel

9701 18783.500-6
SAFS Quadra 08, Lote 01, Brasília - DF
14.456.899/0001-66
MG Salão de Beleza Ltda. ME
Barbearia e congêneres
Pregão eletrônico
Oferecer os serviços de barbearia e congêneres
12 meses
Espaço de 34,73 m2 no subsolo do edifício
R$ 26.294,99
Recolhidos por meio de GRU Código 28804-7
Os recursos compõem o superávit financeiro da unidade gestora
Taxa de utilização pelo uso do espaço

Finalidade do Uso do Espaço Cedido
Caracterização da Cessão

Caracterização do imóvel
Objeto de Cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização da Cessão

5.3

Gestão da tecnologia da informação

O Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC)
do TST foi instituído pelo Ato TST.GP nº 470 de 28/9/2016, ao qual cabe, dentre outras
atribuições, aconselhar a Presidência na direção estratégica de TIC, alinhar as iniciativas de TIC
ao Plano Estratégico Institucional, analisar os principais investimentos e sugerir a ordem da
alocação de recursos nas iniciativas de TIC, bem como propor políticas e diretrizes de TIC.
Esse Comitê é composto por um Ministro, um representante da Presidência, o
Diretor-Geral da Secretaria, o Secretário-Geral Judiciário, o Secretário de Tecnologia da
Informação e Comunicação, o Assessor-Chefe de Gestão Estratégica, todos do TST, e pelo
Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do CSJT.
No exercício de 2017 foram realizadas cinco reuniões ordinárias. As principais
deliberações foram em relação aos investimentos e aplicação dos recursos orçamentários
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destinados à tecnologia da informação, bem como à aprovação do Plano de Contratações de
Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação para o exercício de 2018, conforme
prevê a Resolução CNJ nº 182/2013.
5.3.1 Principais sistemas de informações
A tabela a seguir demonstra os principais sistemas de informações em uso no
TST, especificando seus objetivos, principais funcionalidades, responsável técnico e da área de
negócio e a criticidade para a unidade.
Tabela 61 - Principais sistemas de informação utilizados no TST
Responsável Técnico

Responsável da
área do negócio

Criticidade
para
unidade

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Administrativos (SPAD)

Secretaria
de
Administração
(SEA)

Alta

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Administrativos (SPAD)

Secretaria
de
Comunicação
Social (SECOM)

Alta

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Administrativos (SPAD)

Secretaria
de
Comunicação
Social (SECOM)

Alta

- Cálculo da folha de
pagamento do mês corrente.

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Administrativos (SPAD)

Divisão
de
Preparação
de
Pagamento
de
Pessoal (DIPPP)

Alta

Adm.

Controle das
autorizações e
faturamento do plano
de saúde do TST.

- Autorização de
procedimentos.
- Faturamento de
procedimentos.
- Auditoria.

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Administrativos (SPAD)

Coordenadoria de
Saúde
Complementar
(CSAC)

Alta

Adm.

Cadastro e
atualização de
contratos e atas de
registro de preço.

- Cadastro de contrato.
- Cadastro de ata de registro
de preço.

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Administrativos (SPAD)

Coordenadoria de
Licitações
e
Contratos
(CLCON)

Alta

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Administrativos (SPAD)

Coordenadoria de
Material
e
Logística
(CMLOG)

Alta

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Administrativos (SPAD)

Assessoria
de
Gestão Estratégica
(ASGE)

Alta

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Administrativos (SPAD)

Coordenadoria de
Informações
Funcionais (CIF)

Alta

Seção de Projeto e
Análise de Sistemas
Administrativos (SPAD)

Coordenadoria de
Informações
Funcionais (CIF)

Média

- Cadastro de acervo.
- Consulta de acervo.

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Administrativos (SPAD)

Coordenadoria de
Documenação
(CDOC)

Alta

- Cadastro de competências.
- Gestão de estágio

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas

Coordenadoria de
Desenvolvimento

Alta

Sistema

Área

Objetivos

PAE - Sistema de
Processo
Administrativo
Eletrônico

Adm.

Controle de
processos
administrativos.

Portal-TSTInternet

Adm.

Portal internet do
TST. Produto
Liferay adquirido.

Portal-TSTIntranet

Adm.

Portalintranet do
TST. Produto
Liferay adquirido.

SISFP - Sistema
de Folha de
Pagamento

Adm.

Controle da folha de
pagamento de
magistrados e
servidores.

TST-Saúde

Sistema de
Acompanha
mento de
Contratos Planejamento

Principais Funcionalidades
- Cadastro de processo
administrativo.
- Movimentação de processo
administrativo.
- Consulta de notícias.
- Criação de estruturas para
publicação de conteúdo.
- Publicação de conteúdo.
- Consulta de notícias.
- Criação de estruturas para
publicação de conteúdo.
- Publicação de conteúdo.

Sistema de
Acompanha
mento de
Contratos Execução

Adm.

Execução de
contratos e atas de
registro de preço.

- Designação de fiscais.
- Abertura de ordem de
serviço.
- Pedido de ata.
- Participantes de ata.
- Cadastro de documentos
fiscais.

Base de
Conhecimento

Adm.

Gestão de
conhecimentos das
unidades do TST.

- Cadastro de conhecimento.
- Consulta de conhecimento.

Recursos
Humanos

Adm.

Gestão de recursos
humanos.

Certidões
Negativas do
Servidor

Adm.

Gestão das certidões
negativas de
servidor, exigidas
pelo CNJ

Juslaboris

Adm.

Gestão de
Competências

Adm.

Gestão da biblioteca
digital da Justiça do
Trabalho. Produto
“open source”
dSpace customizado.
Gestão de pessoas
por competências no

- Cadastro de pessoal.
- Controle de frequência.
- Controle de tempo de
contribuição.
- Férias.
- Assentamento funcional.
- Envio das certidões pelo
próprio servidor
nomeado/designado para
cargo ou função de
confiança;
- Alerta para certidões
expiradas;
- Controles das certidões
pela área de gestão de
pessoas.

TST – Relatório de Gestão 2017

Página 81

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Sistema

Área

Objetivos
âmbito do TST.
Produto Vobys
adquirido.
Sistema integrado de
gestão orçamentária
da JT (SIGA).
Produto mantido
pelo TRT-20.
Autuação de
processos no TST a
partir do
aproveitamento de
informações
enviadas pelos
Regionais
Repositório único
para empresas em
processo de falência

SIGEO - Sistema
Integrado de
Gestão
Orçamentária

Adm.

Autuação
Unificada

Jurid.

Banco de Falência

Jurid.

BANJUR

Jurid.

Banco Nacional de
Jurisprudência
Uniformizada

BANJURCP

Jurid.

Consulta ao Banco
Nacional de
Jurisprudência
Uniformizada

CNDT - Certidão
Nacional de
Débitos
Trabalhistas

Jurid.

Repositório único
para devedores
trabalhistas

Consulta de
Jurisprudência

Jurid.

Consulta
Processual

Jurid.

Controle de
Publicações

Jurid.

Disponibilização de
consulta à
jurisprudência do
TST
Disponibilização de
consulta a
informações
processuais

Principais Funcionalidades

Responsável Técnico

Responsável da
área do negócio

probatório.
- Gestão de
desenvolvimento.
- Avaliação.

Administrativos (SPAD)

- Planejamento
orçamentário.
- Execução orçamentária.

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Administrativos (SPAD)

Coordenadoria de
Finanças (COFIN)

Autuação de processos

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Judiciais (SPAJ)

Secretaria-Geral
Judiciária

Recebimento de
informações das empresas
em processo de falência
Controle de súmulas,
orientações jurisprudenciais
e teses jurídicas prevalentes
nos Tribunais Regionais do
Trabalho
Consulta das súmulas,
orientações jurisprudenciais
e teses jurídicas prevalentes
nos Tribunais Regionais do
Trabalho
Recebimento de
informações dos devedores
trabalhistas
Emissão de certidões de
débitos trabalhistas

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Judiciais (SPAJ)

de
(CDEP)

Criticidade
para
unidade

Pessoas

Gabinete
Presidência

Média

Alta

da
Média

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Judiciais (SPAJ)

Secretaria-Geral
Judiciária

Alta

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Judiciais (SPAJ)

Secretaria-Geral
Judiciária

Alta

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Judiciais (SPAJ)

Gabinete
Presidência

da
Alta

Consulta de jurisprudência
do TST

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Judiciais (SPAJ)

Secretaria-Geral
Judiciária

Alta

Consulta de informações
processuais

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Judiciais (SPAJ)

Secretaria-Geral
Judiciária

Alta

Intimação de entes
públicos

Geração de intimações para
entes públicos

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Judiciais (SPAJ)

Secretaria-Geral
Judiciária

Alta

Publicação de
matérias no Diário
Eletrônico da Justiça
do Trabalho

Publicação de documentos
no Diário Eletrônico da
Justiça do Trabalho

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Judiciais (SPAJ)

Comitê Gestor do
DEJT

Alta

DEJT – Diário
Eletrônico da
Justiça do
Trabalho

Jurid.

E-Doc –
Peticionamento
Eletrônico

Jurid.

Peticionamento
eletrônico para TST,
regionais e varas do
trabalho

Peticionamento eletrônico

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Judiciais (SPAJ)

Comitê Gestor do
e-Doc

Alta

E-Gab – Sistema
de Gabinetes

Jurid.

Apoio ao gabinete
para aumento de
produtividade

Confecção de votos e
despachos

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Judiciais (SPAJ)

Unidades de
Gabinetes de
Ministro que
compõe o
CGSJUD

Alta

e-Gestão

Jurid.

Cadastramento de
informações estatísticas para
o e-Gestão

Seção de Apoio à Decisão
e Integração de Dados
(SADI)

Gabinete
CorregedoriaGeral da JT

eRemessa –
envio/recebi
mento de
processos TRTs

Jurid.

Envio de informações
processuais entre TST e
regionais

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Judiciais (SPAJ)

Secretaria-Geral
Judiciária

Alta

E-Remessa/STF

Jurid.

Envio de informações
processuais entre TST e STF

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Judiciais (SPAJ)

Secretaria-Geral
Judiciária

Alta

eSIJ - Sistema de
Informações
Judiciárias

Jurid.

Apresentação de processos
por meio de escaninhos
eletrônicos e elaboração de
despachos em petição

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Judiciais (SPAJ)

Secretaria-Geral
Judiciária

Alta

Cadastramento de
informações
adicionais na base do
e-Gestão
Envio de
informações
processuais entre
TST e Regionais
Envio de
informações
processuais entre
TST e STF
Controle de
processos que estão
na unidade
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Sistema

PJE-JT/TST –
Processo Judicial
Eletrônico

Geração de
Documentos

Área

Jurid.

Jurid.

Objetivos

Principais Funcionalidades

Responsável Técnico

Responsável da
área do negócio
Comitê Gestor do
Processo Judicial
Eletrônico
da
Justiça
do
Trabalho no TST
– CGPJe-JT no
TST
Secretaria-Geral
Judiciária

Gerenciar o fluxo
processual no TST

Autuação de processos
Distribuição de processos
Confecção de decisões
Julgamento de processos

Geração de
documentos em lote

Geração de documentos em
lote

Confecção de votos e
despachos

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Judiciais (SPAJ)

Unidades
Gabinetes
Ministro
compõe
CGSJUD

Secretaria-Geral
Judiciária

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Judiciais (SPAJ)

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Judiciais (SPAJ)

de
de
que
o

Criticidade
para
unidade

Alta

Alta

SAG – Sistema de
Apoio a Gabinetes

Jurid.

Apoio ao gabinete
para aumento de
produtividade

SIJ – Sistema de
Informações
Judiciárias

Jurid.

Sistema que gerencia
o fluxo dos
processos que
tramitam no TST

Autuação de processos
Distribuição de processos
Julgamento de processos

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Judiciais (SPAJ)

SIMBA

Jurid.

Automatização da
quebra de sigilo
bancário

Recebimento de dados
enviados pelas Instituições
financeiras
Requisição da quebra de
sigilo bancário

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Judiciais (SPAJ)

SPJ – Sistema de
Publicações
Judiciais

Jurid.

Envio de despachos
e acórdãos ao DEJT

Envio de documentos para
publicação no DEJT

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Judiciais (SPAJ)

Semanas
Nacionais
Trabalhistas

Jurid.

Controlar as semanas
de conciliação e
execução

Recebimento de
informações enviadas pelos
regionais na semana de
conciliação e execução
Geração de relatórios
estatísticos

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Judiciais (SPAJ)

SADIP Ferramenta de
Autuação e
Distribuição de
Processos em Lote

Jurid.

Autuar processos e
distribuí-los em lote
aos Magistrados

Autuação e distribuição

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Judiciais (SPAJ)

Secretaria-Geral
Judiciária

Alta

Visualização de
Autos

Jurid.

Visualização de autos
eletrônicos por usuários
externos ao TST

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Judiciais (SPAJ)

Secretaria-Geral
Judiciária

Alta

Conector-Pje

Jurid.

Envio de informações
processuais do PJE entre o
TST e os Tribunais
Regionais

Seção de Projeto e
Análise
de
Sistemas
Judiciais (SPAJ)

Secretaria-Geral
Judiciária

Alta

Seção de Projeto e
Análise de Sistemas
Judiciais (SPAJ)

Secretaria-Geral
Judiciária

Média

Seção de Projeto e
Análise de Sistemas
Judiciais (SPAJ)

Secretaria-Geral
Judiciária

Média

Seção de Projeto e
Análise de Sistemas
Judiciais (SPAJ)

Secretaria-Geral
Judiciária

Alta

Seção de Projeto e
Análise de Sistemas
Judiciais (SPAJ)

Unidades de
Gabinetes de
Ministro que
compõem o

Alta

Visualização de
autos eletrônicos por
usuários externos ao
TST
Envio de
informações
processuais do PJE
entre o TST e os
Tribunais Regionais

BacenJud Digital
JT (BACENJUDJT)

Jurid.

Cadastramento de
contas únicas junto
ao BacenJud

Gerenciamento de
Precedentes

Jurid.

Envio de
informações de
processos ao CNJ

Plenário
Eletrônico

Jurid.

Gabinete
Eletrônico

Jurid.

Julgamento não
presencial pelos
ministros;
Acompanhamento
do julgamento de
processos pelos
Magistrados;
Julgamento de
processos do PJe
Integração e
utilização dos
serviços do PJe nos
Gabinetes do TST

Recebimento dos pedidos de
cadastramento, alteração de
cadastro, recadastramento e
retirada de cadastro de
contas únicas
eletronicamente junto ao
BacenJud
Gerenciamento e envio
automático das informações
de Recursos Repetitivos,
Repercussão Geral e
sobrestamento de processos
para o CNJ
Análise de processos;
Julgamento não presencial
de processos;
Análise de processo
apregoado para julgamento
presencial; Visualização de
destaques nos processos;
Identificação de vistas em
mesa;
Consulta de legislação;
Compatibilidade com o PJe.
Editor de minutas integrado
com o sistema;
Controle de tarefas para o
fluxo de trabalho dos
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Sistema

Área

Objetivos

Principais Funcionalidades

Responsável Técnico

gabinetes;
Filtros para distribuição
automática de processos.

Controle de
Petições (e-PET)

Jurid.

Tratamento
eletrônico para
petições avulsas de
processos baixados,
arquivados, enviados
ao STF ou
inexistentes

Responsável da
área do negócio

Criticidade
para
unidade

CGSJUD

Controle eletrônico da
tramitação de petições
avulsas de processos
baixados, arquivados,
enviados ao STF ou
inexistentes

Seção de Projeto e
Análise de Sistemas
Judiciais (SPAJ)

Secretaria-Geral
Judiciária

Média

5.3.2 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação
(PETIC) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTIC)
O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação - PETIC, para
o período 2015-2020, é resultado do esforço de convergência das ações de Tecnologia da
Informação às diretrizes e aos objetivos estratégicos fixados pelo TST. Aprovado pela
Resolução Administrativa nº 1.709/2014, o PETIC representa a parcela de contribuição da
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do TST para o cumprimento da Missão
e Visão institucionais na busca de uma Justiça Trabalhista mais célere, acessível e efetiva.
O quadro abaixo correlaciona os objetivos estratégicos do PETIC e seus
direcionadores institucionais.
Tabela 62 - Alinhamento dos objetivos estratégicos do TST ao PETIC
Objetivos do PETIC-TST
Desenvolver competências
Garantir a infraestrutura de TIC
Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC
Aprimorar a gestão dos serviços de TIC
Aprimorar a gestão de riscos de TIC
Aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios
Aprimorar a gestão orçamentária de TIC

Objetivos do PE-TST
Desenvolver competências e valorizar as pessoas
Garantir a infraestrutura e o orçamento

Otimizar os processos de trabalho

Cada projeto apresentado no PDTIC 2017 está vinculado a uma determinada
iniciativa estratégica definida no PETIC 2015-2020. Isso significa dizer que os resultados
advindos da implementação dos projetos do PDTIC contribuem, diretamente, para o alcance da
visão de futuro prevista naquele instrumento e, indiretamente, para o atingimento dos objetivos
estratégicos institucionais do TST, com os quais os objetivos estratégicos de TIC estão
relacionados.
A tabela abaixo descreve os projetos de TIC desenvolvidos em 2017, destacando
os resultados esperados, o alinhamento com o planejamento estratégico e de TIC, os valores
orçados e despendidos e os prazos de conclusão.
Tabela 63 - Projetos de TIC desenvolvidos em 2017 no TST
Projeto / Ação
Regulamentação do processo
de elaboração e revisão do
planejamento estratégico de
TIC
Atualização da plataforma de
gerenciamento eletrônico de
documentos (GED)
Reestruturação dos discos de
rede do TST

Resultados Esperados

Alinhamento
Estratégico (PETIC
2015/2020)

Valor Orçado

Valor
Despendido
(Empenhado)

Prazo de
Conclusão

Execução de um processo de trabalho, para o
planejamento estratégico de TIC, que seja obrigatório e
repetível.

OE 6

Não há
contratação

-

Concluído
em jun/17

OE 2

R$ 46.672,00

R$ 46.672,00

Concluído
em fev/17

OE 2

Não há
contratação

-

fev/18

• Plataforma ECM atualizada com suporte para resolução
de problemas;
• Utilização de motor de busca eficiente.
O redesenho dos processos de trabalho proposto será no
sentido de ganho de produtividade, redução de esforço,
de uso de recursos, da melhoria de controle e redução de
riscos.
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Projeto / Ação

Modernização do parque de
computadores

Aprimoramento da Gestão de
Serviços de TIC

Modernização da plataforma
de correio eletrônico e
mensageria

Aquisição de solução para
videoconferência

Resultados Esperados
• Ganho em processamento, agilizando cada vez mais os
procedimentos que facilitam o processo judiciário.
• Garantia de 48 meses, que reduzirá os custos de
realização de contratos de manutenção.
• Aumento da satisfação dos usuários dos serviços de TI.
• Redução dos riscos nos processos de negócio, em caso
de cenários de desastre que impactem a operação dos
serviços críticos de TI.
• Maior mobilidade e dinamismo nas relações de
trabalho com a integração de dados, voz e vídeo.
• Melhoria na gerência e no monitoramento do serviço de
correio eletrônico.
• Integração da plataforma de correio eletrônico com a
atual suíte de escritório em uso no TST.
• Permitir a realização de videoconferências com maior
número de participantes, até 20 por vez. Atualmente, a
solução não suporta, de forma adequada, mais de 8
participantes por vez.
• Garantir a disponibilidade do Sistema de
Videoconferência para o TST e demais órgãos da JT.
• Aprimorar o desempenho da solução, em função de sua
modernização tecnológica.

Alinhamento
Estratégico (PETIC
2015/2020)

Valor Orçado

Valor
Despendido
(Empenhado)

Prazo de
Conclusão

OE 2 e OE 7

R$
5.110.634,64

R$
5.110.634,64

Abr/18

OE 4

Não há
contratação

-

abr/18

OE 2

Não há
contratação

-

Cancelado

OE 2 e OE 7

Contratação
pelo CSJT

-

Suspenso

Nota: PETIC 2015/2020 (Objetivos Estratégicos - OE):
OE 1 - desenvolver competências, habilidades e atitudes
OE 2 - garantir a infraestrutura de TIC
OE 3 - aprimorar a gestão orçamentária de TIC
OE 4 - aprimorar a gestão dos serviços de TIC
OE 5 - aprimorar a gestão de riscos de TIC
OE 6 - aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios
OE 7 - assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC

5.3.3 Outros aspectos da gestão de TI
As 63 ações de capacitação em 2017 que atenderam à estratégia encontram-se
relacionadas a seguir:
Tabela 64 - Ações de capacitação de TIC desenvolvidos em 2017 no TST
Ação de Capacitação
Isilon Advanced Administration
Modelagem de Processos de Negócio
Transformação e Otimização de Processos
Conferência para Desenvolvedores Profissionais de Software –
Qcon
Isilon Administration and Management
VMAX3 All Flash and VMAX3 Configuration Management
VMAX3 Business Continuity Management
1º Fórum AudiCAIXA
Agile Trends GOV 2017
Curador de Dados
SAN Management
VMAX All Flash and VMAX3 Performance Workshop
Conferência Gartner Data & Analytics 2017
Data Science and Big Data Analytics
Innovation Day – Tribunais
Oracle 12C Performance Management and Tuning
Scrum Gathering Rio 2017
“ETL1000 – Desenvolvendo Processos de ETL com Pentaho
Data Integration” e “ETL2000 - Desenvolvendo Processos
Avançados de ETL com Pentaho Data Integration”.
BPI Business Process Innovation Summit
FUTURECOM 2017
Gartner Symposium/ITxpo 2017
Implantando Arquitetura Corporativa Utilizando o

Competência/Posto de Trabalho Associado/Unidade
Gestão Software Básico
Gestão de processo
Gestão de processo
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Gestão Software Básico
Gestão Software Básico
Gestão Software Básico
Gestão
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Gestão de Dados
Gestão Software Básico
Gestão Software Básico
Gestão
Gestão de Dados
Inovação
Administração de Sistemas de Banco de Dados
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
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Ação de Capacitação
TOGAF® 9 como Referência
Lawtech Conference
SAP Fórum Brasil
Seminário de Governança e Gestão Organizacional: Novo
Modelo, Papéis e Responsabilidades (Reedição)
5ª Edição IT Fórum Expo 2017
I Congresso Internacional de Direito e Tecnologia
Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning
Gestão de Conteúdos no Portal Liferay – TURMAS 1 e 2
Desenvolvimento de Layouts e Temas no Portal Liferay
Licitações e Compras Sustentáveis
Design Thinking – Reuniões Produtivas - Rompendo Fronteiras,
Quebrando Paradigmas
Gestão de Riscos
IN 05/2017 - As Novas Regras Quanto ao Planejamento, a
Gestão e a Fiscalização dos Contratos de Prestação de Serviços
Estabelecidas pela Instrução Normativa SEGES/MPDG nº
05/2017
Administração da Plataforma Liferay

Competência/Posto de Trabalho Associado/Unidade
Gestão
Gestão
Governança de TI
Gestão
Gestão
Administração de Sistemas de Banco de Dados
Portal
Portal
Gestão de Contratos
Inovação
Gestão de Riscos
Gestão de Contratos
Portal

A tabela abaixo descreve o quantitativo de pessoas que compõe a força de
trabalho de TI no Tribunal.
Tabela 65 - Quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TIC no TST
Descrição
Servidores/empregados efetivos da carreira de TIC da unidade
Servidores/empregados efetivos de outras carreiras da unidade
Servidores/empregados efetivos da carreira de TIC de outros órgãos/entidades
Servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades
Terceirizados
Estagiários
Total

Quantidade
103
14
5
8
84
9
223

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do TST conta com os
seguintes processos de gestão de serviços:
 Gestão de Incidentes e Cumprimento de Requisição: capta os incidentes e
requisições diretamente com os usuários dos serviços de TIC do Tribunal.
Conta com estrutura de service desk de primeiro, segundo e terceiro nível de
atendimento. O processo está automatizado por uma ferramenta de Gestão de
serviços (BMC Footprints) que permite ainda realizar pesquisa de satisfação
junto ao usuário após a conclusão do incidente/requisição;
 Gestão de Nível de Serviço: foram estabelecidos Acordos de Nível de Serviço
(ANS) para os sistemas DEJT, SIJ, TST-Saúde, SAG e e-Remessa. Esses
acordos preveem acompanhamento baseados no tempo de solução de
chamados, que deverão ser medidos por meio de relatórios extraídos da
solução de Gerenciamento de Incidentes e Requisição BMC Footprints;
 Gestão de Mudanças: está amparado por ato da Presidência do TST (Ato
SETIN.SEGP.GP nº 114, de 2/3/2015). Ele está operacional há três anos;
 Gestão de Liberação e Implantação: possui controles e ferramentas para
garantia de qualidade e testes (de software principalmente) das entregas que
são realizadas;
TST – Relatório de Gestão 2017
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 Gestão de Configuração e Ativos de Serviço: estabeleceu os principais
critérios dos atributos de itens de configuração. Ainda carece de uma solução
automatizada para realização de discovery automático dos ativos;
 Gestão de Eventos: é suportado pela ferramenta de monitoramento Zabbix.
Provê, basicamente, o monitoramento de sistemas e outros ativos de rede;
 Gestão do Catálogo de Serviços: busca consolidar as informações acerca dos
serviços. Está em nível inicial de obtenção e registro das informações. Foi
implementado na ferramenta de gestão de serviços (BMC Footprints) de
forma adaptada, uma vez que a ferramenta dispõe de um módulo específico
para gestão de catálogo, não adquirido pelo Tribunal;
 Gestão de Continuidade de Serviços de TIC: a Política de Continuidade de
Serviços de TI foi estabelecida e publicada na forma de Ato da Presidência
(Ato SETIN.SEGP.GP Nº 117/2017). Em janeiro de 2017, foram realizados
testes de continuidade que simularam cenários de desastre, validando o plano
estabelecido para o Tribunal; e


Gestão de Riscos: foi estabelecido por ato da Presidência do TST (Ato
ASGE.SEGP.GP nº 131, de 13/3/2015) e, além da Política de Gestão de
Riscos, é composto ainda pelo Plano de Gestão de Riscos do TST e pelo
Manual de Gestão de Riscos do TST. Para os itens de infraestrutura de TIC e
para os serviços de TIC é utilizada a ferramenta Risk Manager. Em 2017 foi
instituído o Comitê de Gestão de Riscos do TST, composto por representantes
de diversas unidades do Tribunal, incluindo as áreas de apoio e finalísticas do
órgão.

Por fim, está em execução no âmbito da Secretaria de TIC do TST projeto para
aquisição e implantação de nova solução de Gestão de Serviços de TIC, fruto das novas
necessidades da unidade em virtude do investimento realizado, nos últimos anos, em
aprimoramento da maturidade de seus processos. Uma vez concluído o projeto, espera-se
alcançar níveis maiores de automação e integração dos processos relacionados.
Em relação à dependência tecnológica de empresas terceirizadas que prestam
serviços de TI, os contratos com essas empresas estão focados na prestação de serviços
meramente operacionais, relacionados à operação do Service Desk e do serviço de
monitoramento e operação do Centro de Infraestrutura Tecnológica. Assim, a Secretaria de
Tecnologia da Informação e Comunicação detém dentre os seus servidores, o capital intelectual
relacionado à produção de conhecimento, gestão e fiscalização dos contratos, não
representando qualquer dependência tecnológica para a prestação dos serviços acima
mencionados.
5.3.4 Processo Judicial Eletrônico – PJe
A implantação do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) no âmbito do TST
está contemplada entre as prioridades da Presidência desta Corte.
Após replanejamento, foi elaborado pelo Comitê Gestor do PJe no TST (CGPJeTST), coordenado pelo Ex.mo Sr. Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, o projeto
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institucional e estratégico denominado “Projeto de Implantação do PJe no TST – Expansão
completa”, cujo escopo é a implantação do sistema PJe versão 1.(x) – disponibilizada pelo
CSJT - atualizada no momento da implantação, de maneira gradual e expansiva nos órgãos
judicantes do TST, com prazo previsto de conclusão até 25/2/2018, o que ocorreu com total
êxito, consoante o planejado.
O Projeto foi aprovado pela Administração do Tribunal e teve início em
10/10/2016 e conclusão em 5/12/2017. Nesse período, foram iniciadas e concluídas parte das
ações e tarefas relativas à 1ª etapa da implantação, que vem ocorrendo no âmbito da
Presidência, de modo a possibilitar a análise de pressupostos processuais nos recursos de
Agravo de Instrumento em Recurso de Revista remetidos ao TST. Ao final do exercício de
2016, o projeto contava com 20% de conclusão.
A implantação do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) foi realizada
apoiada em duas premissas principais: 1ª) implantação gradual e expansiva, traduzindo-se em
cinco etapas de implantação, contínuas e sucessivas, correspondentes às competências
judicantes do Órgão; 2ª) implantação segura e controlada com emprego de instrumento que
permitiu a continuidade do processo judicial (por meio da migração do processo para o sistema
legado do TST), em caso de impedimento técnico do trâmite, além da realização do controle do
volume de processos recursais, com utilização de solução que permitiu definir o quantitativo de
processos a tramitar no sistema PJe.
Conclui-se, portanto, que o projeto em epígrafe encerrou-se com pleno sucesso e
agregação de valor para o Tribunal e para a sociedade.

5.4

Gestão ambiental e sustentabilidade

O Tribunal Superior do Trabalho vem desenvolvendo ao longo dos últimos
anos programas que visam incorporar em seu funcionamento os valores da
sustentabilidade. A cultura socioambiental no TST é orientada por uma
sucessão de elementos, dentre os quais, sociais, ambientais, econômicos,
culturais, históricos, informacionais e tecnológicos, e encontram-se na
essência do Tribunal, visto que a sustentabilidade faz parte dos valores instituídos pelo órgão,
como forma de orientação e inspiração sobre o tema.
Esse esforço se traduz em uma série de iniciativas incluídas no planejamento
estratégico, que vão desde metas para redução do uso de energia até o adequado manejo de
resíduos sólidos, passando pelo crivo das compras sustentáveis e incentivo ao uso do transporte
coletivo. O Tribunal está comprometido com as políticas de sustentabilidade, porque entende
que essa dimensão tem de ser incorporada obrigatoriamente aos valores das instituições e das
pessoas, em todo o mundo, em cada lugar, em cada posto de trabalho e em cada ação.
Considerando a Recomendação CNJ nº 11/2007, que visa à adoção de políticas
públicas, simultaneamente, foi publicado o Ato. TST.GP nº 194/2007 instituindo o programa de
gestão ambiental intitulado “TST Ambiental” e, antes mesmo do advento do Decreto nº
7.746/2012, que instituiu a Comissão Interministerial de Sustentabilidades na Administração
Pública-CISAP, ao qual o TST não está subordinado, foi publicado o Ato TST.GDGSET.GP nº
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60, de 18/2/2010, que instituiu o Programa de Responsabilidade Socioambiental, denominado
“Sustentabilidade Solidária”.
O Programa de Responsabilidade Socioambiental objetiva 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 corpo funcional do TST.
Visando à promoção da sustentabilidade, o TST aderiu à Agenda Ambiental da
Administração Pública - A3P, em virtude do Termo de Adesão MMA-A3P/2013 celebrado no
ano de 2013, recebendo o Selo Verde, concedido às instituições públicas reconhecidas pelo
empenho na implementação da A3P, que tenham aderido formalmente ao Programa. Em 2015,
o Tribunal também recebeu o Selo Prata concedido a instituições que atestaram seu empenho
no cumprimento da entrega do Relatório Anual de implementação da A3P. Em 2016 o TST
obteve o Selo Verde e constantemente por meio de suas campanhas e ações estimula a reflexão
sobre a responsabilidade socioambiental e a mudança de atitude no ambiente de trabalho dentre
os seus colaboradores.
Com relação à reciclagem, foi instituído o Ponto de Coleta Seletiva
(ECOPONTO) por meio do Ato GP nº 542/2016, possibilitando melhor resultado na qualidade
da coleta dos descartados de EPS (isopor), de papel e de plástico que são separados e
destinados a associações/cooperativas conveniadas. Para corroborar a efetividade da política
de reciclagem, o Tribunal instituiu um indicador dentro das ações constantes no Painel de
Contribuição do Núcleo Socioambiental denominado IR – Índice de Reciclagem:
Tabela 66 - Índice de Reciclagem
Denominação
IR – Índice de Reciclagem

Índice Previsto
44.302 kg

Índice Observado
(mensuração 2017)
42.040 kg

Periodicidade
anual

O Índice de Reciclagem - IR avalia a reciclagem de papel no TST. O papel que
não pode ser reaproveitado internamente (papel branco, papel reciclado, papel toalha, papelão,
entre outros) é pesado mensalmente e é destinado às cooperativas de catadores credenciadas
pelo Tribunal, responsáveis por sua reciclagem.
A meta estabelecida para 2017 foi de 44.302 kg, frente a um resultado de 42.040
kg, o que corresponde a um desempenho de 94,9%, não obstante as ações empreendidas nesse
sentido.
Além desse indicador, avaliou-se a quantidade de resmas de papel A4
consumidas anualmente, conforme tabela a seguir:
Tabela 67 - Índice do Consumo de Papel
Denominação
ICP – Índice do Consumo de Papel

Índice Previsto
19.044 resmas

Índice Observado
(mensuração 2017)
15.430 resmas
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Por meio do índice do Consumo de Papel – ICP almeja-se o controle e
monitoramento do consumo de resmas de papel pelas distintas unidades do Tribunal.
O resultado anual de 15.430 resmas de papel próprio, contratado e consumido no
TST demonstrou a superação da meta em 18,9% (19.044 resmas). O resultado alcançado devese às ações de controle na distribuição de papel às unidades do Tribunal, bem como à
diminuição na demanda por outras unidades. Nesse aspecto, acredita-se que essa redução de
pedidos de papel se deu em razão da maior adaptação dos servidores aos recursos de tecnologia
da informação na análise dos processos administrativos e judiciários, dispensando, assim, a
impressão desnecessária de documentos.
Verifica-se que o desempenho de 2017 (15.430 resmas) superou os resultados
obtidos em 2016 (17.238 resmas), tendo em vista que, naquele ano, também já se havia
constatado uma superação em 14,8% da meta planejada para o período. Observa-se, dessa
forma, um gradativo melhoramento dos resultados a cada ano de execução da estratégia.
Nota-se que um dos motivos de não se atingir a meta estabelecida do total de
materiais destinados à reciclagem foi resultante da diminuição do consumo de papel, sabendose que uma resma de papel A4, com gramatura de 75g/m², pesa aproximadamente 2,3 Kg,
conclui-se que, se houve uma redução de 3.614 resmas em relação à meta estipulada, deixou-se
de produzir aproximadamente 8 toneladas de resíduos que seriam destinados à reciclagem.
Apesar de não ter sido alcançada a meta estipulada para Materiais Destinados à Reciclagem, o
objetivo foi alcançado, houve uma diminuição de consumo, com isso uma redução na produção
de resíduos gerando economia para o TST.
Em 2015, o CNJ publicou a Resolução nº 201/2015, que determinou a criação de
unidades ou núcleos socioambientais, o estabelecimento de suas competências e a implantação
do respectivo Plano de Logística Sustentável – PLS. O PLS-TST/CSJT foi instituído pelo Ato
Conjunto TST.CSJT.GP nº 16, de 2/9/201,5 e tem com premissa o alinhamento aos Planos
Estratégicos do Tribunal e do CSJT. Esse plano encontra-se disponível para consulta na página
do TST no menu “Institucional – Plano de Logística Sustentável”.
Em atendimento à referida Resolução do CNJ, esta Corte instituiu a Comissão
Gestora do PLS no âmbito do Tribunal, por meio do Ato TST.GDGSET.GP nº 437, de
6/8/2015. Esta comissão tem caráter permanente e possui, dentre outras atribuições, o dever de
definir, revisar e monitorar a execução da PLS.
O artigo 23 da Resolução CNJ nº 201/2015 estabelece que, ao final de cada ano,
seja elaborado um relatório de desempenho com a consolidação dos resultados obtidos a partir
da implantação das ações definidas no PLS-TST/CSJT, com a evolução do desempenho dos
indicadores estratégicos do Poder Judiciário com foco socioambiental e econômico, e com as
ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano subsequente.
Assim, como se percebe, sempre tendo como pressuposto o papel da
Administração Pública no estabelecimento de padrões de consumo e produção, por sua
capacidade de consumo e uso dos recursos naturais, o TST tem buscado a cada ano aperfeiçoar
suas ações de promoção da sustentabilidade. O Núcleo Socioambiental, como uma nova
Unidade, tem buscado aprender com órgãos da própria Administração Pública, que têm se
mostrado referência na promoção da sustentabilidade, para adaptar as ações de sucesso à
realidade do TST.
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Uma dessas ações refere-se à compostagem, que desempenha um papel
importante dentro do Tribunal visto que reduz a geração de resíduos, evita a poluição e gera
economia para o órgão, pois tem o seu reaproveitamento efetivado e faz com que a matéria
orgânica volte a ser usada de forma útil nos jardins, substituindo gradativamente o adubo
industrial. Esclarece-se que esses resíduos orgânicos são gerados pelo Tribunal e recebidos de
outros órgãos para sua gestão no processo de compostagem. Outra ação de destaque em 2017
foi estabelecida por meio do Ato ASGE.SEGP.GP nº 255/2017, que instituiu a Feira Orgânica
do TST, cuja inauguração ocorreu em novembro/2017. Com funcionamento semanal, a referida
feira reúne um grande público e objetiva proporcionar fácil acesso a produtos
hortifrutigranjeiros totalmente orgânicos, colaborar para a conscientização e estimular o
consumo de produtos mais saudáveis, que respeitam a saúde do consumidor e o meio ambiente.
O Núcleo Socioambiental ainda necessita que sua visibilidade seja ampliada, no
entanto, os resultados apurados até o momento vêm se mostrando satisfatórios e tendem a
melhorar com o constante amadurecimento do Núcleo e a disseminação de suas campanhas e
ações de sensibilização das práticas de sustentabilidade.
5.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na
contratação de serviços ou obras.
Em atendimento à Recomendação CNJ nº 11, de 22/5/2007, o TST editou o Guia
Prático para a inclusão de critérios de sustentabilidade nas contratações de bens e serviços no
âmbito do Tribunal, aprovado pelo Ato TST.GDGSET.GP nº 421, de 21/6/2012. Esse Guia
estabelece que sejam observadas as seguintes diretrizes e práticas consideradas sustentáveis:
 preferência por produtos de baixo impacto ambiental;
 não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos
sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;
 preferência para produtos reciclados e recicláveis, bem como para bens,
serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de
consumo social e ambientalmente sustentáveis (Lei nº 12.305/2010);
 aquisição de produtos e equipamentos duráveis, que sejam reparáveis e que
possam ser aperfeiçoados;
 adoção de procedimentos racionais quando da tomada de decisão de consumo,
observando-se a necessidade, oportunidade e economicidade dos produtos a
serem adquiridos; e
 nas aquisições e locações de imóveis, dar-se-á preferência a imóveis que
atendam aos requisitos de acessibilidade previstos na NBR 9050 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas ABNT, de forma a assegurar o direito de ir e vir
das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida.
Ressalta-se, por exemplo, os seguintes itens que contemplam critérios de
sustentabilidade em suas contratações: papel A4 reciclado; papel A4 branco com certificação
ambiental FSC, CERFLOR ou equivalente; material de limpeza biodegradável; pilhas alcalinas
AA e AAA que atendam à resolução do CONAMA e que não devem conter mercúrio e cádmio
em sua composição; e lápis pretos comprovadamente fabricados com madeira de manejo
sustentável.
Informa-se, ainda, que a destinação final das aquisições de lâmpadas
fluorescente, de cartuchos de tinta e de toner de impressão observa o sistema de logística
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reversa. Assim, nos termos de referência e nos contratos dessas aquisições é estabelecida a
obrigação da coleta, pela contratada, dos resíduos oriundos da contratação, para fins de
devolução ao fabricante ou importador, responsáveis pela destinação final ambientalmente
adequada.
As contratações realizadas observam também as diretrizes e as práticas de
sustentabilidade estabelecidas no Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho – 2ª
Edição.
No decorrer do exercício de 2017, foram realizadas nove contratações com
adoção de critérios de sustentabilidade, abaixo relacionadas:
Tabela 68 - Contratações com adoção de critérios de sustentabilidade
Contratação
PE-018/2017
PE-051/2017
PE-057/2017
PE-071/2017
PE-082/2017
CE-041/2017
CE-043/2017
CE-051/2017
Em andamento

Objeto
Concessão de uso de área e instalações próprias do TST para exploração de
serviços de barbearia e congêneres
Registro de preços para aquisição de papel A4 para impressão
Registro de preços para aquisição de impressos gráficos
Registro de preços para aquisição de suprimentos de informática
Registro de preços para aquisição de material de expediente
Aquisição de material de limpeza
Aquisição de guardanapos de papel
Aquisição de lâmpadas fluorescentes compactas
Registro de preços para futura aquisição de material de limpeza

TST – Relatório de Gestão 2017

Nº do Processo
500.348/2017-0
502.185/2017-9
502.269/2017-0
502.669/2017-1
502.283/2017-7
504.230/2017-6
503.579/2017-7
504.684/2017-5
505.376/2017-8
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6

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

A Justiça brasileira avança em busca da excelência de seus serviços com o
objetivo de se tornar mais eficiente e acessível a todos os cidadãos.
Esta Seção demonstra as estruturas existentes no TST que garantem um canal de
comunicação para fins de solicitações, reclamações, denúncias e sugestões, bem como de
mecanismos ou procedimentos que permitem verificar a percepção da sociedade sobre os
serviços prestados pelo Tribunal e as medidas para garantir a acessibilidade aos usuários.
Nesse contexto, consolidaram-se os serviços de Ouvidorias de Justiça em nosso
país como unidade de fomento à transparência das informações, à democratização do acesso ao
Poder Judiciário e à melhoria da qualidade dos serviços.
Na vanguarda, o TST disponibilizou sua Ouvidoria à população desde
dezembro/2003, como um canal de comunicação democrático, para atender às demandas dos
jurisdicionados e do público em geral, com transparência e isenção, para que as atividades e
serviços possam ser aprimorados pela Instituição.
6.1

Canais de acesso do cidadão

O TST atribuiu a Ouvidoria o recebimento e o tratamento das solicitações,
reclamações, denúncias, sugestões, elogios e pedidos de informação dirigidos à instituição.
Estas manifestações são recebidas pelos seguintes canais:
pessoalmente no edifício sede do Tribunal
SAFS Quadra 8 Lote 1 – Bloco A Sala 336 – Brasília/DF

pelo formulário eletrônico disponível no Portal do TST
www.tst.jus.br/ouvidoria

por via postal
SAFS Quadra 8 Lote 1 – Bloco A Sala 336 – Brasília/DF – CEP 70070-600

central telefônica de atendimento ao cidadão
Disque-Ouvidoria: 0800-644-3444 (disponível de segunda a sexta das 9h às 18h)

correio eletrônico institucional
ouvidoria@tst.jus.br

Todas as manifestações são registradas no Sistema de Ouvidoria, por meio do
qual também são enviadas as respostas aos cidadãos.
A evolução dos serviços prestados pelo TST, por intermédio da Ouvidoria,
encontra-se demonstrada no gráfico a seguir. Observa-se o excepcional aumento no registro de
demandas a partir de 2012 devido à implantação e operação da Central de Atendimento
Telefônico da Ouvidoria.
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Quantitativo Demandas Recebidas 2004-2017
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Figura 6 - Quantitativo de demandas recebidas pela Ouvidora no período de 2004-2017

Os dados coletados no Sistema Informatizado de Ouvidoria – SISOUV, em
2017, organizados por canal de acesso, tipo de demanda e tipo de demandante, estão dispostos
na tabela descritiva abaixo:
Tabela 69 - Classificação das demandas da Ouvidoria por canal de acesso, tipo de demandante e demanda
Canal de Acesso

Qt.

%

Disque-Ouvidoria
Formulário eletrônico
Cartas
Presencial
Correio eletrônico
Telefonia
TOTAL

20.136
9.639
25
5
17
32
29.854

67,4
32,3
0,1
0,0
0,1
0,1
100,0

Tipo de
Demandante
Parte
Interessado
Advogado
Denunciante
Servidor do TST
TOTAL

Qt.

%

19.139
7.269
3.358
14
74
29.854

64,1
24,3
11,2
0,04
0,2
100,0

Tipo de Demanda

Qt.

27.182
Solicitação
2.413
Reclamação
3
Recursos
80
Pedido de Informação
92
Sugestão
80
Elogio
29.854
TOTAL

%
91,0%
8,1%
0,01%
0,3%
0,3%
0,3%
100,0

Fonte: SISOUV - 2017

Observa-se que em 2017 foram registrados 80 Pedidos de Acesso à Informação.
Tais manifestações receberam tratamento processual conforme o disposto na Lei nº
12.527/2011.
Ressalta-se que, em conformidade com a Resolução Administrativa nº 1.767, de
10/8/2015, a Ouvidoria tem apresentado os Relatórios Trimestrais aos gestores das unidades
administrativas do TST, no intuito de divulgar os dados obtidos e discutir soluções aos
problemas apontados pelos cidadãos.
6.2

Carta de Serviços ao Cidadão

Em agosto de 2012, o TST editou a Carta de Serviços ao
Cidadão com o objetivo de informar a sociedade sobre os
serviços prestados pelo Tribunal Superior do Trabalho, as
formas de acesso a esses serviços e os respectivos compromissos de atendimento.
Foi instituído o Comitê Gestor da Carta de Serviços ao Cidadão do TST com
vistas a manter a atualização e o aperfeiçoamento contínuos do conteúdo e da forma de
disponibilização da Carta, identificados a partir da necessidade de aprimoramento e
oferecimento de novos serviços por parte do Tribunal e alteração da localização física das
unidades internas.
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Em 2015, após a sua atualização, foi disponibilizado o endereço
www.tst.jus.br/web/acesso-a-informacao/carta-de-servicos, na página inicial do sítio eletrônico
do TST na internet, que direciona os cidadãos-usuários à Carta de Serviço ao Cidadão de forma
a divulgar e facilitar o acesso ao serviço de informação.
6.3

Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

De acordo com o Planejamento Estratégico desta Corte para o período de 20152020, a Ouvidoria do TST ficou responsável pela apuração e análise do Índice de Satisfação
dos Clientes (ISAT), que avalia o grau de satisfação dos clientes com os serviços prestados pelo
TST.
Este indicador serve de referência para o atingimento da Meta 23 estabelecida no
atual Planejamento Estratégico de elevar para 70% o grau de satisfação dos clientes com os
serviços prestados pelo TST até 2020. A mensuração, baseada em instrumento de pesquisa de
satisfação social disponibilizada pelo TST, é definida pela razão entre a soma de todas as notas
atribuídas pelos clientes e o número total de clientes que responderam a pesquisa.
A pesquisa passou a ser publicada a partir de 2012, por meio de questionário
disponibilizado no portal do Tribunal na internet. Tendo em vista as novas diretrizes
determinadas pelo CNJ em 2014 e a aprovação do novo Plano Estratégico para o período de
2015- 2020, a metodologia e o conteúdo do questionário foram redefinidos com a participação
das áreas interessadas. Dessa forma, a pesquisa de satisfação foi atualizada, de modo a
propiciar melhor análise dos itens da pesquisa e a promoção de medidas corretivas e
preventivas, sendo estabelecida a gradação das metas conforme discriminado a seguir:
Tabela 70 - Metas do ISAT fixadas no Planejamento Estratégico 2015-2020
2015
65%

2016
66%

2017
67%

2018
68%

2019
69%

2020
70%

Em 2017, a pesquisa foi respondida por 2.453 pessoas. De acordo com o
resultado, o Índice de Satisfação dos Clientes foi de 71,6%, superando a meta estabelecida para
2017 (67%), conforme resumido na tabela a seguir.
Tabela 71 - Índice de Satisfação dos Clientes
Denominação
ISAT – Índice de Satisfação dos Clientes

Índice Previsto
67%

Índice Observado
(mensuração 2017)
71,6%

Periodicidade
Anual

O Relatório dessa Pesquisa pode ser consultado no seguinte link:
http://www.tst.jus.br/documents/10157/24494381/Relat%C3%B3rio+Pesquisa+de+Satisfa%C3
%A7%C3%A3o+2017/11ddfceb-fe57-ac16-a74d-a7835be0e77a.
A Ouvidoria, juntamente com a Secretaria Geral da Presidência e a Assessoria
de Gestão Estratégica do TST, fomentará a implantação de ações de melhorias contínuas no
intuito de manter e até mesmo aumentar o grau de satisfação dos clientes do TST no ano de
2018.
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6.4

Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da
unidade

Em cumprimento aos procedimentos sistematizados na Lei nº
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), no intuito de facilitar o acesso
aos dados do Tribunal, bem como divulgar, independentemente de
solicitação, informações de interesse público sobre o TST, foi criada em
junho de 2012, a página www.tst.jus.br/web/acesso-a-informacao.
Nessa página são disponibilizadas informações sobre:
 estrutura da Justiça do Trabalho e do TST;
 dados para atendimento ao público dos ministros do Tribunal e das principais
unidades administrativas do TST (telefone, e-mail de contato e endereço);
 localização das unidades administrativas do Tribunal;
 Carta de Serviços ao Cidadão do TST;
 página “Transparência”, pela qual é possível obter informações referentes à
execução orçamentária e financeira, pessoal, licitações e contratos, dentre
outros dados referentes à administração de recursos públicos pelo Órgão, e
aos Relatórios do Processo de Contas, incluindo os relatórios de gestão,
relatórios de auditoria da gestão e os acórdãos do TCU de julgamento das
contas;
 página do “Serviço de Informação ao Cidadão do TST (SIC)”, que permite a
qualquer interessado apresentar Pedido de Acesso a Informações ao TST (Lei
nº 12.527/2011), eletronicamente, por meio de formulário específico,
disponível na página em questão.
Ainda, o próprio portal do TST na internet divulga informações adicionais como
o plano de gestão de estratégica, a divulgação de metas e resultados, página da estatística
oficial dos dados da Justiça do Trabalho, consulta à biblioteca digital (atos normativos, doutrina
do direito do trabalho, jurisprudência etc.), consultas processuais e portal do advogado, entre
outras.
Além disso, desde agosto de 2017, a Ouvidoria começou a atuar na página do
Facebook do Tribunal. Esta parceria com a Secretaria de Comunicação Social do TST
(SECOM) visa a oferecer um atendimento inédito: estender aos usuários de rede social o
conjunto de serviços prestados pela Ouvidoria

6.5

Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações

No Tribunal Superior do Trabalho, a adoção de medidas para garantir a
acessibilidade de produtos, serviços e instalações é de responsabilidade da Comissão
Permanente de Acessibilidade e Inclusão – CPAI e do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão –
NACIN.
A CPAI, instituída por meio do ATO.GP nº 396, de 23/8/2016, tem o objetivo de
assegurar às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida o pleno exercício de seus direitos,
promovendo ações eficazes que propiciem a sua inclusão e adequada ambientação.
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O NACIN, instituído pelo ATO.GP nº 405, de 29/8/2016, em cumprimento ao
disposto no artigo 11 da Resolução CNJ nº 230, de 22/6/2016, tem como objetivo consolidar
estratégias de inclusão, acessibilidade e permanência de pessoas com deficiência que
necessitem de atendimento especial dentro do TST, bem como implementar as ações e
demandas oriundas daquela Comissão.
No exercício de 2017, a CPAI realizou reuniões para deliberar e direcionar as
ações a serem implementadas pelo NACIN com vistas à garantia da acessibilidade das pessoas
com deficiência ao TST. Assim, foi realizada a análise de questionários aplicados para
levantamento de necessidades de melhoria na acessibilidade e na inclusão de servidores e
terceirizados com deficiência que atuam no Tribunal. Desses questionários, foram levantadas
demandas de melhorias nos seguintes aspectos: arquitetônicos; em sistemas e equipamentos
tecnológicos; capacitação/sensibilização; transporte/estacionamentos; aquisição de aparelhos
auditivos, entre outros.
As solicitações foram encaminhadas formalmente para as áreas responsáveis,
dentre as quais já foram implementadas as seguintes: edição e veiculação de vídeo educativo na
intranet do TST visando à conscientização dos servidores no respeito aos espaços delimitados
para deficientes, tais como vagas de estacionamento e banheiros adaptados; instalação de barra
lateral de apoio em banheiro; orientação acerca de reembolso pelo plano de saúde para
aquisição de aparelho auditivo. Encontram-se em fase de estudos para a implementação, a
migração de sistemas para linguagem de programação que permita a acessibilidade de
deficientes visuais, o rebaixamento de todos os balcões de atendimento; e a disponibilização de
transporte específico para deficientes.
Foram realizadas, ainda, em 2017, duas turmas da capacitação intitulada
“Oficina Excelência no Atendimento – Atenção a Pessoas com Deficiência” com o objetivo de
propiciar às pessoas com deficiência um atendimento mais adequado pelos servidores e
prestadores de serviços, especialmente os que atendem nas portarias e demais locais de acesso
ao Tribunal. Os eventos contaram com 82 participantes ao todo.
Ademais, destaca-se a criação do site do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão NACIN que representa um notável instrumento para divulgação de notícias, de ações
implementadas pelo núcleo e pela CPAI, e para consulta à legislação pertinente, propiciando a
sensibilização de todos os servidores do Tribunal acerca da temática. Foram veiculadas,
também, entrevistas com servidores deficientes de forma a esclarecer quais as suas limitações,
focar no potencial que apresentam e, ainda, demonstrar o tratamento diferenciado e especial
que o TST dispensa a esses servidores (ex.: acompanhamento de brigadistas para locomoção de
cegos, auxílio de brigadistas na garagem para cadeirantes, auxílio em restaurante, entre outros).
Por fim, foram realizados estudos para edição dos seguintes normativos internos:
regulamentação para a capacitação de servidores e terceirizados no uso da Língua Brasileira de
Sinais – LIBRAS para atendimento a pessoas com deficiência auditiva; o Protocolo de
Acessibilidade em Eventos de Capacitação, que define diretrizes para a implantação de ações
voltadas a práticas de educação inclusiva; e o Ato que regulamenta a reserva de vagas para
portadores de deficiência nos contratos de prestação de serviços continuados e terceirizados, no
âmbito do TST. As propostas de regulamentação se encontram em fase de análise pela
Comissão de Acessibilidade e Inclusão e pela Administração do TST.
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7

DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

A contabilidade pública tem como principal função social servir de instrumento
de controle da sociedade no acompanhamento das políticas públicas, com base na prestação de
contas por parte de gestores e na correta aplicação dos recursos públicos.
Esta Seção demonstra o desempenho financeiro e as informações sobre as
demonstrações contábeis e financeiras elaboradas no TST. Contemplam, ainda, a
implementação da sistemática de apuração de custos e os critérios e procedimentos
estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, com o
objetivo de proporcionar melhor compreensão sobre a posição patrimonial e financeira, bem
como o resultado e o desempenho da unidade.
7.1

Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do
patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos

Em conformidade com os procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, em especial na 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 – Depreciação, Amortização e Exaustão na Adm. Direta União,
Autarquias e Fundações, esta Unidade vem promovendo o registro da depreciação de bens
móveis permanentes, desde o exercício de 2010, de acordo com o disposto no item 5 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 6 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 referida Macrofunção, no item 6.3, sendo utilizado o
método das quotas constantes ou método linear. As taxas utilizadas para o cálculo seguem a
norma citada, conforme tabela a seguir:
Tabela 72 - Vida útil de bens móveis
12311.01.01
12311.01.02
12311.01.03
12311.01.04
12311.01.05
12311.01.06
12311.01.07
12311.01.08
12311.01.09
12311.01.18
12311.01.21
12311.01.25
12311.02.01
12311.03.01

Conta Contábil
Aparelhos de Medição e Orientação
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Equipam/Utensílios Médicos, Odont., Lab. e Hospitalares
Aparelho e Equipamento para Esportes e Diversões
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Máquinas e Equipamentos Industriais
Máquinas e Equipamentos Energéticos
Máquinas e Equipamentos Gráficos
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina
Equipamentos de Manobras e Patrulhamento
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Equipamentos de Processamento de Dados
Aparelhos e Utensílios Domésticos
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Vida útil (anos)
15
10
15
10
10
20
10
15
10
20
10
10
5
10

Valor Residual
10%
20%
20%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
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12311.03.02
12311.03.03
12311.04.03
12311.04.04
12311.04.05
12311.05.01
12311.05.03
12311.99.09

Máquinas e Utensílios de Escritório
Mobiliário Em Geral
Discotecas e Filmotecas
Instrumentos Musicais e Artísticos
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Veículos em Geral
Veículos de Tração Mecânica
Pecas Não Incorporáveis a Imóveis

10
10
5
20
10
15
15
10

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

De 2010 até o final de 2017, o registro da depreciação acumulada de bens
móveis totalizou R$ 65.177.838,36, deduzidos os valores decorrentes de reversões pelo
desfazimento de bens permanentes.
Quanto à depreciação de bens imóveis, observa-se que o registro é efetuado pela
CCONT/STN, com base em planilhas encaminhadas pela Secretaria de Patrimônio da União
(SPU) que ao longo do exercício de 2017 totalizou R$ 16.047.678,34. A depreciação
acumulada dos bens imóveis ao final do exercício é de R$ 22.841.464,06.
O impacto das despesas com depreciação sobre o resultado do exercício de 2017
totaliza R$ 22.828.468,24. Desse valor, R$ 6.780.971,90 referem-se a bens móveis e R$
16.047.496,34 a bens imóveis.
Quanto ao registro da amortização de bens intangíveis, 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, efetuandose o cálculo em planilha Excel. Está em andamento a implementação de um módulo próprio no
Sistema de Patrimônio do TST (SISPAT), para controle da aquisição de bens intangíveis
(softwares) e o cálculo das respectivas parcelas mensais de amortização.
O impacto no resultado do exercício de 2017, em relação às amortizações
registradas, soma o valor de R$ 48.418,55.
Quanto à aplicação dos procedimentos contidos na NBC T 16.10 – Avaliação e
Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público, esta UPC tem utilizado
métodos de mensuração de ativos e passivos definidos pela norma citada, com objetivo de
atualizar os valores pelos quais os elementos das demonstrações contábeis devem ser
reconhecidos.
A mensuração de ativos e passivos em 2017 resultou em um impacto positivo de
R$ 851.895,75 no resultado do exercício. Esse valor corresponde à diferença entre a
Desvalorização e Perda de Ativos (R$ 1.054.593,98) e a Valorização e Ganhos com Ativos e
Passivos (R$ 1.906.489,73), registrados no ano.
A avaliação e a mensuração dos elementos patrimoniais seguem a seguinte
sistemática:
 Disponibilidades - As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo
valor original.
 Créditos e Obrigações - Os direitos e as obrigações são mensurados ou
avaliados pelo valor original. As provisões para perdas são constituídas com
base em estimativas pelos prováveis valores de realização dos ativos, e são
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contabilizadas como “ajustes de perdas de créditos”. As atualizações e os
ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado.
 Estoques - Os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de
aquisição/produção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos
estoques é o custo médio ponderado e quando há deterioração física parcial,
obsolescência, bem como outros fatores análogos, utiliza-se o valor realizável
líquido. As diferenças de valor de estoques são contabilizadas em contas de
resultado.
 Imobilizado - O ativo imobilizado é reconhecido inicialmente com base no
valor de aquisição ou produção.
Os bens imóveis são avaliados pelos custos de construção, acrescidos dos
valores das benfeitorias realizadas, enquanto que os bens móveis que têm sua
vida útil econômica limitada estão sujeitos à depreciação.
Os ativos do imobilizado obtidos a título gratuito, são registrados
considerando-se o valor resultante da avaliação obtida com base em
procedimento técnico ou valor patrimonial definido nos termos da doação.
Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro de elemento do ativo são
incorporados ao valor desse ativo, quando há possibilidade de geração de
benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.
No caso de transferências de ativos, como bens dados em doação, o valor
atribuído é o valor líquido contábil, consideradas as reavaliações ou
desvalorizações verificadas.
 Intangível - Os direitos referentes à aquisição de bens incorpóreos, tais como
softwares, são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição. No
caso dos bens intangíveis com prazo de uso limitado, estes estão sujeitos à
amortização, como no caso dos softwares. Os gastos posteriores à aquisição
ou ao registro de elemento do ativo intangível são incorporados ao valor
desse ativo quando há possibilidade de geração de benefícios econômicos
futuros ou potenciais de serviços.
7.2

Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade

O Ato CSJT.GP.SG nº 398, de 29/10/2013, 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 teve como membros dois
servidores do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), três servidores da Divisão de
Contabilidade do TST e mais três servidores de TRT’s, (1ª, 2ª e 8ª Regiões).
O Ato de criação do GT estabeleceu o prazo de um ano para a realização dos
trabalhos, tendo sido esse prazo prorrogado por mais um ano, até outubro de 2015.
Ao longo de 2014 e 2015, foram realizadas diversas reuniões entre os integrantes
do GT-Custos, com servidores de diferentes unidades do Tribunal e de outros Órgãos, com
vistas à concepção do Sistema de Custos para a Justiça do Trabalho.
O GT-Custos foi incumbido de implantar o projeto piloto do Sistema de
Informação de Custos da Justiça do Trabalho - SIC-JT, no TST, o qual será disseminado nos
demais tribunais trabalhistas, seguindo cronograma que está definido no Planejamento
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Estratégico da Justiça do Trabalho, a ser cumprido até o ano de 2020, e teve como premissas
básicas, dentre outras foco no custo do 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 de custos indiretos, sem rateio, em centros de custos específicos; e agregação de
valor ao processo decisório.
Quanto à implantação do projeto-piloto do TST, foi elaborada a modelagem do
sistema, cujos custos diretos devem ser alocados em centros de custos que identifiquem
unidades administrativas, essas foram aglutinadas em 32 centros de custos, que por sua vez
foram reunidos em quatro agregadores: Judicantes, Apoio Judiciário, Apoio Administrativo e
Autônomos. A esses centros de custos são alocados os custos diretos de pessoal, incluindo
benefícios pagos em folha, materiais de consumo e depreciações, já apurados, mensalmente,
desde julho de 2014, a partir dos sistemas estruturantes do TST.
Em dezembro de 2014, com a colaboração da área de tecnologia da informação
do TST e com a utilização da ferramenta Business Objects, chegou-se à consolidação de um
subsistema elaborado a partir dos dados dos sistemas estruturantes (Folha de Pagamento,
Patrimônio e 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 baseado no modelo conceitual da CCONT/STN, e de
acordo com o banco de dados de cada sistema estruturante, no mês de referência:
 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;
 Patrimônio: os custos são alocados, pela apuração da depreciação dos bens
móveis sob responsabilidade de cada unidade administrativa; e
 Almoxarifado: os custos são apurados e alocados pela soma dos valores das
requisições de bens e do consumo imediato efetuados em cada unidade
administrativa.
Os relatórios emitidos com dados dos custos diretos das unidades
administrativas do TST foram homologados no início de 2015, mediante a verificação da
fidedignidade das suas informações, confrontando-as com as oriundas dos respectivos sistemas
estruturantes e com as informações do SIAFI Operacional.
Com relação aos custos indiretos, estes serão apurados em 25 centros de custos,
consolidados em dois agregadores, quais sejam: Custos Gerais e Pessoal-Outros. A apuração
desses dados se dará a partir de consultas ao SIAFI e ao sistema de folha de pagamento. Até o
momento não foram estabelecidos os critérios no TST para apuração desses dados.
O grupo de trabalho estudou a possibilidade de registro dos custos indiretos no
SIAFI, com uso da aba “Centro de Custos”, constante dos documentos emitidos do subsistema
Contas a Pagar e a Receber - CPR. Tal possibilidade ainda não foi posta em prática, pois
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provocará impactos significativos nos processos operacionais de liquidação de pagamento da
despesa, além de estarem pendentes de autorização por parte da Administração do TST.
Com vistas a dar continuidade à implementação do Sistema de Custos no âmbito
da Justiça do Trabalho, o GT-Custos propôs, em seu relatório final, apresentado em setembro
de 2015, várias demandas à Administração do TST, conforme resumo a seguir:
 homologação da primeira fase do sistema de custos desenvolvido no TST
(custos diretos por unidade administrativa);
 avaliação e decisão quanto à implementação da segunda etapa do sistema de
custos do TST, que envolve a codificação dos centros de custos e a inserção
nos sistemas do Governo Federal (SIAFI e SIC - Sistema de Informação de
Custos do Governo Federal);
 criação de comitê técnico de custos, composto por representantes de cada
tribunal trabalhista, com a finalidade de coordenar a continuidade do projeto
de implantação do sistema de custos em toda a Justiça do Trabalho;
 desenvolvimento de solução de TI padronizada e compatível com o SIC, para
toda a Justiça do Trabalho; e
 criação de estrutura administrativa para a operacionalização do sistema e para
o gerenciamento de custos, no TST, no CSJT, e em cada TRT, envolvendo,
basicamente, alocação de pessoal, espaço físico e recursos tecnológicos e
materiais.
Os documentos relacionados ao trabalho desenvolvido pelo GT-Custos, como
participação em seminários e congressos, atas de reuniões e demais relatórios, estão inseridos
no processo administrativo TST 502.091/2013-4, encaminhado ao Coordenador de Orçamento
e Finanças do CSJT, com sugestão de prosseguimento para “homologar o trabalho realizado e
constituir um Comitê Gestor para dar continuidade aos trabalhos de adaptação e
disseminação do sistema para os demais tribunais”.
Paralelamente, a proposta de implantação do Sistema de Custos da Justiça do
Trabalho, que havia sido formalizada em fevereiro de 2015, conforme demanda encaminhada à
Secretaria de Tecnologia de Informação do TST, foi analisada pelo Comitê Gestor do Sistema
de Gestão Administrativa Eletrônica da Justiça do Trabalho (cgGAE), o qual determinou, em
maio de 2016, que fosse reavaliado o escopo da demanda, “a fim de melhor
especificar/caracterizar a Necessidade de Negócio, bem como o(s) seu(s) demandante(s) e
demais membros da equipe de planejamento da contratação [...], em conformidade com os
requisitos constantes da Resolução CNJ n. 182/2013.”, de acordo com ata de reunião constante
do citado processo administrativo.
Assim, considerando a necessidade de homologação dos resultados alcançados
pelo GT-Custos, e para dar continuidade aos procedimentos de desenvolvimento e implantação
do Projeto de Custos, foi criado, por meio do Ato CSJT.GP.SG nº 320, de 9/11/2017, o Comitê
Gestor do Sistema de Informação de Custos da Justiça do Trabalho, com as seguintes
competências:
 atuar como Órgão Central do Sistema de Informação de Custos da Justiça do
Trabalho, durante a vigência do referido Ato;
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 estabelecer as normas e os procedimentos referentes ao Sistema de
Informação de Custos da Justiça do Trabalho;
 manter e aprimorar o Sistema de Informação de Custos da Justiça do
Trabalho;
 apoiar e supervisionar a gestão de custos nos tribunais trabalhistas, com o
intuito de auxiliar na elaboração de informações consistentes;
 disponibilizar instruções, procedimentos, metodologias, recomendações
técnicas e outros instrumentos que auxiliem o desempenho das atividades
relacionadas à gestão de custos nos tribunais trabalhistas;
 definir, elaborar e orientar a produção de relatórios gerenciais que permitam
gerar informações que subsidiem o processo de avaliação dos custos dos
tribunais trabalhistas, como a tomada de decisão;
 prestar, quando solicitado, suporte técnico aos tribunais trabalhistas, bem
como a órgãos externos, com vistas a melhoria das informações prestadas por
estas entidades;
 propor alterações nos sistemas que compõem a base de dados do Sistema de
Informação de Custos da Justiça do Trabalho, com vistas ao aperfeiçoamento
da informação produzida;
 gerenciar o cadastro de usuários do Sistema de Informação de Custos da
Justiça do Trabalho;
 elaborar estudos na área de custos e qualidade do gasto público, com vistas a
promover a busca pela eficiência na Justiça do Trabalho;
 promover a capacitação e o apoio técnico para a disseminação de
conhecimentos relacionados à temática de custos;
 definir, acompanhar e orientar o processo de integração do Sistema de
Informação de Custos da Justiça do Trabalho (SIC-JT) ao Sistema de
Informação de Custos do Governo Federal (SIC);
 coordenar a implantação do Sistema de Informação de Custo da Justiça do
Trabalho em todos os tribunais trabalhistas, dentro do prazo fixado pelo
Planejamento Estratégico do CSJT.
A meta estabelecida pelo Planejamento Estratégico do CSJT, conforme
Resolução CSJT nº 146/2014, é implantar o Sistema de Gerenciamento de Custos em todos os
Órgãos da Justiça do Trabalho (CSJT, TST e TRTs) até o ano de 2020.
7.3

Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas

As informações relacionadas às demonstrações contábeis obrigatórias e as notas
explicativas aos balanços do TST, exercício de 2017, encontram-se publicadas no sítio da
internet no endereço www.tst.jus.br/web/acesso-a-informacao/processo-de-contas-para-o-tcu.
Ressalta-se que as demonstrações foram elaboradas conforme estabelecem a Lei
nº 4.320/1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e o Manual
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, para fins de comunicação da situação financeira,
patrimonial e orçamentária do Tribunal.
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8

CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃO DE
CONTROLE

A Conformidade de Gestão reduz significativamente os riscos de erros e
impropriedades. Para assegurar a correta aplicação dos recursos, os órgãos de controle têm
papel fundamental para o aperfeiçoamento da gestão, que impacta diretamente na melhoria dos
serviços prestados pelo órgão.
Assim esta Seção tem por objetivo proporcionar melhor compreensão sobre o
atendimento de demandas específicas oriundas dos órgãos de controle.
Destaca-se que não foram consignados recursos ao orçamento do TST para
pagamento de precatórios no exercício de 2017.
8.1

Tratamento de determinações e recomendações do TCU

No exercício de 2017, o Órgão de Controle Externo – OCE expediu cinquenta
acórdãos direcionados ao TST ou à Justiça do Trabalho, além de outras recomendações em
acórdãos para atendimento pela Administração Pública.
A maioria das deliberações refere-se a atos de concessão de aposentadoria e
pensão e de admissão originários deste Tribunal, submetidos ao TCU para apreciação e
registro.
Dentre os acórdãos expedidos, em doze foram consignadas recomendações a
esta UPC, conforme discriminados abaixo:
Tabela 73 - Acórdãos expedidos pelo TCU com recomendação ao TST.
Acórdão
Assunto
7.186/2017 - 2ª Câmara
5.829/2017 - 2ª Câmara
2.188/2017 - 1ª Câmara
Concessão de Aposentadoria
454/2017 - 1ª Câmara
1.116/2017 - 2ª Câmara
9.538/2017 - 2ª Câmara
7.048/2017 - 2ª Câmara
Concessão de Pensão Civil
9.786/2017 - 1ª Câmara
2.779/2017 - Plenário
Auditoria de conformidade, cumprimento do limite da EC 95/2016
2.063/2017 - Plenário
Monitoramento, aplicação de teto remuneratório.
553/2017-Plenário
Relatório Gestão Fiscal, acompanhamento.
1.120/2017-Plenário
Representação 13,23% (VPI)

Destaca-se que parte dessas situações está relacionada à inclusão nos proventos
de aposentadoria de parcelas de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI
incorporadas no lapso entre 9/4/1998 e 4/9/2001, que têm sido mantidas por este Tribunal até
que sobrevenha decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal – STF nos Embargos de
Declaração dos autos do RE nº 638.115/CE.
Todas as recomendações foram devidamente atendidas pelas correspondentes
áreas gestoras e as providências informadas à Corte de Contes de forma tempestiva.
A respeito do acompanhamento das deliberações feitas pelo TCU em acórdãos
expedidos em 2017, comunica-se que a Secretaria de Controle Interno (SECOI) efetua o
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acompanhamento sistemático das deliberações da Corte de Contas mediante o registro em
planilhas eletrônicas e o relacionamento com a área gestora responsável, inclusive com o
acompanhamento dos prazos fixados, para que haja o tempestivo atendimento da demanda do
OCE.
Todas as deliberações ou quaisquer outros documentos oriundos do OCE
(notificações, diligências, solicitações, entre outros) são encaminhados formalmente pelo
sistema de Malote Digital, utilizado para o trâmite de documentos em todo o Poder Judiciário, à
unidade gestora responsável pelo atendimento. Nos casos que sejam julgados necessários, o
documento é repassado à autoridade superior para conhecimento da deliberação.
Esclarece-se que, nos casos de deliberações do TCU de ampla relevância e
abrangência, o TST protocoliza processo administrativo específico para discussão do tema e da
melhor forma de aplicação dos ditames do acórdão no âmbito interno, a exemplo dos acórdãos
de consultas ao TCU ou em deliberações que demandem mudança de entendimento ou
procedimento. Esse processo administrativo é registrado em sistema eletrônico coorporativo
que permite a documentação e o acompanhamento das medidas implementadas.
Registra-se que as contas ordinárias anuais dos responsáveis pelo TST, até o
exercício de 2015, foram julgadas regulares pela Corte de Contas, com quitação plena, não
havendo determinações ou recomendações feitas nos respectivos acórdãos que estejam
pendentes de atendimento. Frisa-se que, nos termos das Decisões Normativas TCU nº 140/2014
e 156/2016, os responsáveis pelo TST, tendo em vista que esta UPC não foi relacionada no
Anexo I das citadas decisões normativas, não tiveram as contas dos exercícios de 2014 e 2016
julgadas pelo TCU.
Em referência a acórdãos do TCU que remetem a obrigação de informar no
relatório de gestão anual sobre o andamento de providências para o atendimento de
determinações expedidas, informa-se que o Acórdão TCU nº 2.779/2017-Plenário, no item
9.1.2, recomendou que a Justiça do Trabalho adote medidas com intuito de identificar, nos anos
de 2018 a 2020, as despesas discricionárias passíveis de redução, com respectiva amplitude
desse valor, de modo a garantir as condições necessárias ao seu funcionamento, tendo em vista
o novo regime fiscal implantado pela EC 95/2016.
Diante disso, o TST instituiu formalmente grupo de trabalho com servidores das
áreas de pessoal, orçamento e finanças, gestão e governança de tecnologia da informação,
controle e auditoria, que participaram das reuniões programadas pelo TCU sobre a gestão de
riscos organizacionais e respectivas estratégias institucionais, a fim de compartilhar
informações e experiências.
Os resultados do estudo realizado foram apresentados à Administração deste
Tribunal, com as respectivas orientações para adequação de despesas ao novo cenário fiscal
introduzido pela EC 95/2016.

8.2

Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

No exercício de 2017, as atividades da Secretaria de Controle Interno do TST
foram realizadas segundo descrito no item 4.3 (Atuação da unidade de auditoria interna) deste
Relatório de Gestão.
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Os trabalhos foram realizados por meio de auditorias, com a expedição de notas
e relatórios de auditorias, e em análises de processos administrativos específicos, com a
emissão de pareceres.
Nesse sentido, ressalta-se que, dos documentos expedidos pelo OCI, cerca de
apenas 12,7% continham diligências ou recomendações às áreas gestoras do Tribunal,
demonstrando o crescimento do alinhamento entre as análises realizadas pela gestão e pelo
controle interno.
O somatório de todas as recomendações constantes dos documentos expedidos
pelo OCI foi de 199. Ressalta-se que, na ocorrência de várias recomendações em um único
documento, elas são tratadas separadamente. Dessas recomendações, foram atendidas ou
acolhidas 176.
Verifica-se, dos dados, que 88,4% das recomendações expedidas foram saneadas
pela Administração. Cumpre observar que, na prática, essa informação denota um
aprimoramento dos processos desempenhados pela Administração concomitante com o
aperfeiçoamento nos métodos de controle adotados por esta Unidade.
Em vista das recomendações, o TST, por meio de suas unidades responsáveis,
adotou providências para correção das impropriedades e/ou implementação de rotinas para
mitigar a ocorrência de novas impropriedades. No monitoramento das recomendações
expedidas, O OCI, em vista dos procedimentos adotados e esclarecimentos, entendeu como
atendidas as recomendações realizadas ou, diante das justificativas apresentadas, por questões
de conveniência e oportunidade, restou ciente de que algumas não foram acolhidas pela
Administração do TST.
Informa-se que os principais impactos na correção e aperfeiçoamento da gestão
provenientes das análises do OCI estiveram relacionadas às áreas de Gestão de Pessoal, de
Tecnologia da Informação, de Contratos, de Patrimônio, de Administração em Geral e de Saúde
e Benefícios.
Das recomendações destacam-se providências realizadas no Tribunal referentes
a alterações e a melhorias nos sistemas informatizados estruturantes do TST, ao estudo e à
revisão de normativos internos, como forma de aperfeiçoamento de controles administrativos, e
ao aperfeiçoamento e à revisão de rotinas de trabalho.
Também foram adotados controles mais rígidos nos processos relacionados ao
subalmoxarifado de material de consumo, de concessão de diárias e passagens, de desfazimento
de bens, de alterações contratuais, e de formação de preços de referência nos procedimentos
licitatórios, bem assim na concessão do Adicional de Qualificação, na análise das parcelas de
VPNI já concedidas, nas atividades de concessão de aposentadoria e pensão, pagamento a
pessoal e demais atividades de gestão.
Tendo em vista a importância estratégica para as atividades do Tribunal, o OCI
tem focado em atividades de fiscalização relacionadas à gestão de Tecnologia da Informação e
de Comunicações. Nesse sentido, no exercício de 2017 foram realizados trabalhos referentes à
metodologia de gerenciamento de projetos de TI, à segurança da Informação e à Central
Nacional de Atendimento do PJe.
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Acrescenta-se que o acompanhamento das recomendações é realizado com a
expedição de documento pelo OCI, fixando prazo para o atendimento da diligência ou
recomendação, caso existente.
Nas auditorias, o relatório preliminar é enviado às áreas gestoras para
encaminharem os esclarecimentos e manifestações pertinentes que são avaliadas pela equipe de
auditoria. Após, as conclusões da auditoria são encaminhadas por meio de Notas ou Relatório
de Auditoria ao Diretor-Geral da Secretaria ou à Secretaria-Geral da Presidência para ciência
dos achados, que encaminha à Unidade responsável pelo atendimento, podendo, pela
pertinência, ser encaminhado à autoridade superior.
Em etapa posterior, o OCI emite o relatório de acompanhamento que avalia o
atendimento ou não das recomendações, podendo a unidade ser comunicada para nova
manifestação. No caso de parecer, o acompanhamento é realizado no próprio processo
administrativo eletrônico interno, com prazo de retorno do atendimento das recomendações.
Informa-se, por fim, que não existe sistema eletrônico próprio de registro e
acompanhamento das recomendações, entretanto as unidades fazem uso de planilhas
eletrônicas, além do sistema de processo administrativo eletrônico que possibilita a criação de
marcadores, acompanhamento de prazos dos processos, leitura on-line de documentos
anexados, unidade interna responsável e tramitação.
8.3

Medidas administrativas para a apuração de responsabilidade por dano ao Erário

O quadro a seguir quantifica os casos de danos que foram objeto de medidas
internas administrativas adotadas pelo Tribunal em 2017. Deve-se ressaltar que não houve a
necessidade de instaurar nenhuma tomada de conta especial, tendo em vista que na maioria dos
casos o dano ocorrido foi devidamente reparado. Em outros casos, após apuração dos fatos, não
foi possível imputar responsabilidade ao agente público.
Tabela 74 - Medidas adotadas para apuração e ressarcimento de danos ao Erário
Tomadas de Contas Especiais
Não instauradas
Casos de dano objeto de
medidas administrativas
internas

43

Instauradas

Dispensadas

Não remetidas ao TCU
Arquivamento

Débito
< R$ 100.000

Prazo
> 10 anos

Outros
Casos

15

-

28

Recebimento
Débito

Não
Comprovação

Débito
< R$ 100.000

-

-

-

Não enviadas
> 180 dias do
exercício
instauração*
-

Remetidas
-

Dos 43 casos de dano ao erário, ao final do exercício, 28 tiveram o
ressarcimento concluído em 2017. Em relação aos demais casos, medidas foram adotadas
visando obter o ressarcimento. Ressalte-se que os valores dos casos que estão em vias de
ressarcimentos são todos inferiores a R$ 100.000,00.
No que diz respeito à estrutura e controles para apuração e minimização de
ocorrência de ilícitos administrativos na gestão dos bens patrimoniais e da frota de veículos do
TST, informa-se que as unidades administrativas são orientadas acerca das boas práticas que
reduzem os riscos da gestão dos bens patrimoniais. O resultado dessas orientações pode ser
observado no inventário anual em que poucos bens não foram localizados. Os bens não
localizados, geralmente de baixo valor patrimonial, são submetidos ao procedimento
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denominado de Termo Circunstanciado Administrativo, que consiste na apuração de extravio
ou dano a bem público.
Os acidentes com veículos oficiais, bem assim a ocorrência de multas de trânsito
são sistematicamente acompanhadas a fim de obter o ressarcimento dos danos ocorridos.

8.4

Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o
disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993

A exigibilidade de pagamento verifica-se após o recebimento definitivo do
objeto, que é atestado pela fiscalização da contratação, momento em que há a liquidação da
despesa e o encaminhamento para pagamento, em conformidade com os termos contratuais e
das Leis nos 4.320/1964 e 8.666/1993.

8.5

Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas
beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento

Em razão da suspensão, em caráter liminar, dos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão
TCU nº 2859/2013 - Plenário, não foi dado prosseguimento às revisões dos contratos firmados
com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento em 2017.
Esclarece-se que o TST finalizou os procedimentos de revisão de todos os
contratos que continham planilha de custos e formação de preços, com exceção do Contrato PE
nº 124/2009-A, celebrado com a empresa Squadra Tecnologia S/A, em razão da decisão do
TCU supracitada.
Com relação à revisão dos contratos sem planilha de custos e formação de
preços (vigentes ou encerrados), os procedimentos foram suspensos pelas mesmas razões que
fundamentaram a suspensão da revisão do Contrato PE nº 124/2009-A.
O detalhamento sobre os contratos revisados, bem como o valor da economia em
cada contrato, encontra-se na tabela a seguir, ressaltando-se que a vigência de todos os
contratos está expirada.
Tabela 75 - Contratos firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento
CONTRATAÇÕES COM VALORES DE ECONOMIA DEFINIDOS
Item
Contrato

Processo de
contratação

1

PE-047/2010

502.774/2008-2

2

PE-075/2011

503.990/2010-4

3

PE-012/2012

502.650/2011-0

4

ARP-001/2011

501.690/2011-2

5

ARP-002/2011

501.917/2011

6

PE-083/2007

504.598/2009-5

Vigência do contrato
Empresa contratada

CNPJ

Objeto

Prestação de serviços de
CSP CONSULTORIA &
monitoramento e operação do Centro
32.203.135/0001-40
SISTEMAS LTDA.
de Infraestrutura Computacional (CIC)
e seus serviços hospedados.
Prestação de serviços de conservação
predial, operação, manutenção,
CONBRAS
33.158.874/0012-83 gerenciamento e supervisão da
ENGENHARIA LTDA.
manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos e instalações no TST.
MARIANA VAN
Prestação de serviço de implantação e
ERVENSANTOS EPP - 10.462.672/0001-72 operação da Central de Atendimento
VANERVEN
Telefônico da Ouvidoria do TST.
CENTRAL IT
Prestação de serviços de suporte
TECNOLOGIA DA
07.171.299/0001-96 tecnológico a ambiente computacional
INFORMAÇÃO LTDA.
de infraestrutura de redes.
Serviços de suporte tecnológico a
CENTRAL IT
ambiente computacional de
TECNOLOGIA DA
07.171.299/0001-96 infraestrutura de redes, seus meios de
INFORMAÇÃO LTDA
comunicação, sistemas funcionais e
processos de execução do TST
Contratação de ferramenta
CTS
06.023.804/0001-92 especializada na conversão para libras
de sites da internet.
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Economia até o fim
da vigência do
contrato

Início

Fim

09/06/2010

06/09/2015

R$ 146.810,42

24/10/2011

23/10/2016

R$ 989.220,47

09/04/2012

08/04/2015

R$ 77.808,79

07/07/2011

31/07/2013

R$ 37.894,33

07/07/2011

20/08/2013

R$ 96.579,60

31/12/2010

30/12/2011

R$ 540,00
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CONTRATAÇÕES COM VALORES DE ECONOMIA DEFINIDOS
Item

7

Item

Vigência do contrato

Contrato

Processo de
contratação

Empresa contratada

PE-139/2008-A1

502.165/2008-9

PSN TECNOLOGIA
LTDA

Contrato

Processo de
contratação

CNPJ

Objeto

Renovação das licenças de uso de
softwares sistema antivírus para
04.786.911/0001-47 estações e servidores instalados nos
computadores da rede corporativa da
Justiça do Trabalho.
TOTAL
CONTRATAÇÕES COM VALORES SUSPENSOS

Início

Fim

01/06/2009

31/05/2012

CNPJ

Objeto

R$ 1.942,67

R$ 1.350.796,28
Vigência do contrato

Empresa contratada

Economia até o fim
da vigência do
contrato

Início

Fim

Economia até o
fim da vigência do
contrato

Serviços de desenvolvimento de
sistemas em Java/JEE, relacionados à
PE-124/2009-A
503.927/2009-5
Squadra Tecnologia S/A 41.893.678/0001-28 evolução tecnológica dos sistemas
25/11/2010 10/06/2014
R$ 36.966,26
1
nacionais do Conselho Superior da
Justiça do Trabalho.
Nota: A contratada solicitou a suspensão da revisão dos valores do Contrato, em vista do acolhimento do recurso interposto contra os efeitos dos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão TCU nº
2.859/2013. A Administração autorizou a suspensão da cobrança até a decisão final do TCU sobre o tema.

TST – Relatório de Gestão 2017

Página 109

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

9

ANEXOS

9.1

ATIVIDADES DA ENAMAT- 2017

1. APRESENTAÇÃO
A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (ENAMAT) é administrada, no
Biênio 2016/2018, pela Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Diretora, e pela Ministra Maria de Assis
Calsing, Vice-Diretora.
A Direção da ENAMAT conta com o assessoramento do Conselho Consultivo, composto pelos seguintes
membros: Ministros João Batista Brito Pereira, Dora Maria da Costa e Hugo Carlos Scheuermann;
Desembargadores do Trabalho Luiz Ronan Neves Koury, do TRT da 3ª Região, e Alexandre Corrêa da Cruz, do
TRT da 4ª Região; e Juiz Titular de Vara do Trabalho João Marcelo Balsanelli, do TRT da 24ª 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 por um Magistrado do Trabalho.
A Subsecretaria Administrativo-Acadêmica da ENAMAT possui um quadro de pessoal próprio, qualificado, que
atua em busca da excelência no desempenho das atividades da Escola.
A Escola funciona junto ao Tribunal Superior do Trabalho, nos termos da Emenda Constitucional nº 45/2004, e
está localizada no Edifício do TST, Bloco A, 5º andar.
2. ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
2.1 Cursos de Formação Inicial
A realização do Módulo Nacional do Curso de Formação Inicial para Juízes Substitutos recém-ingressados na
carreira da magistratura constitui atribuição da ENAMAT estabelecida nas Resoluções Administrativas – TST n.ºs
1.140/2006 e 1.158/2006, atualizadas e consolidadas, respectivamente, pelas Resoluções Administrativas – TST
n.ºs 1.362/2009 e 1.363/2009.
A formação inicial é a fase do ensino profissional de magistrados que se inicia logo após a posse no cargo. O
Módulo Nacional é realizado em Brasília na sede da ENAMAT, com duração média de quatro semanas. A essa
primeira etapa se sucede um período de, no mínimo, 90 dias à disposição da Escola Judicial do respectivo Tribunal
Regional do Trabalho.
Tal 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 possibilita ao Juiz obter visão crítica sobre os principais temas da atividade jurisdicional. As disciplinas são
ministradas por operadores do Direito, como magistrados e advogados, além de jornalistas, psicólogos,
economistas, sociólogos, professores universitários e outros profissionais, e são desenvolvidos por meio de
atividades teóricas e, principalmente, práticas, em oficinas e laboratórios.
Em 2017, foram realizados dois cursos de formação inicial:
– 22º Curso de Formação Inicial, ocorrido no período de 2 a 26 de maio, com o total de 128 horas-aula. O curso teve a
participação de 33 Juízes do Trabalho Substitutos, provenientes dos seguintes Tribunais Regionais do Trabalho: 1ª
Região (8 Juízes); 2ª Região (16 Juízes); 4ª Região (4 Juízes); 11ª Região (1 Juiz); 14ª Região (3 Juízes); e 23ª Região
(1 Juíza). A aula inaugural foi proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, que tratou
das transformações no Direito contemporâneo.
– 23º Curso de Formação Inicial, ministrado no período de 6 de novembro a 1º de dezembro, com o total de 128
horas-aula. Participaram do curso 19 Juízes do Trabalho Substitutos, provenientes dos Tribunais Regionais do Trabalho
da 1ª Região (1 Juiz); 2ª Região (14 Juízes); 4ª Região (3 Juízas); e 10ª Região (1 Juiz). O Ministro Douglas Alencar
Rodrigues, do TST, proferiu a aula especial de abertura do Curso, com o tema Princípios de Direito Material e
Processual na Reforma Trabalhista.
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Nas atividades teórico-práticas, que combinam modernas técnicas de ensino aplicadas à formação profissional, os
cursos de formação inicial propiciam aos alunos a oportunidade de participar de painéis, mesas-redondas,
exposições, estudos de caso e trabalhos em grupo, assim como de diversas atividades de orientação profissional. A
ENAMAT desenvolveu laboratórios judiciais, que predominaram no quantitativo de horas-aula em relação às
demais atividades, nos quais os Alunos-Juízes realizaram oficinas de decisão processual, de instrução processual,
de conciliação, de gestão judiciária e de efetividade da execução, com incidentes de audiências de diversos tipos,
de despachos de petições de tutela ordinária e de urgência, contando com a participação e supervisão de
professores que detêm relevante experiência na área.
Nos dois cursos de Formação Inicial, foram ministradas, após atividades de integração dos Alunos-Juízes, as
seguintes disciplinas: Deontologia Profissional Aplicada; Técnica de Decisão Judicial; Sistema Judiciário;
Linguagem Jurídica; Administração Judiciária; Teoria Geral do Juízo Conciliatório; Relacionamento com a
Sociedade e com a Mídia; Temas Contemporâneos; Efetividade da Execução Trabalhista; Laboratório Judicial;
Psicologia Judiciária Aplicada; Técnica de Instrução Processual Trabalhista; Educação Previdenciária; além de
Estágios Supervisionados. No 22º CFI, foi ministrada, ainda, a disciplina Direito Coletivo do Trabalho, e, no 23º, a
Processo Judicial Eletrônico.
A ENAMAT conta com Comissão de Avaliação, que tem a finalidade de assessorar sobre a aquisição e
desenvolvimento das competências profissionais pelos participantes dos Cursos de Formação Inicial.
Observa-se, assim, que 52 Juízes do Trabalho Substitutos recém-empossados em diversas Regiões Trabalhistas do
Brasil participaram presencialmente, na ENAMAT, neste ano, dos Cursos de Formação Inicial e adquiriram
importante bagagem de conhecimentos profissionais, além de desenvolver experiência e convivência, com
adequada preparação para exercer de modo eficaz a prestação jurisdicional no âmbito do Judiciário Trabalhista.
2.2 Cursos de Formação Continuada
À ENAMAT incumbe promover, em âmbito nacional, cursos de formação continuada para Magistrados do
Trabalho, com vista ao aperfeiçoamento profissional ao longo de toda a carreira e à promoção e ao acesso, nos
termos da Resolução Administrativa nº 1.158/2006, atualizada pela Resolução Administrativa nº 1.363/2009.
A formação continuada tem por objetivo geral propiciar aos Magistrados do Trabalho formação profissional
tecnicamente adequada e eticamente humanizada, voltada para a defesa dos princípios do Estado Democrático de
Direito e comprometida com a solução justa dos conflitos, dando ênfase às competências teórico-práticas básicas
para o exercício da função, na perspectiva do caráter nacional da instituição judiciária trabalhista.
Essa modalidade de formação alcança todos os Magistrados do Trabalho, que incluem Juízes do Trabalho
Substitutos, Juízes Titulares de Vara do Trabalho e Desembargadores do Trabalho.
Nessa etapa são desenvolvidas e aperfeiçoadas competências profissionais já adquiridas na formação inicial, mas
também novas competências, direcionadas a questões específicas da carreira. A formação continuada pode ser
realizada nas formas presencial, semipresencial ou à distância.
A forma de educação empregada – presencial, semipresencial ou à distância – busca permitir melhor
desenvolvimento do Juiz na relação ensino-aprendizagem. A metodologia utilizada pretende assegurar a plena
interação dos integrantes do processo de ensino e aprendizagem e, ainda, oportunizar a melhor identificação e
apreensão, pelos professores, das dificuldades concretas enfrentadas pelos Alunos-Juízes no exercício profissional.
A educação à distância promovida pela ENAMAT foi iniciada em 2010 e hoje constitui uma realidade irrevogável,
com tendência sempre crescente, dada a importância da tecnologia na sociedade atual e a possibilidade de alcançar
concomitantemente magistrados de todas as Regiões do País, em maior quantitativo e com elevada capacidade de
interação entre eles, considerando-se, ainda, a redução de custos na produção de cursos propiciada por essa
modalidade.
A proposta pedagógica da ENAMAT segue procedimentos didáticos próprios dessa modalidade educacional. O
Juiz participante tem acesso a material especificamente produzido para cada curso e atua em regime de
aprendizado colaborativo, com ênfase na interação entre os alunos, cabendo ao professor propiciar situações de
aprendizagem em que todos aprendam com todos.
A avaliação da aprendizagem é formativa e ocorre durante cada aula virtual, quando são aferidas as competências
que os Juízes estão desenvolvendo e o domínio do conteúdo por meio da análise de sua participação nas atividades
previstas no ambiente virtual de aprendizagem. Compreende, também, o resultado das interatividades ao longo das
aulas, realizadas pela ferramenta Fórum.
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Em 2017 foram realizados pela ENAMAT nove cursos de formação continuada no formato à distância, adiante
discriminados, com o total de 1.220 Juízes atendidos:
– Impactos do Novo Código de Processo Civil/2015 na Atuação dos Desembargadores e Tribunais Regionais do
Trabalho, de 24 de março a 7 de maio, com 28 Alunos-Juízes participantes. Com carga horária de 30 horas, divididas
em cinco aulas. O objetivo foi analisar a compatibilidade das normas do CPC/2015 e da Lei nº 13.256/2016 com o
processo trabalhista estabelecido pela CLT, a Lei nº 13.015/2014, o Ato nº 491/2014 e as Instruções Normativas do
TST nºs 38, 39 e 40, além das diretrizes jurisprudenciais previstas em súmulas e OJs do TST.
– Novo Código de Processo Civil e sua Aplicação no Processo do Trabalho (Primeiro Grau), de 7 de abril a 21 de maio,
com 317 Alunos-Juízes atendidos. O Curso teve carga horária de 30 horas, distribuídas em cinco aulas. O objetivo foi
oferecer ao Aluno-Juiz espaço para reflexões e informações acerca do tema Novo Código de Processo Civil e sua
Aplicação no Processo do Trabalho.
– Questões Penais na Justiça do Trabalho, de 28 de abril a 4 de junho, com a participação de 97 Magistrados do
Trabalho. A duração do curso foi de 30 horas, divididas em cinco aulas. O objetivo foi oferecer ao Aluno-Juiz espaço
para reflexões e informações acerca do tema Questões Penais na Justiça do Trabalho.
– Efetividade da Execução Trabalhista e Desconsideração da Personalidade Jurídica, de 19 de maio a 2 de julho, no
qual foram atendidos 112 magistrados. O curso teve carga horária de 30 horas, divididas em cinco aulas. O objetivo
consistiu em desenvolver no Aluno-Juiz conhecimentos, habilidades e atitudes que proporcionem a adoção de práticas
concretas em sua atuação, como Magistrado do Trabalho, que possam conferir celeridade e, principalmente, efetividade
à execução a partir da discussão de práticas e do compartilhamento de experiências exitosas.
– Prova Pericial em Acidentes e Doenças Ocupacionais, de 4 de agosto a 24 de setembro, com 114 Alunos-Juízes
atendidos. O curso teve carga horária de 30 horas, distribuídas em seis aulas. Como objetivo, definiu-se que os alunos
do curso seriam municiados de elementos que lhe prestem informações e desenvolvam reflexão sobre as ações perante
a Justiça do Trabalho envolvendo acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, legislações aplicáveis à prova pericial
e pleitos de indenizações por responsabilidade civil, além de outros temas propostos no curso.
– O Novo Código de Processo Civil e sua Aplicação no Processo do Trabalho (Primeiro Grau), de 10 de agosto a 24 de
setembro, com a participação de 120 Magistrados. O curso realizou-se com carga horária de 30 horas, divididas em
cinco módulos. O objetivo foi oferecer ao Aluno-Juiz espaço para reflexões e informações acerca do tema Novo Código
de Processo Civil e sua Aplicação no Processo do Trabalho.
- Inovações Legislativas Relativas à Justiça do Trabalho - Módulo I, de 14 de setembro a 29 de outubro, com 236
Alunos-Juízes. O curso teve carga horária de 30 horas-aula, divididas em cinco semanas. O objetivo foi oferecer ao
Aluno-Juiz espaço para reflexões e debates sobre as inovações constitucionais e legislativas que alteraram de maneira
significativa o direito material e processual do trabalho.
- Efetividade da Execução Trabalhista e Desconsideração da Personalidade Jurídica, de 6 de outubro a 19 de novembro,
com 81 Magistrados atendidos. O curso teve carga horária de 30 horas-aula, divididas em cinco semanas. O objetivo foi
desenvolver no Aluno-Juiz conhecimentos, habilidades e atitudes que proporcionem a adoção de práticas concretas em
sua atuação, como Magistrado do Trabalho, que possam conferir celeridade e, principalmente, efetividade à execução a
partir da discussão de práticas e do compartilhamento de experiências exitosas.
- Inovações Legislativas Relativas à Justiça do Trabalho - Módulo II, de 3 de novembro a 17 de dezembro, com 115
Alunos-Juízes. O curso teve carga horária de 30 horas-aula, divididas em cinco semanas. O objetivo foi oferecer ao
Aluno-Juiz espaço para reflexões e debates sobre as inovações constitucionais e legislativas que alteraram de maneira
significativa o direito material e processual do trabalho.

2.3 Cursos de Formação de Formadores
É atribuição da ENAMAT, nos termos da Resolução Administrativa nº 1.158/2006, atualizada pela Resolução
Administrativa nº 1.363/2009, promover cursos de formação de formadores para a qualificação dos profissionais
de ensino.
A execução da formação dos Magistrados do Trabalho, em âmbito nacional ou regional, seja na formação inicial,
seja na continuada, requer profissionais de ensino qualificados e especializados em técnicas e ferramentas de
ensino-aprendizagem adequadas à realidade vivenciada na jurisdição.
A ENAMAT prepara professores, assim como gestores de escolas, para que atuem na formação de magistrados,
colocando-os, ainda, à disposição das Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho, a fim de
desenvolverem ações educativas de qualidade.
A Formação de Formadores é realizada nas formas presencial, semipresencial e à distância. Em 2017, a ENAMAT
realizou cinco cursos de formação de formadores – quatro na modalidade à distância e um presencial –, totalizando
156 Juízes do Trabalho atendidos. Houve, ainda, o 1º Encontro Técnico de Administração Escolar, onde 19
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servidores das Escolas Judiciais foram capacitados para operarem os sistemas EJudTRT e SIGEP, somando, ao
todo 175 pessoas atendidas.
2.3.1 Cursos de Formação de Formadores Presencial
A ENAMAT realizou, na forma presencial, um curso (abaixo relacionado), em sua sede, em Brasília, com
utilização de técnicas de ensino modernas e diversificadas. A avaliação de aprendizagem desenvolveu-se ao longo
do curso, de modo formativo.
– Curso de Formação de Formadores para Supervisores de Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de
Disputas, de 11 a 14 de setembro, destinado a magistrados que atuam como professores de cursos de EaD na
ENAMAT. Com o total de 24 horas-aula, o curso teve como objetivo desenvolver competências nos Magistrados que
irão atuar como supervisores em Centros de Conciliação da Justiça do Trabalho, relacionadas à administração,
supervisão dos serviços de conciliadores e mediadores e homologação de acordos, estruturados com base na Resolução
174/2016 do CSJT. Participaram 50 magistrados de diversos Tribunais Regionais do Trabalho. Atuaram como
professores do curso profissionais de universidade, mestres em EaD, e o coordenador de educação à distância da
ENAMAT.

2.3.2 Cursos de Formação de Formadores à Distância
Tal como explicitado no item 2.2, a proposta pedagógica da ENAMAT para a educação à distância utiliza
procedimentos didáticos específicos para essa formação. O material com o conteúdo de cada curso é produzido
pela ENAMAT e utiliza-se a plataforma Moodle, ambiente virtual em que a aprendizagem ocorre de forma
colaborativa e interativa, por meio de fóruns de discussão e outras ferramentas apropriadas. O professor propicia
situações de aprendizagem em que todos aprendem com todos.
A avaliação da aprendizagem é formativa, concretizando-se durante cada aula virtual.
Em 2017 foram realizados pela ENAMAT quatro cursos de formação de formadores à distância:
– Efetividade da Execução Trabalhista e Desconsideração da Personalidade Jurídica, no período de 17 de março a 30 de
abril, com carga horária de 30 horas, divididas em cinco aulas. Participaram do curso 33 Magistrados do Trabalho. O
objetivo foi desenvolver no Aluno-Juiz conhecimentos, habilidades e atitudes que proporcionem a adoção de práticas
concretas em sua atuação, como magistrado do Trabalho, que possam conferir celeridade e, principalmente, efetividade
à execução a partir da discussão de práticas e do compartilhamento de experiências exitosas. Oferecer, ainda, ao AlunoJuiz espaço para reflexões e informações a fim de prepará-lo para a docência na ENAMAT Virtual.
– Inovações Legislativas Relativas à Justiça do Trabalho - Módulo I, no período de 12 de maio a 25 de junho, com
carga horária de 30 horas, divididas em cinco aulas. Participaram do curso 23 Magistrados do Trabalho. O objetivo foi
oferecer ao Aluno-Juiz espaço para reflexões e debates sobre as inovações constitucionais e legislativas que alteraram
de maneira significativa o direito material e processual do trabalho, além de espaço para reflexões e informações a fim
de prepará-lo para a docência na ENAMAT Virtual.
– Inovações Legislativas Relativas à Justiça do Trabalho - Módulo II, no período de 14 de setembro a 29 de outubro,
com carga horária de 30 horas, divididas em cinco aulas. Participaram do curso 22 Magistrados do Trabalho. O objetivo
foi Desenvolver reflexões e debates sobre as inovações constitucionais e legislativas que alteraram de maneira
significativa o direito material e processual do trabalho, e oferecer informações, preparando o Aluno-Juiz para a
docência na ENAMAT Virtual.
– Reforma Trabalhista, no período de 13 de novembro a 13 de dezembro, com carga horária de 30 horas, divididas em
quatro aulas. Participaram do curso 28 Magistrados do Trabalho. O objetivo foi discutir as alterações promovidas pela
Lei nº 13.467/2017, conhecida como “Reforma Trabalhista”, de forma teórica e prática, identificando os impactos da
nova legislação nos institutos tradicionais do Direito e do Processo do Trabalho, avaliando o texto legal a partir das
normas constitucionais e convencionais e promovendo discussão acerca da aplicação cotidiana, como também instigar
o debate científico acerca da mencionada Lei, para que os Alunos-Juízes possam construir suas próprias conclusões
sobre a interpretação a ser conferida à Reforma Trabalhista, reafirmando a independência e a imparcialidade no
exercício da função jurisdicional.

3. CONSELHO CONSULTIVO
O Conselho Consultivo da ENAMAT tem como competência assessorar a Direção em suas atividades e na fixação
de diretrizes para a formação de Magistrados do Trabalho. É presidido na atual gestão pela Diretora, Ministra
Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, e pela Vice-Diretora, Ministra Maria de Assis Calsing.
A composição do Conselho, conforme o Estatuto da ENAMAT (Resolução Administrativa nº 1.158/2006,
atualizada pela Resolução Administrativa nº 1.362/2009), combina a participação de Ministros do Tribunal
Superior do Trabalho e Magistrados de 1º e 2º graus que sejam integrantes da Direção de Escolas Judiciais dos
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Tribunais Regionais do Trabalho e que possuam experiência comprovada na área de formação de Magistrados do
Trabalho.
O Conselho reúne-se periodicamente para tratar de diversos assuntos definidos no Estatuto, entre os quais análise
do plano anual de atividades, proposta orçamentária, celebração de acordos de cooperação e questões pedagógicas,
jurídicas e administrativas em geral da Escola Nacional.
Em 2017, foram realizadas quatro reuniões do Conselho Consultivo, em que foram tratados, entre outros, os
seguintes temas: questões relacionadas ao Concurso Nacional Unificado e à formação de magistrados do trabalho;
correspondências oficiais provenientes da Escola Judicial do TRT da 4ª Região, com sugestão para alteração da
Resolução ENAMAT nº 9/2011, que regulamenta a formação continuada dos Magistrados do Trabalho no âmbito
do Sistema Integrado de Formação de Magistrados do Trabalho (SIFMT), e do Colégio de Presidentes e
Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho (COLEPRECOR), solicitando autorização para utilizar a
logomarca da ENAMAT em campanha nacional destinada ao fortalecimento da Justiça do Trabalho; parecer
técnico emitido pela Coordenadoria de Concurso da ENAMAT sobre propostas de execução do Concurso Público
Nacional Unificado para Ingresso na Magistratura do Trabalho apresentadas pela Fundação Carlos Chagas (FCC),
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção
de Eventos (CEBRASPE); examinar solicitação do Assessor Especial da Casa Civil da Presidência da República,
Bruno Silva Dalmo, integrante do Grupo de Trabalho de Comunicação da Modernização Trabalhista, instituído
mediante a Portaria nº 683, de 13 de julho de 2017, assinada pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.
Requereu-se acesso ao curso da ENAMAT, em educação à distância, sobre Reforma Trabalhista; e discutir o
Parecer ENAMAT nº 003/2017, que trata do Procedimento Unificado de Remoção referente a 12 Juízes do
Trabalho Substitutos que se encontram em situação peculiar, por terem ingressado na carreira após o término das
inscrições para a remoção. O parecer propôs o acolhimento do pedido dos Juízes, para permitir-lhes a inscrição no
cadastro único de remoção, passando a figurar após o último inscrito em cada bloco do TRT de destino,
observados os procedimentos e as consultas então indicados. O Conselho Consultivo deliberou pelo acolhimento
integral do parecer, com a consulta aos Juízes nominados, a ser feita aos TRTs.
4. SISTEMA INTEGRADO DE FORMAÇÃO DE MAGISTRADOS DO TRABALHO
O Sistema Integrado de Formação de Magistrados do Trabalho (SIFMT) é composto pela ENAMAT, órgão central
do sistema, e pelas Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho. As atividades de formação dos
Magistrados do Trabalho são nacionalmente coordenadas pela ENAMAT e desenvolvidas por ela e pelas Escolas
Judiciais.
Foram realizadas, em 2017, duas reuniões com os membros do Sistema Integrado, na sede da ENAMAT, em 29 de
março e 27 de novembro. Houve, ainda, um encontro técnico-pedagógico do SIFMT, com a finalidade de analisar
o sistema de avaliação utilizado pelas escolas dos Tribunais Regionais e pela Escola Nacional. Nas reuniões foram
tratados assuntos como: a realização do 22º Curso de Formação Inicial de Magistrados do Trabalho ocorrido de 2 a
26 de maio; apresentação do calendário dos cursos à distância para 2017, além do orçamento da ENAMAT
destinado às Escolas Judiciais para o ano; e debate de questões pertinentes ao Concurso Público Nacional
Unificado para ingresso na carreira da Magistratura do Trabalho.
5. CONCURSO PÚBLICO NACIONAL UNIFICADO
A Resolução Administrativa nº 1.861, de 28 de novembro de 2016, aprovou a nova regulamentação do Concurso
Público Nacional Unificado para ingresso na carreira da Magistratura do Trabalho, revogando a Resolução
Administrativa nº 1.849/2016. Nos termos da Resolução, a ENAMAT passa a ter competência para realizar o
Concurso Nacional Unificado. Conforme disposto nessa norma, o ingresso na magistratura do trabalho ocorrerá
mediante aprovação em concurso de provas e títulos e nomeação por ato do Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho respectivo.
Em 2017, o Concurso Nacional Unificado concluiu as duas primeiras etapas, com a aplicação da prova objetiva
seletiva e das provas escritas, discursiva e de sentença. A terceira etapa, composta pela inscrição definitiva,
exames de sanidade física e mental e sindicância da vida pregressa; a quarta etapa, em que será aplicada a prova
oral; e a quinta etapa, avaliação de títulos, ocorrerão a partir de março de 2018.
A realização do Concurso Público Nacional Unificado, de responsabilidade da ENAMAT, tem a colaboração de
todos os Tribunais Regionais do Trabalho e destina-se ao preenchimento das vagas existentes na época da
publicação do edital de convocação e de todas as que surgirem em todos os TRTs durante o período de execução
do concurso e em seu prazo de validade.
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O Procedimento Unificado de Remoção antecedeu ao I Concurso Público Nacional Unificado, nos termos do art.
95 da Resolução TST nº 1.861/2016 e dos arts. 4º e 13 da Resolução CSJT nº 182/2017.
6. ACORDOS DE COOPERAÇÃO
A ENAMAT firma convênios e acordos de cooperação com entidades diversas, voltados para a formação de
Magistrados do Trabalho e o aperfeiçoamento das atividades formativas e de gestão das Escolas Judiciais dos
Tribunais Regionais do Trabalho. Em 2017, foi firmado acordo com a Escola Nacional da Magistratura da
Associação dos Magistrados Brasileiros, conforme abaixo indicado:
– ENAMAT e a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), em 11 de setembro, com o objetivo de realizar
intercâmbio de informações, material bibliográfico e métodos e técnicas de trabalho, assim como cooperação
acadêmica, científica e cultural, visando ao aperfeiçoamento das atividades comuns desenvolvidas.

7. PALESTRAS E VISITAS
No dia 13 de junho, o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho,
Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, e a Diretora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados do Trabalho (ENAMAT), Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, proferiram palestra no Woodrow
Wilson International Center for Scholars, a convite de Paulo Sotero, Diretor do Brazil Institute do Wilson Center.
Os Ministros proferiram, ainda, palestras na American University Washington College of Law, visitaram a
Suprema Corte americana e realizaram visitas institucionais a órgãos da Administração Pública dos Estados
Unidos, localizados em Washington, D.C., com o intuito de trocar experiências e conhecimentos sobre as práticas
legislativas e jurídicas de ambos os países.
A Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Diretora da ENAMAT, participou, na manhã do dia 25 de agosto, da
mesa de honra por ocasião da abertura do Ciclo de Debates: Justiça Nosso Trabalho, no Tribunal Regional do
Trabalho da 20ª Região. O evento, promovido pela Escola Judicial daquele TRT, faz parte das comemorações dos
25 anos do órgão e dá continuidade à campanha de valorização da Justiça do Trabalho, promovida pelo
Coleprecor.
A Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Diretora da ENAMAT, realizou palestra por ocasião da Abertura do
Ano Letivo da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – EJUD2 e Comemoração do
Jubileu de Prata, no dia 31 de janeiro de 2018, quando abordou o tema Formação Continuada de Juízes.
8. OUTROS EVENTOS
Durante o ano de 2017, a ENAMAT organizou relevantes eventos e participou ativamente de outros, na própria
Instituição ou no âmbito da Justiça do Trabalho, inclusive a título de parceria, adiante relacionados:
– Medalha Honra ao Mérito, em 28 de agosto, A Diretora da Escola Nacional, Ministra Maria Cristina Irigoyen
Peduzzi, entregou ao Juiz Titular de Vara do Trabalho da 24ª Região João Marcelo Balsanelli a Medalha Honra ao
Mérito da ENAMAT, como reconhecimento e homenagem pelos relevantes serviços prestados à formação e ao
aperfeiçoamento do Magistrado do Trabalho.
– Seminário sobre Reforma Trabalhista, nos dias 27 e 28 de novembro. A ENAMAT, em parceria com a Escola
Nacional da Magistratura (ENM) da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e com o Centro de Ensino e
Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do Tribunal Superior do Trabalho (CEFAST), realizou o Seminário sobre
Reforma Trabalhista, nos dias 27 e 28 de novembro, na Sala de Sessões Plenárias Ministro Arnaldo Süssekind,
localizada na sede do TST, em Brasília, com a duração de 10 horas. O Seminário reuniu especialistas nos diversos
campos do Direito do Trabalho, organizados em cinco painéis, com a finalidade de discutir a aplicação das novas
normas que regulam a matéria. Participaram do evento Ministros do TST, Alunos-Juízes do 23º Curso de Formação
Inicial promovido pela ENAMAT, Magistrados do Trabalho, advogados, servidores e interessados na área trabalhista.
De modo específico, estiveram presentes no evento 118 Magistrados do Trabalho.
– 1ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes e Corregedores de Tribunais Regionais do Trabalho (Coleprecor),
nos dias 22 e 23 de março. A Diretora da ENAMAT, Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, participou no dia 22 de
março, da 1ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes e Corregedores de Tribunais Regionais do Trabalho
(Coleprecor), que transcorreu na sede do TST, em Brasília.
– Seminário Soluções para o Brasil Voltar a Crescer, de 18 a 21 de maio. A Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi,
Diretora da ENAMAT, esteve presente no Seminário Soluções para o Brasil Voltar a Crescer, ocorrido em Salvador, e
promovido pelo Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura (Copedem). O encontro buscou
debater temas de interesse para diversos segmentos da sociedade brasileira.
– 53ª Assembleia Ordinária e Reunião de Trabalho do Conselho Nacional das Escolas de Magistratura do Trabalho
(Conematra), de 22 a 23 de maio. O Conselho Nacional das Escolas de Magistratura do Trabalho (Conematra) realizou,
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na sede do Tribunal Superior do Trabalho (TST), a 53ª Assembleia Ordinária e Reunião de Trabalho. A abertura contou
com a presença da Diretora da ENAMAT, Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi.

9. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Durante o ano de 2017, o canal da ENAMAT no Youtube (www.youtube.com/enamat) continuou a ser um dos
principais meios de disponibilização de conteúdo da Escola. O ano terminou com 2.645 usuários inscritos no
canal, o que corresponde a um aumento de 20% em relação ao ano anterior.
A Sessão de Julgamento dos Recursos da Prova Objetiva Seletiva do 1º Concurso Público Nacional Unificado para
ingresso na carreira da Magistratura do Trabalho foi transmitida ao vivo pelo canal da ENAMAT no Youtube e
houve um pico de 412 usuários simultâneos acompanhando a transmissão.
Neste ano, o site da ENAMAT (www.enamat.jus.br) foi atualizado para utilizar a nova identidade visual da
Escola, desenvolvida em 2016 para comemorar os 10 anos da instalação da ENAMAT. O novo layout do site
privilegia a publicação de vídeos e permite que se destaquem diversos tipos de conteúdo.
A realização do 1º Concurso Público Nacional Unificado para ingresso na Magistratura do Trabalho também
impulsionou a visitação no site da ENAMAT. Foi criado um hotsite para o Concurso, centralizando a publicação
de notícias, editais e outras informações de interesse dos candidatos. Com isso, em 2016 o site da ENAMAT havia
sido visitado por 27.430 usuários e, no ano de 2017, esse número foi de 113.878, um aumento de mais de 300%.
O ambiente de educação à distância da ENAMAT também teve sua interface atualizada para refletir a nova
identidade da Escola. Com a mudança da identidade também foi feita uma atualização da plataforma Moodle,
disponibilizando novas funcionalidades que podem ser utilizadas nos cursos à distância.
A ENAMAT é a responsável pelo projeto de desenvolvimento e instalação do sistema EJudTRT nos Tribunais
Regionais para a utilização pelas Escolas Judiciais. No decorrer deste ano, a equipe de Tecnologia da Informação
do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região terminou a alteração do Módulo EJudTRT, para que ele utilizasse
a base de dados do sistema SIGEP (Sistema de Gestão de Pessoas), que é o sistema nacional definido para a
utilização em todos os Tribunais Regionais. Com isso, o EJudTRT pode ser liberado para instalação nos Tribunais
que já estavam utilizando o SIGEP.
Para que o sistema seja efetivamente utilizado pelas Escolas Judiciais, capacitou-se, entre 15 e 18 de agosto,
presencialmente na sede da ENAMAT e também com utilização de atividade à distância, a primeira turma do
Curso de Formação de Formadores sobre o Sistema de Gestão das Escolas Judiciais (EJudTRT).
10. ORÇAMENTO
10.1 Aspectos Gerais
Os recursos destinados à ENAMAT em 2017, alocados na ação orçamentária 20G2 – Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados, mostraram-se essenciais para a atuação da Escola Nacional na coordenação do
Sistema Integrado de Formação de Magistrados do Trabalho, influenciando diretamente na melhoria de suas ações
e no auxílio às Escolas Judiciais.
O recurso orçamentário disponibilizado à ENAMAT no exercício de 2017 possibilitou desenvolver ações em três
linhas distintas. A primeira delas diz respeito à área acadêmica, com o objetivo de viabilizar, mediante recursos
alocados, a realização de Cursos de Formação Inicial, Continuada e de Formadores, com a abordagem de diversos
temas de interesse dos Magistrados, de grande relevância no exercício de suas atividades como principais agentes
da Justiça do Trabalho. A segunda refere-se ao envio de recursos orçamentários para as Escolas Judiciais, a fim de
viabilizar/incrementar a realização de atividades formativas locais. A terceira consiste na implementação do 1º
Concurso Público Nacional Unificado para ingresso na Magistratura do Trabalho.
Em 2017, com a aprovação do Orçamento Geral da União pela Lei nº 13.414/2017, que estima a receita e fixa a
despesa da União para o exercício financeiro, ocorreu um significativo aumento nos recursos disponibilizados na
ação orçamentária 20G2 – Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – em relação ao exercício anterior,
impactado diretamente pelos recursos necessários à realização do 1º Concurso Público Nacional Unificado para
ingresso na Magistratura do Trabalho.
Destinou-se, em 2017, à ENAMAT o valor total R$ 10.482.823,00 para a execução de suas ações, sendo R$
9.042.823,00 referentes às despesas correntes e R$ 1.440.000,00 relativos às despesas de capital.
Os recursos aplicados possibilitaram à ENAMAT a execução de atividades em todas as áreas formativas, ou seja,
Formação Inicial, Formação Continuada e Formação de Formadores.

TST – Relatório de Gestão 2017

Página 116

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

No âmbito da Formação Inicial, a ENAMAT investiu no pagamento de horas-aula, diárias e passagens aéreas a
instrutores para duas edições do Curso de Formação Inicial, totalizando 52 Alunos-Juízes, provenientes de sete
Tribunais Regionais do Trabalho.
No que tange à Formação Continuada e à Formação de Formadores, a dotação orçamentária da Escola Nacional
fomentou, em 2017, a realização de 1 curso presencial, 1 semipresencial e 13 cursos de educação à distância, com
a participação de 1.395 alunos da Justiça do Trabalho.
A meta estabelecida no orçamento destinado à ENAMAT no exercício de 2017 previu a formação em todos os
níveis de atuação de 1.600 magistrados. O atendimento a 1.428 Juízes demonstra a efetividade da execução
orçamentária, tendo em vista que foi atingido o percentual de 89,25% da meta prevista. Ressalta-se que a
ENAMAT concentrou a formação dos magistrados na educação à distância. Essa modalidade possui um custo
menor em relação ao presencial, o que ocasionou economia razoável dos recursos disponibilizados. Ademais, a
ENAMAT capacitou 19 servidores em administração escolar, para aplicação do Módulo EJudTRT – SIGESP,
totalizando 1.447 atendimentos na área formativa.
A gestão do orçamento da ENAMAT proporcionou, ainda, a execução de seu papel de coordenação nacional das
atividades de formação e aperfeiçoamento dos Magistrados no âmbito do sistema composto pelas Escolas Judiciais
dos Tribunais Regionais do Trabalho.
A ENAMAT, por meio de provisões orçamentárias, custeou a realização de atividades formativas pelas Escolas
Judiciais, que promoveram a capacitação de centenas de Magistrados Trabalhistas em todo o País.
Destaca-se que, em face da significativa restrição de orçamento no âmbito dos Tribunais Regionais do Trabalho, o
apoio financeiro desta Escola Nacional tornou-se preponderante para o cumprimento das atividades fundamentais
de formação e aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho.
Computando-se os Magistrados capacitados pelas Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho com os
recursos descentralizados pela ENAMAT, verifica-se que a meta fixada para o exercício 2017 da ação
orçamentária 20G2 foi significativamente ultrapassada.
Tratando-se da realização do 1º Concurso Público Nacional Unificado para ingresso na Magistratura do Trabalho
conduzido pela ENAMAT, foi contratada a Fundação Carlos Chagas – FCC para organização do certame. A
primeira etapa do concurso, referente à realização da prova objetiva, contou com a participação de
aproximadamente 15.000 candidatos, que tiveram a possibilidade de fazer as provas nas cidades sedes dos
Tribunais Regionais do Trabalho em todo o Brasil.
Como primeiro certame para a Magistratura do Trabalho organizado em nível nacional, os custos envolvidos
englobaram tanto a organização do Concurso por parte da FCC, que deu todo o apoio logístico referente à
realização do evento, como aqueles provenientes dos notáveis examinadores indicados/contratados pela ENAMAT
para elaboração das questões das provas.
A iniciativa de realizar o certame de caráter nacional de forma centralizada vem possibilitando economia de
escala, gerada com a realização de apenas um contrato para atender às demandas de todos os Tribunais Regionais
do Trabalho que tinham necessidade de prover seus cargos.
10.2 Tabela-Resumo da Execução Orçamentária
Demonstra-se, abaixo, o panorama da execução orçamentária da ENAMAT no exercício de 2017:
AÇÃO 02.128.0571.20G2.0001 – FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS
Especificação

Dotação Orçamentária

Despesas Empenhadas

Descentralizações

% de Execução

Despesas Correntes

9.042.823,00

7.629.768,00

1.358.259,97

84,37%

Despesas de Capital

1.440.000,00

3.400,00

0,00

0,24%

10.482.823,00

7.633.168,00

1.358.259,97

72,82%

Total

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O relatório ora apresentado refere-se às atividades desenvolvidas pela Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (ENAMAT) em 2017.
Como se pode verificar das ações acima expostas, 2017 foi um ano de realizações, com obtenção de conquistas na
formação de Magistrados do Trabalho, em razão dos esforços empreendidos pela ENAMAT no cumprimento de
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suas atribuições constitucionais e legais, assim como da busca incessante de aprimorar o nível de excelência que
tem marcado a atuação institucional ao longo de sua história.
Ressalta-se que o trabalho realizado e os resultados alcançados, com a formação de 1.428 magistrados nos cursos
promovidos pela Escola Nacional, constituem frutos da união dos profissionais vinculados à Justiça do Trabalho,
da 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, fevereiro de 2018.
Ministra MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI
TST – Diretora da ENAMAT
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9.2

ROL DE RESPONSÁVEIS

DADOS DO RESPONSÁVEL
IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO
265.496.461-20
Nome
CPF
SCRN 702/703 BL C N 24 – BRASÍLIA/DF – CEP 70710-750
Endereço Residencial
ivesgandra@tst.jus.br
3328-3161
E-mail
Telefone
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
DIRIGENTE MÁXIMO DA UPC
Natureza de Responsabilidade
MINISTRO PRESIDENTE
Nome do Cargo ou Função
Ato de Designação
Período de gestão no exercício
Nome e número
Início
Fim
20/1/2017
9/2/2017
11/2/2017
8/6/2017
20/6/2017
30/6/2017
1º/8/2017
29/8/2018
Ata da Sessão Extraordinária do Tribunal Pleno de 25/02/2016
1º/9/2017
5/10/2017
7/10/2017
19/10/2017
21/10/2017
29/10/2017
1º/11/2017
31/12/2017
DADOS DO RESPONSÁVEL
EMMANOEL PEREIRA
056.400.914.87
Nome
CPF
SQS 316 BLOCO A AP. 402 – BRASÍLIA/DF – CEP 70387-010
Endereço Residencial
emmanoelpereira@tst.jus.br
3345-1812
E-mail
Telefone
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
DIRIGENTE MÁXIMO DA UPC (SUBSTITUTO)
Natureza de Responsabilidade
MINISTRO VICE-PRESIDENTE
Nome do Cargo ou Função
Ato de Designação
Período de gestão no exercício
Nome e número
Início
Fim
ATO.GDGSET.GP.Nº 520, de 26/10/2016, alterado pelo ATO GDGSET.GP Nº
1º/1/2017
19/1/2017
22, de 23/1/2017 c/c RA nº 1.872, de 1º/2/2017
ATO.GDGSET.GP.Nº 267, de 29/5/2017
16/7/2017
31/7/2017
OFÍCIO.TST.GP.Nº 430, de 24/8/2017
30/8/2017
31/8/2017
OFÍCIO.TST.GP.Nº 437, de 4/9/2017
6/10/2017
6/10/2017
OFÍCIO.TST.GP.Nº 448, de 12/9/2017
20/10/2017
20/10/2017
OFÍCIO.TST.GP.Nº 536, de 25/10/2017
30/10/2017
31/10/2017
DADOS DO RESPONSÁVEL
RENATO DE LACERDA PAIVA
029.292.447-04
Nome
CPF
SQS 313 BLOCO H AP. 502 – BRASÍLIA/DF – CEP 70382-080
Endereço Residencial
rpaiva@tst.jus.br
3344-7104
E-mail
Telefone
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
DIRIGENTE MÁXIMO DA UPC (INTERINO)
Natureza de Responsabilidade
MINISTRO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO
Nome do Cargo ou Função
Ato de Designação
Período de gestão no exercício
Nome e número
Início
Fim
OFÍCIO.TST.GP.Nº 38, de 9/2/2017
10/2/2017
10/2/2017
OFÍCIO.TST.GP.Nº 178, de 3/4/2017
9/6/2017
19/6/2017
ATO.GDGSET.GP.Nº 267, de 29/5/2017
1º/7/2017
15/7/2017
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DADOS DO RESPONSÁVEL
MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI
144.418.291-91
Nome
CPF
SHIS QL 8 CJ 2 CASA 17 – LAGO SUL BRASÍLIA/DF
Endereço Residencial
mcristinapeduzzi@tst.jus.br
3364-3444
E-mail
Telefone
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
MEMBRO DE DIRETORIA
Natureza de Responsabilidade
DIRETORA DA ENAMAT
Nome do Cargo ou Função
Ato de Designação
Período de gestão no exercício
Nome e número
Início
Fim
Ata da Sessão do Tribunal Pleno de 1/3/2016
1/1/2017
31/12/2017
DADOS DO RESPONSÁVEL
MARIA DE ASSIS CALSING
346.336.267-87
Nome
CPF
SHIS QI 16 CJ 5 CASA 9 – LAGO SUL BRASÍLIA/DF
Endereço Residencial
maria.calsing@tst.jus.br
3248-2501
E-mail
Telefone
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
MEMBRO DE DIRETORIA
Natureza de Responsabilidade
VICE-DIRETORA DA ENAMAT
Nome do Cargo ou Função
Ato de Designação
Período de gestão no exercício
Nome e número
Início
Fim
Ata da Sessão do Tribunal Pleno de 1/3/2016
1/1/2017
31/12/2017
DADOS DO RESPONSÁVEL
GUSTAVO CARIBE DE CARVALHO
494.922.681-91
Nome
CPF
SQN 311 BLOCO H APTO 107 – BRASÍLIA/DF – CEP 70757-080
Endereço Residencial
gcaribe @tst.jus.br
3327-7189
E-mail
Telefone
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
MEMBRO DE DIRETORIA
Natureza de Responsabilidade
DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TST
Nome do Cargo ou Função
Ato de Designação
Período de gestão no exercício
Nome e número
Início
Fim
1º/1/2017
8/1/2017
ATO GDGSET.GP.Nº 130, de 2/3/2009
21/1/2017
2/7/2017
21/7/2017
31/12/2017
DADOS DO RESPONSÁVEL
JOSE RAILTON SILVA REGO
997.824.725-49
CPF
ÁREA ESPECIAL 4 MÓDULO L BLOCO C/D, AP. 1610, ED. RESIDENCIAL
Endereço Residencial
DUETTO - GUARÁ/DF – CEP 71070-724
railton.rego @tst.jus.br
3532-4505
E-mail
Telefone
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
MEMBRO DE DIRETORIA (SUBSTITUTO)
Natureza de Responsabilidade
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS
Nome do Cargo ou Função
Ato de Designação
Período de gestão no exercício
Nome e número
Início
Fim
9/1/2017
20/1/2017
ATO GDGSET.GP.Nº 67, de 26/2/2014
3/7/2017
20/7/2017
Fonte: SEMA/DILEP/SEGPES/GDGSET, em 9/1/2018.
Nome

TST – Relatório de Gestão 2017

Página 120

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

9.3

DECLARAÇÕES DE INTEGRIDADE

9.3.1 Integridade e completude dos registros de informações no Sistema de Apreciação e
Registro dos Atos de Admissão e Concessões.

DECLARAÇÃO
Declaro, junto aos órgãos de controle interno e externo, que todos os atos de
admissão de pessoal, de concessão de aposentadoria e pensão, concernentes ao exercício 2017,
relativos ao pessoal do Tribunal Superior do Trabalho – TST estão devidamente lançados no
Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões – SISAC, para fim de
registro junto ao Tribunal de Contas da União, conforme determina o inciso III do art. 71 da
Constituição Federal e art. 2º da Instrução Normativa TCU nº 55/2007.
Declaro, ainda, que, da mesma forma, por força do Termo de Cooperação nº
001, de 24/9/2013, celebrado por este Tribunal e o Conselho Superior da Justiça do
Trabalho – CSJT para parceria em ações de gestão administrativa, os atos de pessoal de
cargos efetivos pertencentes ao Quadro de Pessoal daquele Conselho estão devidamente
lançados no SISAC.
Em complemento à declaração, informa-se que o controle das concessões de
aposentadorias e pensões é efetuado por meio de processos administrativos individuais,
enquanto que os de admissão são verificados por intermédio de processos relativos a cada
concurso público, onde estão todas as nomeações com as respectivas origens das vagas e
desistências. Os dados dos atos de pessoal são lançados em campos próprios do Sistema de
Recursos Humanos do TST que fornece elementos suficientes para o controle da emissão de
atos no SISAC. Além disso, outros controles manuais, como tabelas, planilhas e relatórios,
complementam a estrutura utilizada por este Tribunal para garantir o cumprimento dos
comandos da Instrução Normativa TCU nº 55/2007.
Brasília, 24 de janeiro de 2018.

ALZIRENE SOARES SOUTO GONÇALVES
CPF 253.021.161-20
Coordenadora Substituta de Informações
Funcionais
Tribunal Superior do Trabalho

KATIA EDWIGES DE SOUZA A.
BERNARDES
CPF 494.416.631-15
Chefe da Divisão de Legislação de Pessoal
Tribunal Superior do Trabalho
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9.3.2 Integridade e completude do atendimento dos requisitos da Lei nº 8.730/1993 quanto
à entrega das declarações de bens e renda

DECLARAÇÃO
Declaro, junto aos órgãos de controle interno e externo, que os magistrados e
servidores do Tribunal Superior do Trabalho – TST, obrigados pela Lei nº 8.730/1993 a
disponibilizar suas declarações de bens e rendas para fins de avaliação da evolução patrimonial
e outras providências cabíveis a cargo dos órgãos de controle, apresentaram ao gestor de
pessoal deste Tribunal autorização de acesso exclusivamente aos dados de Bens e Rendas das
suas Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física e das respectivas
retificações, nos termos da Instrução Normativa TCU nº 67/2011, alterada pela Instrução
Normativa TCU nº 69/2012.
Declaro, ainda, que, da mesma forma, por força do Termo de Cooperação nº
001, de 24/9/2013, celebrado por este Tribunal e o Conselho Superior da Justiça do
Trabalho – CSJT para parceria em ações de gestão administrativa, os magistrados e servidores
daquele Conselho apresentaram ao gestor de pessoal deste Tribunal autorização de acesso
exclusivamente aos dados de Bens e Rendas das suas Declarações de Ajuste Anual de Imposto
de Renda Pessoa Física e das respectivas retificações.
Em complemento à declaração, informa-se que a coleta da autorização de acesso
a Declaração de Bens e Rendas – DBR é efetuada no momento da apresentação da
documentação para a posse do magistrado ou servidor. Essa informação é registrada no Sistema
de Recursos Humanos que informa quais servidores optaram pela entrega da autorização de
acesso a DBR. Assim, para aqueles que não autorizaram o acesso aos dados, a coleta das DBR
é efetuada mediante envio de ofício ao interessado com prazo para a entrega. Após o
recebimento, estas são armazenadas em armário chaveado, restrito aos servidores responsáveis
pela coleta e guarda, nos termos da legislação.
Brasília, 24 de janeiro de 2018.

ALZIRENE SOARES SOUTO GONÇALVES
CPF 253.021.161-20
Coordenadora Substituta de Informações
Funcionais
Tribunal Superior do Trabalho

KATIA EDWIGES DE SOUZA A.
BERNARDES
CPF 494.416.631-15
Chefe da Divisão de Legislação de Pessoal
Tribunal Superior do Trabalho
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9.3.3 Integridade dos registros das informações do orçamento federal anual no Sistema
Integrado de Planejamento e Orçamento

DECLARAÇÃO
Declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações
sobre a execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual exigidas no Módulo
de Acompanhamento Orçamentário do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento –
SIOP, cuja responsabilidade pela coleta e atualização no referido Sistema são de
responsabilidade desta unidade prestadora de contas, estão devidamente atualizados no SIOP
conforme as orientações do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Brasília, 22 de janeiro de 2018.

ANNIBAL NERY JÚNIOR
CPF 309.818.751-49
Coordenador de Orçamento e Finanças e Gestor Financeiro
Tribunal Superior do Trabalho
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9.3.4 Declaração Plena do Contador afirmativa sobre a fidedignidade das demonstrações
contábeis
DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços
Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos
Fluxos de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei nº 4.320/1964, relativos ao
exercício de 2017, refletem adequada e integramente a situação orçamentária, financeira e
patrimonial do Tribunal Superior do Trabalho.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Brasília, 26 de janeiro de 2018.

EDUARDO GOMES RINALDI
CRC nº DF-026531/O-8
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9.3.5 Declaração sobre a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial
A Conformidade Contábil no âmbito do TST (UG 080001) é realizada pela
Divisão de Contabilidade – DICONT, vinculada à Secretaria de Administração - SEA/DGSET,
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 (transações CONDESAUD e CONDEMCON), 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; e
 averiguação das restrições registradas na Conformidade de Registro de
Gestão (transação CONCONFREG), decorrentes da análise contábil e
documental quando do exame dos processos administrativos.
As ocorrências de alertas e ressalvas registradas em 2017 estão indicadas nas
tabelas a seguir:
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Códigos de Ocorrências Contábeis
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315

632
632
632
632
632
Total de Ocorrências Contábeis

Quantidade
674
674
674
674
674
674
674
674
674
674
674
674

2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
2
29

Fonte: SIAFI (transação CONCONFCON e CONRESTCON)
Legenda de Ocorrências
315
632
674

Código de Restrição
FALTA/RESTRICÃO CONFORM. REGISTROS DE GESTÃO
SLD ALONG/INDEV.CONTAS TRANS. AT.Ñ.CIR-IMOBI
SLD ALONG./INDEV CTAS TRANSIT. PASSIVO CIRCULANTE

TST – Relatório de Gestão 2017

Tipo
Alerta
Ressalva
Ressalva

Página 125

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

A ocorrência 315 – Falta/Restricão na Conformidade dos Registros de Gestão
decorre, na maioria dos casos, de erros verificados no preenchimento dos documentos emitidos
no SIAFI (NS, OB, DARF, DAR, GPS, NE), e que não puderam ser corrigidos em tempo hábil.
A ocorrência 632 – Saldos Alongados/Indevidos em Contas Transitórias do
Ativo Não Circulante – Imobilizado, decorre de processo de inventário de 2016, cujos bens não
localizados somente foram baixados por perda em novembro/2017, mediante autorização do
Exmo. Senhor Ministro Presidente do TST.
A ocorrência 674 – Saldos Alongados/Indevidos em Contas Transitórias do
Passivo Circulante decorre de saldos pendentes na conta 21881.04.02 – Depósitos e Cauções
Recebidos que correspondem à contrapartida dos valores registrados na conta 11111.19.03 –
Demais Contas - Caixa Econômica Federal, sendo que diversos saldos estão pendentes de
baixa.
Esses depósitos foram efetuados em agências espalhadas por todo o país. Em
2017 o TST enviou os Ofícios TST.SEA nº 232, TST.SEA nº 251 e o TST.DICONT nº 003 à
Caixa Econômica Federal, solicitando os saldos das contas de caução registradas no SIAFI cujo
beneficiário é o TST, visando a atualização e a baixa de saldos meramente contábeis. A CEF,
em agosto e outubro, em resposta, nos Ofícios OF 016/2017 – PA 1342 – TST/DF e OF
026/2017 – PA1342 – TST/DF, indicou os saldos atuais e as contas sem saldo. Assim, o TST
atualizou os saldos das contas de caução e baixou as contas sem saldo, e tem encaminhado
ofício às empresas cujos contratos encontram-se terminados, sem resgate de garantia, para
baixa dos saldos alongados.
As demais ocorrências registradas foram regularizadas, ao longo do exercício.
Brasília, 11 de janeiro de 2018.

EDUARDO GOMES RINALDI
CRC nº DF-026531/O-8
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