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INTRODUÇÃO 

 
Atendendo às disposições contidas na Instrução Normativa/TCU n.º 63, 1º/09/2010, na Decisão 

Normativa/TCU n.º 107, de 27/10/2010, e na Portaria/TCU n.º 277, de 7/12/2010, apresentamos o 
Relatório de Gestão do Tribunal Superior do Trabalho - TST, referente ao exercício de 2010. 

Este Tribunal, órgão de cúpula da Justiça do Trabalho, tem sua sede na capital da República e 
jurisdição em todo o território nacional, compondo-se de vinte e sete ministros escolhidos na forma 
prevista no art. 111-A da Constituição Federal.  

A composição do TST em dezembro de 2010 segue o disposto no ATO.SEJUD.GP. n.º 391, de 
18 de agosto de 2010. 

Funciona, ainda, junto ao TST, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados do Trabalho - ENAMAT, com a atribuição de regulamentar os cursos oficiais para o ingresso 
e promoção na carreira, dentre outras, bem assim o 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. 

O presente Relatório de Gestão encontra-se estruturado da seguinte forma:  
• Organograma;  
• Introdução;   
• Parte A – conteúdo geral – informações gerais sobre a gestão: itens 1 a 17 da Decisão 

Normativa TCU n.º 107, de 27/10/2010, e respectivos subitens/alíneas; 
• Parte B – informações contábeis da gestão: item 1 e subitem 1.1 da Decisão Normativa 

TCU n.º 107, de 27/10/2010; e 
• Resultados e conclusões. 

Informamos que este Relatório de Gestão não contemplará o item 14 da parte A, dado que o TST 
não se enquadra no rol das unidades que gerenciam renúncias tributárias, bem assim o item 4 da parte B, 
pois este item abrange as empresas da Administração Pública Federal cujo capital acionário esteja sob o 
controle da União. 

Por outro lado, há itens do Anexo II da DN nº 107/2010 em que não houve ocorrência de 
movimentação na UJ, no exercício de 2010, conforme detalhado no quadro que se segue: 

 
Item do Anexo II Justificativa 

Parte A – item 2 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento 
de Despesa dos Créditos Recebidos por Movimentação 

Não houve despesas de capital com utilização de 
créditos recebidos por movimentação, no âmbito 
do Tribunal Superior do Trabalho 

Parte A – item 3 - Reconhecimento de Passivos por 
Insuficiência de Créditos ou Recursos 

Não houve “Reconhecimento de Passivos por 
Insuficiência de Créditos ou Recursos” no 
exercício de 2010, no âmbito do Tribunal 
Superior do Trabalho 

Parte A – item 6 – Caracterização dos Instrumentos de 
Transferências Vigentes no Exercício de Referência 

 

Em 2010, não houve ocorrências relacionadas a 
transferências mediante convênio, contrato de 
repasse, termo de parceria, termo de cooperação 
ou outros acordos, ajustes ou instrumentos 
congêneres. 
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Parte A – item 6 – Resumo dos Instrumentos Celebrados pela UJ 
nos Três Últimos Exercícios  

  

Em 2010, não houve ocorrências relacionadas a 
transferências mediante convênio, contrato de 
repasse, termo d parceria, termo de cooperação ou 
outros acordos, ajustes ou instrumentos 
congêneres. 

Parte A – item 6 – Resumo dos Instrumentos de Transferência que 
Vigerão em 2011 e Exercícios Seguintes  

 

Parte A – item 6 – Resumo da Prestação de Contas sobre 
Transferências Concedidas pela UJ na Modalidade de Convênio e de 
Contratos de Repasse  

 

Parte A – item 6 - Visão Geral da Análise das Prestações de Contas 
de Convênios e Contratos de Repasse  

 

Parte A – Item 11 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso 
Especial Locados de Terceiros 

Não há sob responsabilidade do TST imóvel de 
uso especial locados de terceiros 

Parte B – item 4 - Composição Acionária do Capital Social  
 

Abrangência: Empresas da Administração Pública 
Federal cujo capital acionário esteja sob o 
controle da União. Parte B – item 4 - Investimentos Permanentes em Outras Sociedades  

 

 
Apresenta-se, a seguir, breve relato das atividades de maior relevância desenvolvidas no decorrer 

do exercício de 2010, na Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho. 

Destacou-se, pela ampla repercussão, a implementação do Processo de Informatização da Justiça 
Brasileira, que motivou a obrigatoriedade, a partir de agosto/2010, da remessa de processos ao TST pelas 
demais instâncias trabalhistas, por meio eletrônico, objetivando tornar mais célere a prestação 
jurisdicional. Assim, os processos judiciais originados nos Tribunais Regionais do Trabalho passaram a 
ser digitalizados e enviados ao TST por meio do sistema e-Remessa e as petições que não ingressam no 
Tribunal pelo sistema de peticionamento eletrônico, e-Doc, passaram a ser digitalizadas pela 
Coordenadoria de Cadastramento Processual. 

Dados da Coordenadoria de Estatística demonstram que, de janeiro a dezembro/2010, foram 
recebidos no TST o total de 204.182 processos e julgados 211.979. A meta física executada foi de 72,89% 
do inicialmente previsto na LOA. O fator determinante foi que a meta proposta constituiu-se de uma visão 
excessivamente otimista de ganho de produtividade, o que não se mostrou viável ante a pletora de 
processos e temas a serem enfrentados. 

Não obstante a execução física tenha sido de apenas 72,89% no referente a processos julgados, 
cabe ressaltar a significativa redução de resíduos processuais que, de 37,12% no ano de 2008, 
representaram ao término de 2010 apenas 26,29%. Houve também expressiva diminuição no tempo de 
permanência dos processos no Tribunal. Conforme aponta o Índice Médio de Tramitação, o tempo médio 
de permanência dos processos no Tribunal, que em 2009 era de 796 dias, foi reduzido a 663 no ano de 
2010, ou seja, menos de 133 dias. 

O exercício de 2010 representou o primeiro ano da execução do Planejamento Estratégico do 
Tribunal para o quinquênio 2010/2014, aprovado pela Resolução Administrativa TST nº 1.373, de 
15/12/2010, com a implantação do projeto de Gestão de Processos - que objetiva otimizar as ferramentas 
tecnológicas e o investimento em capacitação - e do projeto de Gestão por Competência -  voltado para a 
capacitação do indivíduo e a otimização dos processos de trabalho. 

Com a interação das equipes acerca do Processo Judicial Eletrônico – PJE, tanto no âmbito das 
turmas e seções processantes, como dos gabinetes dos senhores ministros, houve um comprometimento 
da performance de julgamento, fato que se espera seja revertido com a maior familiarização das novas 
tecnologias. 
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Dentre os principais Projetos de TI, destacam-se a implantação do Escritório de Processos da 
Secretaria de Tecnologia da Informação (BPMO office); o licenciamento da solução Enterprise Project 
Management (EPM) da Microsoft e contratação de serviço de implantação; a implantação do sistema 
Hermes de Malote Eletrônico desenvolvido pelo TJRN e disponibilizado para o CSJT por meio de 
convênio; desenvolvimento de solução para recebimento dos dados e peças processuais dos TRT’s e 
baixa processual (e-Remessa); implantação do Processo Judicial Eletrônico no TST; e implantação do 
Portal do TST – Intranet. 

A Meta 6 do Conselho Nacional de Justiça, estabelecendo a redução em pelo menos 2% do 
consumo, por pessoa, com energia elétrica, telefone, papel, água e combustível, foi superada com um 
percentual de 4,06%. 

Foram estas as atividades de maior relevância, no âmbito da Secretaria do Tribunal Superior do 
Trabalho, referentes ao exercício de 2010, para as quais foram envidados todos os esforços no sentido de 
dar cumprimento às metas estabelecidas pela Presidência do Tribunal, observando-se as normas e 
legislações vigentes, bem assim os princípios que norteiam a Administração Pública. 

Ao fim, impende observar que, tendo em vista a execução orçamentária realizada no exercício, 
de maneira geral, não ocorreram situações que inviabilizassem o pleno cumprimento das metas e 
objetivos estabelecidos.  
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 RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL 

 
PARTE A – CONTEÚDO GERAL – INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO 

 

ITEM 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UJ NO RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL 

 
Poder e Órgão de vinculação 

Poder: Judiciário 
Órgão de Vinculação: Justiça do Trabalho Código SIORG: 999999 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 
Denominação Completa: Tribunal Superior do Trabalho 
Denominação abreviada: TST 
Código SIORG: 99999 Código LOA: 15101 Código SIAFI: 080001 
Situação: Ativa 
Natureza Jurídica: Órgão Público do Poder Judiciário Federal 

Principal Atividade: Justiça do Trabalho Código CNAE: 7523-0 
Telefones/Fax de contato:  (061) 3043-4300 0800 644 3444  
Endereço eletrônico: gp@tst.jus.br 
Página da Internet: http://www.tst.jus.br 
Endereço Postal: Setor de Administração Federal Sul, Quadra 8, Lote 1, Brasília-DF. CEP 70070-600 

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 

 Decreto-lei n.º 9.797, de 9 de setembro de 1946. 
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 

• Regimento Interno aprovado pela Resolução Administrativa n.º 1.295/2008, publicada no DJ de 09/05/2008; 
• Regulamento Geral do TST, aprovado pela Resolução Administrativa nº 1.306/2008 publicada no Diário da 

Justiça de 04/09/2008, e alterações. 
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 

1. Revista do Tribunal Superior do Trabalho 
2. Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho - DEJT 
3. Manual de Despacho Assistido 
4. Manual do SIJ 
5. Manual do Sistema de Acórdãos - Alterações 
6. Manual – Módulo de Controle de Publicações 
7. SAG - Módulo de Planilha 
8. SAG - e-Recurso 
9. SAG - Exame de Votos 
10. E-SIJ 
11. Manual de Acesso ao Portal de Aplicações do Gabinete Virtual 
12. Malote Digital 
13. Manual de Requisição de Material 
14. Guia de Localização 
15. Manual de Inscrição na Assistência Odontológica 
16. Permissão de Acesso a Sistemas - PS 
17. Processos Administrativos (PT VIRTUAL) 

mailto:gp@tst.jus.br�
http://www.tst.jus.br/�
http://autoatendimento.tst.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=159:manual-de-despacho-assistido&catid=25:manuais-de-sistemas-juridicos&Itemid=29�
http://autoatendimento.tst.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=150:manual-do-sij&catid=25:manuais-de-sistemas-juridicos&Itemid=29�
http://autoatendimento.tst.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=146:manual-do-sistema-de-acordaos-alteracoes&catid=25:manuais-de-sistemas-juridicos&Itemid=29�
http://autoatendimento.tst.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=73:manualcontrolepublicacoes&catid=25:manuais-de-sistemas-juridicos&Itemid=29�
http://autoatendimento.tst.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=135:planilha&catid=25:manuais-de-sistemas-juridicos&Itemid=29�
http://autoatendimento.tst.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=66:manual-e-recurso&catid=25:manuais-de-sistemas-juridicos&Itemid=29�
http://autoatendimento.tst.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=40:exame-de-votos&catid=25:manuais-de-sistemas-juridicos&Itemid=29�
http://autoatendimento.tst.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=83:esij&catid=25:manuais-de-sistemas-juridicos&Itemid=29�
http://autoatendimento.tst.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=41:gabinete-virtual&catid=25:manuais-de-sistemas-juridicos&Itemid=29�
http://autoatendimento.tst.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=31:malote-digital&catid=25:manuais-de-sistemas-juridicos&Itemid=29�
http://autoatendimento.tst.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=156:manual-de-requisicao-de-material&catid=30:manuais-de-sistemas-administrativos&Itemid=25�
http://autoatendimento.tst.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=155:guia-de-localizacao&catid=30:manuais-de-sistemas-administrativos&Itemid=25�
http://autoatendimento.tst.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=151:manual-de-inscricao-na-assistencia-odontologica&catid=30:manuais-de-sistemas-administrativos&Itemid=25�
http://autoatendimento.tst.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=137:sag-permissao-de-acesso&catid=30:manuais-de-sistemas-administrativos&Itemid=25�
http://autoatendimento.tst.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=72:manualptvirtual&catid=30:manuais-de-sistemas-administrativos&Itemid=25�
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18. Controle de Biblioteca 
19. Solicitação de Serviço 
20. Procedimento para Aquisição de Certificação Digital da CEF 

 

 
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Código SIAFI Nome 

040001 Supremo Tribunal Federal 
080002 Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região 
080003 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região 
080004 Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região 
080005 Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região 
080006 Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região 
080007 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região 
080008 Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região 
080009 Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região 
080010 Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 
080011 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região 
080012 Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região 
080013 Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região 
080014 Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 
080015 Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região 
080016 Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região 
080018 Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região 
080019 Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região 
080020 Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região 
080021 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 
080022 Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região 
080023 Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região 
080024 Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região 
080025 Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região 
080026 Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região 
200010 Ministério Público do Trabalho – DF 

 
Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 
00001 Tesouro Nacional 

 
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 
040001 00001 
080002 00001 
080003 00001 
080004 00001 
080005 00001 

http://autoatendimento.tst.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=68:controlebibliotecamanual&catid=30:manuais-de-sistemas-administrativos&Itemid=25�
http://autoatendimento.tst.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=44:manual-do-sistema-de-solicitacao-de-servico&catid=30:manuais-de-sistemas-administrativos&Itemid=25�
http://autoatendimento.tst.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=182:procedimento-para-aquisicao-de-certificacao-digital-da-cef&catid=45:outros&Itemid=40�
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080006 00001 
080007 00001 
080008 00001 
080009 00001 
080010 00001 
080011 00001 
080012 00001 
080013 00001 
080014 00001 
080015 00001 
080016 00001 
080018 00001 
080019 00001 
080020 00001 
080021 00001 
080022 00001 
080023 00001 
080024 00001 
080025 00001 
080026 00001 
200010 00001 

    
 

 

ITEM 2 – INFORMAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA DO TST  

 
a) Responsabilidades Institucionais da Unidade 

 

I – Competência institucional 

Nos termos do art. 114 da Carta Magna e do disposto no seu Regimento Interno, compete ao 
TST processar, conciliar e julgar, na forma da lei, em grau originário ou recursal ordinário ou 
extraordinário, as demandas individuais e os dissídios coletivos entre trabalhadores e empregadores que 
excedam a jurisdição dos Tribunais Regionais, os conflitos de direito sindical, bem assim outras 
controvérsias decorrentes da relação de trabalho e os litígios relativos ao cumprimento de suas próprias 
decisões, de laudos arbitrais e de convenções e acordos coletivos. 

 

II – Objetivos estratégicos 

Os objetivos estratégicos do Tribunal Superior do Trabalho - TST foram estabelecidos na 
ocasião da elaboração do seu Planejamento Estratégico - PE, cujo processo, abrangendo o quinquênio 
2010/2014, foi concluído ao final do exercício de 2009 e os primeiros resultados foram apurados no 
exercício de 2010. 
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O resultado do trabalho, na busca de uma Justiça Trabalhista mais célere, acessível e efetiva, está 
detalhado no documento denominado “Planejamento Estratégico do TST”, no qual ficou assentado que a 
sua Missão é “Garantir o equilíbrio das relações trabalhistas por meio da uniformização jurisprudencial e 
da prestação jurisdicional acessível, célere e efetiva” e a sua Visão de Futuro, “Ser reconhecido perante a 
sociedade como instituição de referência na pacificação das relações trabalhistas”. 

Os objetivos estratégicos foram assim estabelecidos no Planejamento Estratégico:  

1 – Perspectiva Sociedade: aprimorar a prestação jurisdicional – oferecer à sociedade prestação 
jurisdicional célere e de qualidade, aumentando continuamente o seu grau de satisfação; 

1.1 – Ação estratégica prevista: avaliar periodicamente a qualidade dos serviços prestados a fim 
de melhor atender à sociedade; 

2 – Perspectiva Institucional:  

2.1 – Atuação Institucional: 

2.1.1 – Aperfeiçoar a legislação trabalhista – atuar proativamente junto aos demais Poderes 
visando ao aperfeiçoamento da legislação; 

2.1.1.1 – Ações estratégicas previstas:  

2.1.1.1.1 - Atuar junto aos demais Poderes; 

2.1.1.1.2 – Promover seminários e encontros para discutir a legislação trabalhista; 

2.1.2 – Fortalecer a imagem do TST perante a sociedade – promover ações que reforcem a 
imagem do TST quanto à realização de sua Missão e da responsabilidade socioambiental; 

2.1.2.1 – Ações estratégicas previstas: 

2.1.2.1.1 – Aperfeiçoar os meios de acesso às informações e às instalações do TST;  

2.1.2.1.2 - Conscientizar a sociedade sobre os direitos trabalhistas e o funcionamento da Justiça 
do Trabalho; 

2.1.2.1.3 - Desenvolver estratégias de divulgação para dar maior publicidade às atividades 
desenvolvidas pelo TST; 

2.1.2.1.4 - Participar de eventos de premiação e divulgação de melhores práticas na área de 
gestão; 

2.1.2.1.5 - Promover a responsabilidade socioambiental. 

2.1.3 – Promover e fortalecer as relações com outras instituições – trabalhar em conjunto com 
outras instituições visando à melhoria contínua do desempenho institucional; 

2.1.3.1 – Ações estratégicas previstas: 

2.1.3.1.1 - Aprimorar a integração da Justiça do Trabalho; 

2.1.3.1.2 - Promover parcerias em áreas de interesse do Tribunal; 

2.2 – Orçamento: assegurar o orçamento necessário à execução da estratégia – atuar junto aos 
demais Poderes para obtenção do orçamento necessário à execução da estratégia; 

2.2.1 – Ações estratégicas previstas: 

2.2.1.1 – Elaborar proposta orçamentária considerando o PE: 

2.2.1.2 – Garantir que o orçamento aprovado seja utilizado nos projetos estratégicos; 
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3 – Perspectiva Processos Internos:  

3.1 – Alinhamento e Integração:  

3.1.1 - Aperfeiçoar a integração entre as Unidades do TST - promover o trabalho colaborativo 
entre as Unidades mediante uma visão sistêmica; 

3.1.1.1 – Ações estratégicas previstas: 

3.1.1.1.1 – Consolidar a gestão estratégica e participativa; 

3.1.1.1.2 - Instituir programa das melhores práticas de gestão; 

3.1.1.1.3 - Promover iniciativas de integração, motivação e comprometimento dos magistrados, 
servidores e demais colaboradores com a execução da estratégia; 

3.1.1.1.4 - Reavaliar e aperfeiçoar os canais de comunicação interna; 

3.2 – Eficiência Operacional: 

3.2.1 – Otimizar os processos de trabalho - redefinir processos de trabalho a fim de proporcionar 
maior eficiência na sua execução e efetividade dos resultados; 

3.2.1.1 – Ações estratégicas previstas: 

3.2.1.1.1 - Aperfeiçoar o processo administrativo eletrônico; 

3.2.1.1.2 - Implantar gestão por processos; 

3.2.1.1.3 - Implantar gestão do conhecimento; 

3.2.1.1.4 - Implantar metodologia de gerência de projetos e o escritório de projetos; 

3.2.1.1.5 - Implantar processo judicial eletrônico; 

3.2.1.1.6 - Implantar programa de excelência em gestão pública; 

3.2.1.1.7 - Padronizar os procedimentos administrativos e cartorários entre as Secretarias e os 
Gabinetes; 

3.2.1.1.8 - Padronizar os procedimentos de contratação, aquisição e gestão de contratos; 

3.2.1 – Racionalizar os custos operacionais de modo sustentável - promover ações que garantam 
a racionalização dos custos operacionais visando à economicidade e à sustentabilidade; 

3.2.1.1 – Ação estratégica prevista: 

3.2.1.1.1 – Promover o uso adequado dos recursos associados à responsabilidade socioambiental 
a fim de ajustar os custos; 

4 – Perspectiva Recursos: 

4.1 – Aprendizado e Desenvolvimento: 

4.1.1 – Desenvolver competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) dos magistrados e 
servidores - promover o desenvolvimento contínuo das competências dos colaboradores para melhor 
desempenho de suas atribuições; 

4.1.2 – Promover a qualidade de vida e a valorização de pessoas - promover o bem-estar, a saúde 
e a motivação das pessoas, contribuindo para melhor desempenho profissional e pessoal; 

4.2 – Infraestrutura e Tecnologia: 

4.2.1 – Assegurar a infraestrutura apropriada às atividades do Tribunal - disponibilizar de forma 
racional os recursos materiais, físicos e tecnológicos, garantindo a eficiência e qualidade operacional. 
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b) Estratégia de Atuação Frente às Responsabilidades Institucionais 

 
I – Análise do andamento do mapa estratégico do órgão 

 

 

No desenho do mapa estratégico do Planejamento Estratégico do TST, compreendendo o período 
2010/2014, foram estabelecidas as seguintes diretrizes de ação: 

1 - Perspectivas:  
- Sociedade (expectativas da coletividade); 
- Institucional (ações no âmbito externo); 
- Processos Internos (seqüência de atividades operacionais); e  
- Recursos (conjunto intelectual e material). 

2 - Temas (estratégicos) que nortearão as ações institucionais foram assim estabelecidos:  
2.1 - Aprendizado e Desenvolvimento; 
2.2 - Infraestrutura e Tecnologia;  
2.3 - Alinhamento e Integração;  
2.4 - Eficiência Operacional;  
2.5 - Atuação Institucional;  
2.6 - Orçamento e; 
2.7 - Satisfação Social. 



 
 

 

Poder Judiciário 
Justiça do Trabalho 
Tribunal Superior do Trabalho 

 

20 
 

II – Análise do plano de ação da unidade  

Com a aprovação do Planejamento Estratégico do Tribunal Superior do Trabalho – TST por 
meio da Resolução Administrativa n. 1.373, de 15/12/2009, coube a Assessoria de Gestão Estratégica - 
ASGE, a partir do exercício de 2010, planejar, coordenar, apoiar, monitorar, avaliar e gerir a execução da 
estratégia, subsidiando a Comissão Permanente de Planejamento Estratégico - CPPE, a Alta 
Administração do TST e o Conselho Nacional de Justiça - CNJ com informações necessárias à 
consolidação da nova forma de gestão do Judiciário Brasileiro, impulsionado pela Resolução n.º 70, de 
18/3/2009, do citado Conselho. 

Após apreciação das propostas de ações (projetos/atividades) das unidades da Secretaria do 
Tribunal - SET, pela Comissão Permanente de Planejamento Estratégico, foram destacadas 67 (sessenta e 
sete) como estratégicas e disponibilizadas no site do TST estratégico. 

A ASGE vem apoiando as unidades responsáveis pelas ações contempladas no PE por meio da 
implementação do Escritório Corporativo de Projetos - ECP. A seleção dos projetos estratégicos para 
acompanhamento da ASGE foi feita em função da relevância, complexidade, custo e risco. Foram 
selecionados os Projetos Gestão por Competências, Processo Eletrônico Judicial, Gestão por Processos e 
Gestão do Conhecimento.  

Em relação aos projetos estratégicos, táticos e operacionais de responsabilidade da ASGE, 
registre-se a execução do Planejamento Estratégico, bem como dos projetos dele decorrentes: Gestão de 
Projetos, Plano de Comunicação da Estratégia, Gestão da Mudança e Banco de Boas Práticas. 

De acordo com o objetivo estratégico “Aperfeiçoar a integração entre as unidades do TST” e 
com a ação estratégica “Promover iniciativas de integração, motivação e comprometimento dos 
magistrados, servidores e demais colaboradores com a execução da estratégia”, foi desenvolvido o Projeto 
“Plano de comunicação do Planejamento Estratégico”, por meio das seguintes atividades: 

• Criação e lançamento de site do TST Estratégico; 
• Campanha de incentivo ao plano de ação do Planejamento Estratégico (concluída); 
• Ampliação do site do TST Estratégico, com área específica para o escritório de projetos 

(concluída); 
• Campanha de divulgação da gerência de projetos com foco no Manual de Gerência de 

Projetos do TST (concluída); 
• Levantamento de canais de comunicação do CNJ e acompanhamento de notícias do 

referido Conselho (concluído, com tarefa resultante em andamento); 
• Criação de campanha padrão para divulgação de projetos estratégicos e de contribuição 

(concluída, com divulgação prevista para 2011); 
• Criação de material de divulgação para o projeto Boas Práticas de Gestão, sob 

responsabilidade da ASGE (concluída); 
• Criação de identidade visual para livreto de planejamento estratégico tático/operacional, 

utilizado inicialmente pela SETIN (concluída); 
• Criação de identidade visual para o Código de Ética do TST (concluída); 
• Criação de campanha para divulgação da medição dos indicadores em 2010 (em 

andamento); 
• Apoio na criação das campanhas de divulgação da “Pesquisa de Clima Organizacional” 

e do ”Dia do Cliente”, sob coordenação respectivamente da CDEP e OUV (concluído); 
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• Apoio na diagramação da “Cartilha Aposentar”, sob coordenação da CIF (em 
andamento).  

No segundo semestre de 2010 foi realizado estudo sobre banco de boas práticas de gestão, com 
apresentação de proposta de projeto.  As atividades se desenvolveram com a formulação de questionário 
para levantamento das práticas e divulgação do projeto junto às unidades do Tribunal. Por meio de visitas 
às áreas buscou-se explanar os objetivos almejados, posicionando o projeto no contexto do Plano de 
Gestão – 2010, de modo a ressaltar sua contribuição para o aperfeiçoamento da integração entre as 
unidades do TST, objetivo estratégico deste Tribunal. A abordagem utilizada teve o intuito de otimizar a 
adesão dos colaboradores, gerando, ainda, oportunidade para esclarecimentos acerca do Planejamento 
Estratégico. 

A próxima fase consiste na avaliação dos questionários enviados à ASGE, devendo ocorrer no 
início do exercício de 2011. Em seguida, os dados serão alimentados em banco de dados do TST e do 
CNJ, com publicação nesta Corte.   

Optou-se por adotar a abordagem da Gestão da Mudança nas ações do plano de comunicação da 
estratégia. De tal modo, as oportunidades e necessidades de difusão de conceitos, idéias, posicionamentos 
e informações foram analisadas em função das metodologias existentes sobre o assunto. Assim, os temas 
relativos ao Planejamento Estratégico foram tratados considerando-se os fatores relevantes para a 
mudança bem sucedida. Nesse sentido, o contexto e o púbico-alvo definiram a mensagem a ser passada, a 
ferramenta a ser utilizada, o impacto necessário e a periodicidade adequada.  

Os indicadores estratégicos definidos pelo TST compreendem 31 (trinta e um) sinalizadores do 
alcance de uma situação ou estado desejado, refletindo o desempenho do TST em relação aos objetivos 
estratégicos do Plano de Gestão. Mediante sugestões dos responsáveis pelas medições, alguns indicadores 
e metas foram modificados, porquanto se verificou que alguns não eram adequadamente precisos ou 
realistas. Para o exercício de 2011, deverá haver refinamento e adaptação de algumas metas e indicadores, 
uma vez que os resultados alcançados em 2010 excederam as metas indicadas para os quatro anos de 
execução. 

O saldo mostrou-se positivo, é o que revelam o Índice de Execução dos Projetos Estratégicos – 
IEXPE e o Índice de Alcance das Metas – IAM, com 73% e 72%, respectivamente. O primeiro representa 
a relação entre o número de projetos estratégicos dentro do prazo e o número de projetos em execução, 
enquanto o segundo estabelece a relação entre as metas alcançadas e o número de indicadores 
estratégicos. 

Para o gerenciamento dos projetos estratégicos e de contribuição disponibilizou-se Manual de 
Projetos com o intuito de facilitar o controle e alcance dos resultados pretendidos no prazo determinado. 
Nas iniciativas de menor complexidade utilizou-se como ferramenta de acompanhamento o Relatório 
Anual de Execução das Ações Estratégicas. Nas duas situações, a análise de desempenho do projeto foi 
calcada no andamento dos marcos e tarefas programados no cronograma inicial, observadas as 
dificuldades, mudanças e lições aprendidas.  

O monitoramento dos indicadores estratégicos desenvolveu-se periodicamente, conforme 
previsto no Plano de Gestão, mediante formulário específico preenchido pelo responsável e acompanhado 
pela Administração. Na apuração do resultado, destacam-se as considerações de desempenho, tais como: 
ações realizadas, a realizar e tendência, além de justificativa do valor atingido em confronto com a meta 
estabelecida.  

Ao longo do ano, com o objetivo de compartilhar informações sobre o andamento das ações e 
indicadores, ocorreram, ainda, reuniões de acompanhamento da execução da estratégia com os gestores 
das diversas unidades. Na oportunidade, o envolvimento e contribuição entre as áreas asseguraram o êxito 
dessa etapa de gestão do plano.  
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Cumpre ressaltar que no 3º Encontro Nacional do Judiciário, realizado em 26 de fevereiro, em 
São Paulo/SP, os 91 tribunais brasileiros traçaram as 10 metas prioritárias para o Judiciário, no exercício 
de 2010. Proporcionar maior agilidade e eficiência à tramitação dos processos, melhorar a qualidade do 
serviço jurisdicional prestado e ampliar o acesso do cidadão brasileiro à justiça foi o foco prioritário para 
o exercício. A ASGE do TST é responsável pela informação, ao CNJ, das Metas Prioritárias 6, 8 e 10. 

Não há dúvida de que o sucesso conquistado foi fruto da colaboração e do trabalho de todos. Aos 
poucos, a gestão estratégica se consolida com a visão de que planejar, executar, monitorar, avaliar e 
corrigir é indispensável para a conquista almejada. Em 2011, o objetivo é aprimorar o que se construiu em 
2010, de modo a fortalecer a estratégia organizacional e caminhar para o cumprimento da Missão e Visão 
institucionais. O ano de 2010, como o primeiro do Planejamento Estratégico, foi uma valiosa experiência 
para todos os envolvidos.  

 

c) Programas de Governo sob a responsabilidade da Unidade:  

 
I - Execução dos programas de Governo sob a responsabilidade da UJ 

Identificação do Programa de Governo 
Código no PPA: 0571 Denominação: Prestação Jurisdicional Trabalhista 
Tipo do Programa: Finalístico 
Objetivo Geral: Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos. 
Objetivos Específicos: Conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos 
os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos 
Estados e da União, bem como dirimir conflitos das relações trabalhistas 
Gerente: Marcos Augusto Willmann Saar de Carvalho Responsável: Marcos Augusto Willmann Saar de Carvalho 
Público Alvo: Sociedade 

Informações orçamentárias e financeiras do Programa Em R$ 1,00 
Dotação Despesa 

Empenhada 
Despesa 

Liquidada 
Restos a Pagar 

não processados Valores Pagos Inicial Final 
9.016.766.535,00 9.534.048.419,46 9.446.148.137,63 9.146.174.320,90 299.973.816,73 9.136.413.341,00 

Informações sobre os resultados alcançados 

Ordem Indicador (Unidade medida) 
Referência Índice 

previsto no 
exercício 

Índice 
atingido no 

exercício Data Índice inicial Índice final 

1 Índice de Recorribilidade 30/4/2007 50,72 55,5 54,26 58,60 
Fórmula de Cálculo do Índice 
Relação percentual entre a soma dos Recursos Extraordinários, Recursos de Revista, Recursos Ordinário do Procedimento 
Sumaríssimo, Recursos Ordinários, Agravos de Petição e a soma de Acórdãos e Sentenças. 
Análise do Resultado Alcançado 
O índice foi calculado com dados referentes ao período de janeiro a outubro de 2010, em virtude de grande parte das 
informações referentes aos meses de novembro e dezembro ainda não terem sido encaminhadas pelos Regionais. Na 1ª 
Instância, os dados da 1ª Região (Rio de Janeiro) se referem ao período de jan-set; na 2ª Instância, os dados da 7ª Região 
(Ceará) se referem ao período de jan-ago e os da 13ª Região (Paraíba), ao período de jan-set. Entretanto, ao se verificar a 
projeção histórica do índice pode-se inferir que haverá, provavelmente, o atingimento da meta prevista para 2010. 

Ordem Indicador (Unidade medida) 

Referência Índice 
previsto no 
exercício 

Índice 
atingido no 

exercício 
 

Data Índice inicial Índice final 

2 Número de Processos por 
Magistrados 30/04/2007 2.290,00 2.318,00 2.311 2.060 

Fórmula de Cálculo do Índice 
Estoque de processos a solucionar (incluindo execução) dividido pela quantidade de Magistrados da Justiça do Trabalho. 
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Análise do Resultado Alcançado 
 O índice foi calculado com dados referentes ao período de janeiro a outubro de 2010, em virtude de grande parte das 
informações referentes aos meses de novembro e dezembro ainda não terem sido encaminhadas pelos Regionais. Na 1ª 
Instância, os dados da 1ª Região (Rio de Janeiro) se referem ao período de jan-set; na 2ª Instância, os dados da 7ª Região 
(Ceará) se referem ao período de jan-ago e os da 13ª Região (Paraíba), ao período de jan-set. Assim, com a inclusão dos 
dados faltantes, haverá um acréscimo no indicador, aproximando-o do previsto para o ano de 2010. 

Ordem Indicador (Unidade medida) 
Referência Índice 

previsto no 
exercício 

Índice 
atingido no 

exercício Data Índice inicial Índice final 

3 Taxa de Solução de Processos 30/04/2007 47,35 50,43 49,68 50,28 
Fórmula de Cálculo do Índice 
Relação percentual entre o número de sentenças, acórdãos, decisões e despachos que põem fim ao processo e a soma de 
casos novos e o estoque de feitos. 
Análise do Resultado Alcançado 
O índice foi calculado com dados referentes ao período de janeiro a outubro de 2010, em virtude de grande parte das 
informações referentes aos meses de novembro e dezembro ainda não terem sido encaminhadas pelos Regionais. Na 1ª 
Instância, os dados da 1ª Região (Rio de Janeiro) se referem ao período de jan-set; na 2ª Instância, os dados da 7ª Região 
(Ceará) se referem ao período de jan-ago e os da 13ª Região (Paraíba), ao período de jan-set. 

Ordem Indicador (Unidade medida) 
Referência Índice 

previsto no 
exercício 

Índice 
atingido no 

exercício Data Índice inicial Índice final 

4 Tempo Médio de Solução de 
Processos 30/04/2007 586 600 597 728 

Fórmula de Cálculo do Índice 
Somatório do Prazo Médio para Realização da 1ª Audiência, do Prazo Médio para Realização da Audiência de 
Prosseguimento, do Prazo Médio para Realização da Prolação de Sentença e do Prazo Médio para Realização da Execução. 
Análise do Resultado Alcançado 
O índice foi calculado com dados referentes ao período de janeiro a outubro de 2010, em virtude de grande parte das 
informações referentes aos meses de novembro e dezembro ainda não terem sido encaminhadas pelos Regionais. Na 1ª 
Instância, os dados da 1ª Região (Rio de Janeiro) se referem ao período de jan-set; na 2ª Instância, os dados da 7ª Região 
(Ceará) se referem ao período de jan-ago e os da 13ª Região (Paraíba), ao período de jan-set. Neste indicador, é considerada 
a média dos tempos, na 1ª Instância, referentes ao procedimento sumaríssimo e ao rito comum. 
Fontes: SIAFI e SIGPLAN; ASPO-SG/CSJT e CEST/TST 
 

II - Execução física das ações realizadas pela UJ 

Função Subfunção Programa Ação Tipo da 
Ação Prioridade Unidade de 

Medida 
Meta 

prevista 
Meta 

realizada 

Meta a ser 
realizada 
em 2011 

09 272 0089 0396 Operação 
especial 3 

Pessoa 
beneficiada 
(unidade) 

572 691 * 

02 061 0571 4256 Atividade 3 
Processo 
julgado 

(unidade) 
290.000 211.379 285.000 

02 128 0571 4091 Atividade 3 
Servidor 

capacitado 
(unidade) 

2.306 4.894 4.677 

02 722 0571 2058 Atividade 3 
Programa 
veiculado 
(hora/ano) 

50 52 120 

02 301 0571 2004 Atividade 3 
Pessoa 

beneficiada 
(unidade) 

9.120 11.096 5.482 

02 365 0571 2010 Atividade 3 

Criança de 0 
a 6 anos 
atendida 
(unidade) 

402 403 414 
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02 331 0571 2011 Atividade 3 
Servidor 

beneficiado 
(unidade) 

368 289 150 

02 306 0571 2012 Atividade 3 
Servidor 

beneficiado 
(unidade) 

2.490 2.363 2.692 

02 126 0571 2C73 Atividade 3 

 
Sistema 
mantido 

(unidade) 
 

1 1 1 

02 126 0571 5093 Projeto 3 

Sistema 
implantado 

(% de 
execução 

física) 

9 3,592 14 

02 122 0571 1P66 Projeto 
Instalação 

modernizada 
(unidade) 

Instalação 
modernizada 

(unidade) 
5 1,227 6 

Fontes: LOA; SIGPLAN; ASPO-SG/CSJT 
 
Notas:  
(1) Listadas acima somente as Ações Orçamentárias (código e descrição) que contêm metas físicas, produto, unidade de medida, metas 

(previstas e realizadas), conforme dados constantes do SIGPLAN.  
 (2) Produto alterado para percentual  

* Não foi prevista meta física na LOA de 2011 para a Ação 0396. 
 
 
Tabela 1 - Considerações sobre o Atingimento das Metas Físicas e Financeiras 
 

Ação Tipo da Ação Unidade de 
Medida 

Meta 
prevista 

Meta 
realizada 

% 
execução 

(SIGPlan) 
 

Justificativa 

PROGRAMA 0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO 
Operações Especiais 

0396 
Pagamento de 

Aposentadorias 
e Pensões 

Pessoa 
beneficiada 
(unidade) 

572 691 120,80 
Atendimento de 691 pessoas, sendo 478 
aposentadorias e 213 pensionistas, havendo 
acréscimo da meta inicial prevista na LOA. 

PROGRAMA 0571 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA 
Atividades 

4256 

Apreciação de 
Causas na 
Justiça do 
Trabalho 

Processo 
julgado 

(unidade) 
290.000 211.379 72,89 

A meta física executada foi de 72,89% do 
inicialmente previsto na LOA. O fator 
determinante foi a obrigatoriedade de 
cumprimento das Metas 1 e 2, estabelecidas pelo 
CNJ, que demandou a solução de processos com 
maior complexidade de temas, o que exigiu maior 
tempo na sua análise. Soma-se a isso, a decisão da 
Administração desta Corte de não utilizar verba 
orçamentária destinada à realização de serviço 
extraordinário para a apreciação desses processos. 
Os objetivos propostos foram alcançados 
satisfatoriamente, registrando execução 
orçamentária da ordem de 99,56 %, 
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4091 
Capacitação de 

Recursos 
Humanos 

Servidor 
capacitado 
(unidade) 

2.306 4.894 212,23 

O total realizado da meta física somou 4.894 
servidores capacitados no âmbito do TST, 
atingindo 212,23% da meta prevista. Foram 
realizados, ainda, pela Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do 
Trabalho - ENAMAT, cursos de Formação Inicial 
de Magistrados, propiciando a formação de 46 
juízes no Curso de Formação Inicial de 
Magistrados, 89 no Curso de Formação 
Continuada e 943 magistrados treinados em 
Cursos à distância, realizados ENAMAT. 

058 

Divulgação dos 
Atos do Poder 

Judiciário e dos 
Serviços 

Essenciais À 
Justiça - TV 

Justiça 

Programa 
veiculado 
(unidade) 

50 52 104,00 

A meta física realizada atingiu 52 programas 
produzidos pela TV Justiça, sendo considerados os 
destaques TST (17), Interprogramas(13) e Vídeos 
Institucionais(22), atingindo 104 %, superando a 
meta física prevista na LOA de 2010 de 50 
unidades de programa veiculado. Além destes, 
foram produzidas outras matérias e vídeos, para a 
TV Justiça, Rádio Justiça, Intranet e Internet. 

2004 

Assistência 
Médica e 

Odontológica 
aos Servidores, 
Empregados e 

seus 
Dependentes 

Pessoa 
beneficiada 
(unidade) 

9.120 5.482 60,11 

No SIGPLAN, a meta inicial prevista na LOA foi 
de 9.120 Considerando o número informado de 
5.482 pessoas beneficiadas a meta física realizada 
foi de 60,11%. Embora não atingida a meta física 
total, a execução orçamentária atingiu 100 %, 
possibilitando atender satisfatoriamente os 
beneficiários inscritos no do Programa de 
Assistência à Saúde no exercício de 2010. 

2010 

Assistência 
Pré-Escolar aos 

Dependentes 
dos Servidores 
e Empregados 

Criança de 0 
a 6 anos 
atendida 
(unidade) 

402 403 100,25 

A execução da meta física foi bastante satisfatória, 
correspondendo a 100,25%, sendo atendidas 403 
crianças de 0 a 6 anos. A execução orçamentária 
atingiu 100%. 

2011 

Auxílio-
Transporte aos 
Servidores e 
Empregados 

Servidor 
beneficiado 
(unidade) 

368 289 78,53 A execução física da meta foi de 78,53% e a 
execução orçamentária de 100%.  

2012 

Auxílio-
Alimentação 

aos Servidores 
e Empregados 

(TST) 

Servidor 
beneficiado 
(unidade) 

2.533 2.262 89,30 

A meta física inicialmente prevista na Lei 
Orçamentária Anual de 2010 era alcançar 2.533 
servidores beneficiados. Em relação ao 
cumprimento da meta física, segundo dados 
registrados no SIGPLAN, o TST alcançou 2.262 
servidores beneficiados, correspondendo ao 
percentual de 89,30. Do ponto de vista 
orçamentário e financeiro a execução de despesas 
apontou, segundo dados registrados no SIAFI, o 
percentual de 99,99. 

Atividade e-Jus 

2C73 

Manutenção do 
Sistema 

Integrado de 
Gestão da 

Informação 
Jurisdicional na 

Justiça do 
Trabalho (E-

Jus) 

 
Sistema 
mantido 

(unidade) 
 

1 1 100,0 

 
A meta física da ação é Sistema mantido 
(unidade). Assim, os recursos foram utilizados 
para manutenção de um Sistema, correspondendo 
a 98,34% a execução orçamentária da Ação. 
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Projetos 

5093 

Implantação de 
Sistema 

Integrado de 
Gestão da 

Informação 
Jurisdicional na 

Justiça do 
Trabalho (E-

Jus) 

Sistema 
implantado 

(% de 
execução 

física) 

9 3,592 39,91 

A meta física realizada da Ação(alcance nacional), 
considerando a execução conjunta do TST e dos 
Tribunais Regionais do Trabalho,  alcançou 3,592 
da meta física prevista na LOA, com percentual de 
execução de 39,91% de execução(SIGPLan). Do 
ponto de vista da execução orçamentário-
financeira atingiu 99,82%, considerando a despesa 
total empenhada, incluindo os restos a pagar 
inscritos, segundo dados registrados no SIAFI. 

1P66 

Modernização 
de Instalações 

Físicas da 
Justiça do 
Trabalho 

Instalação 
modernizada 

(unidade) 
5 1,227 24,54 Execução física de 24,54% da meta prevista na 

LOA. 

Fontes: SIGPLAN; LOA; ASPO-SG/CSJT; CEST, CIF, CDEP e DISC/TST 
 
 
 
 
 

d) Desempenho Orçamentário e Financeiro 
 

I - Identificação da Unidade Orçamentária 
Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO Código SIAFI da UGO 

Tribunal Superior do Trabalho 15.101 080001 
 

 
II - Programação Orçamentária das Despesas 

 
Programação das Despesas Correntes 

Valores em R$ 1,00 

Origem dos Créditos Orçamentários 
1 – Pessoal e Encargos Sociais 

2 – Juros e 
Encargos 
da Dívida 

3- Outras Despesas Correntes 

Exercícios 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

LO
A

 Dotação proposta pela UO 808.367.767 555.073.389 - - 135.709.146 155.188.210 

PLOA 914.468.099 1.501.989.582 - - 176.245.140 155.188.210 

LOA 914.468.099 1.517.824.650   168.595.562 155.588.210 

C
R

É
D

IT
O

S 

Suplementares 10.034.795 43.831.871   9.389.638 20.420.315 

Especiais 
Abertos - - - - - - 

Reabertos - - - - - - 

Extraordinários 
Abertos - - - - - - 

Reabertos - - - - - - 

Créditos Cancelados 383.844.674 1.006.606.414 - -  40.126.794 45.220.730 

Outras Operações - - - - - - 

Total  540.658.220 555.050.107 - - 137.858.406 130.787.795 
Fontes: SIAFI; SIGPLAN; Sistema de Planejamento e Orçamento/TST; COFIN/TST 
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Programação das Despesas de Capital 

Valores em R$ 1,00 

Origem dos Créditos 
Orçamentários 

4 – Investimentos 5 – Inversões Financeiras 6- Amortização da 
Dívida 

Exercícios 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

LO
A

 Dotação proposta pela UO 14.249.120 49.172.818 - - - - 

PLOA  19.913.120 49.172.818  - - - - 

LOA  32.413.120  45.749.318 - - - - 

C
R

ÉD
IT

O
S 

Suplementares  8.780.887  27.899.521 - - - - 

Especiais 
Abertos - - - - -  - 

Reabertos - - - - -  - 

Extraordinários 
Abertos - - - - -  - 

Reabertos - - - - -  - 
Créditos Cancelados  15.476.930  354.792 - - - - 

Outras Operações - - - - - - 

Total  25.717.077 73.294.047 - - - - 
Fontes: SIAFI; SIGPLAN; Sistema de Planejamento e Orçamento/TST; COFIN/TST 

 
 
Quadro Resumo da Programação das Despesas 

Valores em R$ 1,00 

Origem dos Créditos 
Orçamentários 

Despesas Correntes Despesas de Capital 9 – Reserva de 
Contingência 

Exercícios 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

L
O

A
 Dotação proposta pela UO  944.076.913 710.261.599   14.249.120 49.172.818 - - 

PLOA  1.090.713.239  1.657.177.792  19.913.120 49.172.818 - - 

LOA  1.083.063.661  1.673.412.860  32.413.120  45.749.318 - - 

C
R

É
D

IT
O

S 

Suplementares  19.424.433  64.252.186  8.780.887  27.899.521 - - 

Especiais 
Abertos - - - - - - 

Reabertos - - - - - - 

Extraordinários 
Abertos - - - - - - 

Reabertos - - - - - - 

Créditos Cancelados  423.971.468  1.051.827.144  15.476.930  354.792 - - 

Outras Operações - - - - - - 

Total   678.516.626  685.837.902 25.717.077 73.294.047 - - 
Fontes: SIAFI; SIGPLAN; Sistema de Planejamento e Orçamento/TST; COFIN/TST 
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Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa  
Valores em R$ 1,00 

Natureza da 
Movimentação de 

Crédito 

UG 
Concedente 

ou 
Recebedora 

Classificação da Ação 

Despesas Correntes 

1 – Pessoal e 
Encargos Sociais 

2 – Juros e 
Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Interna Concedidos 

080009 

02.126.0571.2C73.0001 

- - 104.796 
080010 - -           121.896  
080008 - -             95.196  
080014 - -           107.556  
080007 - -           122.520  
080006 - -             89.016 
080004 - -             89.016  
080003 - -             89.016  
080012 - -             91.272  
080016 - -             89.016  
080013 - -             89.016 
080005 - -             89.016 
080015 - -             89.016 
080011 - -             95.196  
080018 - -             89.016 
080019 - -             89.016 
080020 - -             89.016  
080022 - -             89.016  
080023 - -             89.016  
080021 - -             89.016  
080024 - -             89.016  
080025 - -             89.016  
080026 - -             89.016 
080008 

02.126.0571.5093.0001 

- -             22.500  
080007 - -             22.500  
080006 - -             22.500  
080004 - -             22.500  
080003 - -             22.500  
080016 - -             22.500  
080002 - -             22.500  
080013 - -             22.500  
080005 - -             22.500  
080015 - -             22.500  
080011 - -             22.500  
080018 - -             22.500  
080019 - -             22.500  
080020 - -           213.700  
080022 - -             22.500  
080023 - -             22.500  
080021 - -             22.500  
080024 - -             22.500  
080025 - -           288.800  
080026 - -             69.300  
080008 

02.122.0571.1P66.0001 
- -        1.017.552  

080014 - -           920.285  
080007 - -           519.174  
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Interna 
Concedidos 

080006 

02.122.0571.1P66.0001 

- -           465.196  
080012 - -           267.731  
080002 - -           253.379  
080013 - -           230.615  
080015 - -           214.253  
080020 - -           285.961  
080022 - -           143.718  
080025 - -           179.656  
080023 02.061.0571.4256.0001 - - 7.400 

Recebidos - - - - - 

Externa 
Concedidos 040001 02.061.0571.4256.0001 - - 109.485 
Recebidos 080001 02.061.0565.6359.0001 - - 15.600 

080001 03.062.0581.4262.0001   27.341 
 

Natureza da 
Movimentação de 

Crédito 

UG concedente 
ou recebedora Classificação da Ação 4 – 

Investimentos 
5- Inversões 
Financeiras 

6 – 
Amortização 

da Dívida 

Interna Concedidos 

080009 

02.126.0571.5093.0001 

1.358.775 - - 
080010 1.398.375 - - 
080008 2.284.371 - - 
080014 1.297.092 - - 
080007 1.143.735 - - 
080006 1.078.276 - - 
080004 577.977 - - 
080003 545.001 - - 
080012 598.950 - - 
080016 530.904 - - 
080002 2.531.294 - - 
080013 1.203.250 - - 
080005 703.230 - - 
080015 

02.126.0571.5093.0001 

389.890 - - 
080011 1.776.450 - - 
080018 269.775 - - 
080019 728.639 - - 
080020 1.621.835 - - 
080022 242.550 - - 
080023 257.325 - - 
080021 379.264 - - 
080024 283.251 - - 
080025 397.180 - - 
080026 1.270.285   
080009 

02.122.0571.1P66.0001 

325.467   
080010 302.642   
080008 579.496   
080014 593.666   
080007 316.978   
080006 318.881   
080004 142.329   
080003 321.111   
080012 355.189   
080016 138.740   
080002 144.344   
080013 138.740   
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Interna 
Concedidos 

080015 

02.122.0571.1P66.0001 

122.671   
080011 3.198.200   
080018 291.299   
080019 371.797   
080020 169.062   
080022 89.957   
080021 90.986   
080024 44.448   
080025 200.984   
080026 38.158   

Recebidos - - - - - 

Externa 
Concedidos - - - - - 
Recebidos - - - - - 

Fontes: SIAFI; SIGPLAN; Sistema de Planejamento e Orçamento/TST; COFIN/TST 

 
Análise Crítica 

A Justiça do Trabalho possui ações de caráter nacional cujos recursos orçamentários são 
consignados no orçamento do Tribunal Superior do Trabalho, UO 15.101. Estes recursos são 
descentralizados ao longo do exercício aos Tribunais Regionais do Trabalho, aos quais cabe a execução 
orçamentária e financeira dos valores recebidos. Uma das ações se destina à implantação e manutenção 
do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (e-Jus), da Atividade 
2C73 e do Projeto 5093. A outra ação é um projeto que visa à modernização de instalações físicas da 
Justiça do Trabalho, ação 1P66. O gerenciamento da aplicação dos recursos disponibilizados aos 
Tribunais cabe ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que funciona junto ao Tribunal Superior do 
Trabalho. 

 
1. Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho 

O referido projeto tem por fim propiciar a reforma, ampliação, adaptação e modernização das 
instalações prediais das 1.378 varas do trabalho e das sedes dos 24 TRT’s, proporcionando a 
padronização, sinalização, acesso à informação, conforto e celeridade compatíveis às necessidades dos 
cidadãos jurisdicionados em todo o território nacional. Considerando, ainda, as determinações contidas na 
Resolução n.º 54/2008 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que trata da normatização na 
aquisição de mobiliário ergonômico nos Órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. Os 
recursos foram descentralizados aos TRT’s conforme quadro de distribuição abaixo, o qual indica, de 
forma resumida, como foi aplicado o recurso. 

O acompanhamento da execução orçamentária e financeira das descentralizações efetuadas é de 
responsabilidade do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. As demandas apresentadas pelos 
Tribunais Trabalhistas foram avaliadas de acordo com o escopo do projeto em questão. As informações 
atinentes ao projeto estão consolidadas de forma sistêmica no Processo Administrativo n.º 500.435/2010-
9. 

A descentralização dos recursos aos tribunais ficou condicionada ao atendimento das seguintes 
situações: 

a) Adequação ao limite orçamentário autorizado pela Presidência do CSJT, por grupo de 
despesa; 

b) Cotejamento do objeto solicitado frente ao escopo do projeto de modernização; 
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c) Verificação do procedimento licitatório indicado pelo TRT, onde são aferidas as etapas que o 
compõe (homologação/adjudicação do certame, publicações em Diário Oficial, etc). 

 
2. Manutenção e Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na 

Justiça do Trabalho (E-Jus) 
 

As ações alusivas ao Sistema Integrado de Gestão da Informação da Justiça do Trabalho – SIGI 
(E-Jus) cumpre, entre outras finalidades, o papel de modernizar a Justiça do Trabalho, por meio da 
implementação de sistemas informatizados, reaparelhamento e padronização do parque de equipamentos 
e soluções de infraestrutura, com o objetivo de reduzir o tempo de tramitação e julgamento dos processos 
trabalhistas, como também, melhorar a qualidade da prestação jurisdicional, viabilizando, entre outras 
iniciativas, o "processo virtual" que permitirá nova dinâmica aos ritos processuais, ampliando a 
transparência e democratizando o acesso às informações das ações trabalhistas. 

A implementação das ações em tela conta com a participação dos Tribunais Regionais do 
Trabalho que receberam recursos por meio de descentralização orçamentária para desenvolverem ações 
que atendessem ao seu escopo, na estrita conformidade das orientações emanadas pelo CSJT.  

 
2C73 - Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça 

do Trabalho (E-Jus) 
 

As despesas realizadas de forma descentralizadas, conforme descrito nas ações em comento, 
resultaram no atendimento das demandas de interesse comum de toda a Justiça do Trabalho, propiciando 
a melhoria dos serviços prestados ao jurisdicionado e o alcance das metas institucionais medidas pelos 
indicadores de gestão.  

A centralização das decisões e a descentralização das ações permitiram os atendimentos dos 
objetivos proposto para a Justiça do Trabalho de forma mais ágil e coordenada, o que tem impactado 
positivamente na celeridade e na qualidade do serviço prestado ao cidadão.  

Ainda existe uma forte demanda na modernização das instalações da Justiça do Trabalho e na 
implantação do seu sistema integrado de informações (e-Jus), o que será atendido nos próximos anos, de 
acordo com o planejamento realizado, com o devido aporte de recursos, no entanto a avaliação da 
implementação de ambas as ações tem mostrado que os objetivos propostos têm sido alcançados.  

 

3. 4256 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho 
 

No caso desta ação, as descentralizações ocorreram pelos seguintes motivos: crédito em favor do 
Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, por necessidade de cobrir despesas constantes da Ação 
“4256- Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho”, no valor de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos 
reais), referentes ao pagamento de transporte de mobiliário, bagagens e veículo de magistrado, em virtude 
de mudança de domicílio em caráter permanente para Brasília. Realizada, ainda, descentralização externa 
para o Supremo Tribunal Federal na importância de R$ 109.484,58 (cento e nove mil, quatrocentos e 
oitenta e quatro reais e cinqüenta e oito centavos), para fazer face à despesa referente à utilização 
compartilhada da sala de recepção localizada no Aeroporto Internacional de Brasília, objeto do Termo de 
Compromisso nº 02/2007, de 14 de julho de 2007, celebrado entre o Supremo Tribunal Federal, o 
Conselho Nacional de Justiça e este Tribunal. 
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III - Execução Orçamentária das Despesas  

 
Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Originários da UJ 

Valores em R$ 1,00 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa Paga 

Exercícios 
Licitação 2009 2010 2009 2010 

Modalidade de Licitação 43.217.717,64  60.009.591,62  42.580.419,94  58.582.038,46  
Convite - - - - 
Tomada de Preços - - - - 
Concorrência 4.511.785,30   4.622.932,47  4.504.534,37  4.622.932,47  
Pregão 38.705.932,34  55.386.659,15  38.075.885,57  53.959.105,99  
Concurso - - - - 
Consulta - - - - 
Registro de Preços - - - - 
Contratações Diretas            23.212.730,25  13.693.406,58  21.468.593,20             13.274.276,71  
Dispensa 7.274.710,58  4.621.918,83  6.561.704,86                  4.578.440,72  
Inexigibilidade 15.938.019,67  9.071.487,75  14.906.888,34                  8.695.835,99  
Regime de Execução Especial                   77.505,84  114.142,34  77.505,84                  114.142,34  
Suprimento de Fundos                   77.505,84  114.142,34  77.505,84                  114.142,34  
Pagamento de Pessoal          551.597.617,73  539.478.146,08  550.809.282,91           539.478.146,08  
Pagamento em Folha 550.934.707,69  538.496.442,74  550.146.372,87              538.496.442,74  
Diárias 662.910,04  981.703,34  662.910,04                    981.703,34  
Outros              9.374.791,16  18.022.211,51  9.176.458,53             17.978.530,08  

Fontes: SIAFI; DICONT/TST 
 
 
Nota: 
1 – As Modalidades de Contratação “Pagamento de Pessoal” e “Outros” correspondem, no SIAFI, à Modalidade de Licitação “Não 

Aplicável”; 
2 – Os dados referentes à “Despesa Liquidada” não incluem as despesas inscritas em Restos a Pagar não Processados (R$ 78.450.101,73). 
 
 

Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários da UJ 

Valores em R$ 1,00 

Grupos 
de 

Despesa 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não Processados Valores Pagos 
Exercícios 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
1 – Despesas 
de Pessoal 443.624.767,31 548.073.552,82 199.736.012,36 514.919.655,90 729.400,57 33.153.896,92 527.829.938,74 514.919.655,90 

11 – Vencim. 
e Vant. Fixas 
– P.  Civil 

328.093.926,38 330.388.379,20  328.093.926,38 330.388.379,20 - - 328.093.926,38 330.388.379,20 

01 – Aposent.  
e Reformas  84.934.572,00 93.357.233,49 84.822.583,06  93.357.233,49 111.988,94 - 84.822.583,06 93.357.233,49 

13 – Obrig. 
Patronais 56.713.697,37 56.765.742,42 56.602.360,87 56.765.742,42 111.336,50 - 56.602.360,87      56.765.742,42 

Demais 
elementos do 
grupo 

58.817.143,56 67.562.197,71 58.311.068,43 34.408.300,79 506.075,13 33.153.896,92 58.311.068,43 34.408.300,79 

2 – Juros e 
Encargos da 
Dívida 

- - - - - - - - 
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1º elemento 
de despesa - - - - - - - - 

2º elemento 
de despesa - - - - - - - - 

3º elemento 
de despesa - - - - - - - - 

Demais 
elementos do 
grupo 

- - - - - - - - 

3- Outras 
Despesas 
Correntes 

120.269.146,89 121.407.983,77 36.152.674,44 107.633.938,95 19.430.050,56 13.774.044,82 95.858.071,17 105.911.346,52 

39 – Outros 
Serv. Terc. PJ 62.184.024,37 63.112.055,18  44.914.052,63 55.066.871,78 17.269.971,74 8.045.183,40 43.434.431,83 54.598.047,13 

37 – Locação 
Mão de Obra 19.772.369,26 24.010.028,62 17.167.339,21  19.518.638,62 2.605.030,05  4.491.390,00 16.328.647,19 18.698.790,72 

46 – Auxílio-
Alimentação 

17.942.241,91 19.756.535,30 17.841.307,66 19.756.535,30 100.934,25 - 17.841.307,66      19.756.535,30 

Demais 
elementos do 
grupo 

20.370.511,35 14.529.364,67 18.311.366,78 13.291.893,25 2.059.144,57 1.237.471,42 18.253.684,49 12.857.973,37 

Fontes: SIAFI; DICONT/TST 

 
 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários da UJ 

Valores em R$ 1,00 

Grupos de 
Despesa 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não Processados Valores Pagos 
Exercícios 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
4 - Investimentos 6.705.994,43 40.243.122,24 439.520,51 8.720.962,25 6.266.473,92  31.522.159,99 424.250,51 8.596.131,25 
52 – 
Equipamentos e 
Material 
Permanente 

6.705.994,43 33.763.391,08 439.520,51 7.952.069,75 6.266.473,92  25.811.321,33 424.250,51 7.827.238,75 

 39 - Outros Serv. 
Terceiros - PJ - 
Op. Int.Orc. 

- 6.479.731,16 - 768.892,50 - 5.710.838,66 - 768.892,50 

-- - - - - - - - - 
Demais elementos 
do grupo - - - - - - - - 

5 - Inversões 
Financeiras         
1º elemento de 
despesa - - - - - - - - 

2º elemento de 
despesa - - - - - - - - 

3º elemento de 
despesa - - - - - - - - 

Demais elementos 
do grupo -  -  -  -  
6 – Amortiz.  da 
Dívida -  -  -  -  
1º elemento de 
despesa -  -  -  -  
2º elemento de 
despesa -  -  -  -  
3º elemento de 
despesa -  -  -  -  
Demais elementos 
do grupo -  -  -  -  
Fontes: SIAFI; DICONT/TST 

 

Análise Crítica 
 

Os recursos de capital recebidos pelo TST foram empenhados no montante de RS 40.243.122,24 
para atender despesas com aquisição de equipamentos e material permanente e despesas com outros 
serviços de terceiros, relativas aos itens específicos de tecnologia da informação, constantes das 
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Atividades 4256-Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho (R$ 11.853.953,14), 2058-Divulgação dos 
Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça – TV Justiça (R$ 143.286,00) e também do 
Projeto 5093-Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do 
Trabalho-eJus(R$ 28.245.883,10). Observa-se com relação ao exercício de 2009, que houve acréscimo 
neste grupo de despesa, destacando que tal ocorrência se deve, em parte, pela alteração da classificação 
dos gastos previstos com tecnologia da informação, inclusive hardware, software, passando de um grupo 
de despesa para outro, ou seja, do GND 3 – Outras Despesas Correntes para GND 4- Investimentos.  

 
Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Recebidos por Movimentação 

Valores em R$ 1,00 
 
 
 

Modalidade de 
Contratação 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada 
Exercícios 

2009 2010 2009 2010 

Licitação - 36.941,03 - 36.941,03 

Convite - - - - 

Tomada de Preços - - - - 
Concorrência - - - - 
Pregão - 36.941,03 - 36.941,03 
Concurso - - - - 
Consulta - - - - 
Contratações Diretas - - - - 
Dispensa - - - - 
Inexigibilidade - - - - 
Regime de Execução 
Especial - - - - 

Suprimento de Fundos - - - - 
Pagamento de Pessoal - - - - 
Pagamento em Folha - - - - 
Diárias - - - - 
Outros - 6.000,00 - 6.000,00 

Fontes: SIAFI; DICONT/TST 

Nota:  
 - Destaques recebidos por meio das Ações 4262 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público do 
Trabalho (2010NE1034 - R$ 21.341,03; 2010NE001060 - R$ 3.000,00; 2010NE001064 - R$ 3.000,00), e 6359 - Apreciação e 
Julgamento de Causas no Supremo Tribunal Federal (2010NE000660 - R$ 15.600,00). 

 
Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos por 
Movimentação 

 Valores em R$ 1,00 

Grupos de 
Despesa 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não Processados Valores Pagos 
Exercícios 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

1 – Despesas de Pessoal - - - - - - - - 

-- - - - - - - - - 
-- - - - - - - - - 
-- - - - - - - - - 
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Demais elementos do 
grupo - - - - - - - - 

2 – Juros e Encargos da 
Dívida - - - - - - - - 

-- - - - - - - - - 
-- - - - - - - - - 
-- - - - - - - - - 

Demais elementos do 
grupo - - - - - - - - 

3- Outras Despesas 
Correntes - 42.941,03 - 42.941,03 - - - 42.941,03 

 33 - Passagens e Desp. 
com Locomoção -            

21.341,03 -            
21.341,03 - - -            21.341,03 

30 - Material de 
Consumo - 15.600,00  - 15.600,00  - - - 15.600,00  

36 - Outros Serv. De 
Terceiros - PF 

- 6.000,00 - 6.000,00 - - - 6.000,00 

Demais elementos do 
grupo - - - - - - - - 

Fontes: SIAFI e DICONT/TST 

 
Análise Crítica 

 
Os recursos de descentralizações externas, recebidos pelo TST, no montante de R$ 42.941,03 

(quarenta e dois mil, novecentos e quarenta e um reais e três centavos), foram destinados ao atendimento 
de despesas do Supremo Tribunal Federal, com aquisição de vacina antigripal, no valor de R$ 15.600,00 
(quinze mil e seiscentos reais) e do Ministério Público do Trabalho/DF, no valor de R$ 27.341,03 (vinte e 
sete mil, trezentos e quarenta e um reais e três centavos), sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) referentes às 
diárias com colaboradores eventuais e R$ 21.341,03 correspondente ao pagamento de passagens, para 
palestrantes convidados para participarem do Fórum Internacional sobre Direitos Sociais realizado no 
TST, conforme OF.TST.GDGSET.Nº. 183/2010.   

 
IV - Indicadores Institucionais 

a) Planejamento Estratégico 

1. Índice de Alcance das Metas – IAM 

Detalhamento: o índice representa a relação entre o número de indicadores estratégicos que 
alcançaram as metas estabelecidas e o número de indicadores estratégicos 
contemplados do Plano de Gestão e aferidos no período. 

Responsável pela apuração: Assessoria de Gestão Estratégica. 

 
Tabela 2 - Índice de Alcance das Metas 

Ano 2010 Referência 

IAM (Meta) 10% 
Não mensurada 

Medição Final 72% 
Fonte: ASGE/TST 

Para o cálculo do índice, foram considerados 29 indicadores de desempenho no período. Destes, 
21 cumpriram a meta e 8 tiveram evolução inferior ao desejado.  

Ao acompanhar a evolução dos indicadores nesse primeiro ano de execução da estratégia, a 
Assessoria de Gestão Estratégica percebeu as consequências das dificuldades iniciais da Comissão de 
Elaboração do Planejamento Estratégico do TST 2010/2014 no que concerne à definição de parâmetros, 
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de referências de medição e de metas para os indicadores. Alguns resultados atingiram, em 2010, os 
valores previstos para os quatros anos do Plano de Gestão, revelando inconsistências e imprecisões. 

Sendo assim, apresenta-se a necessidade de aprimoramento dos indicadores em relação à 
realidade do Tribunal, com o estabelecimento de metas mais desafiadoras em alguns casos. Esse avanço 
trará referências mais confiáveis e possibilidade de controle mais efetivo por parte das unidades 
responsáveis e pela Assessoria de Gestão Estratégica. 

 

2. Índice de Disponibilidade de Infraestrutura de Equipamentos de Tecnologia – IDTEC 

Detalhamento: o índice representa a relação entre o tempo de indisponibilidade dos 
equipamentos e o tempo que cada equipamento monitorado deveria funcionar no 
período. 

Responsável pela apuração: Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica. 

 
Tabela 3 - Índice de Disponibilidade de Infraestrutura de Equipamentos de Tecnologia 

Ano 2010 Referência/2009 

IDTEC (Meta) 99,10% 

99,00% 1˚ Semestre 99,91% 

Medição Final 99,83% 
Fonte: ASGE/TST 

 

O resultado superou a meta estabelecida para o ano de 2014 (99,6%), que ocorreu, segundo 
análise da unidade responsável, devido ao grande período de estabilidade dos equipamentos monitorados. 

 

3. Índice de Disponibilidade de Sistemas On-Line – IDSON 

Detalhamento: o índice representa a relação entre o tempo de indisponibilidade dos sistemas e o 
tempo que cada equipamento monitorado deveria funcionar no período. 

Responsável pela apuração: Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica. 

 
Tabela 4 - Índice de Disponibilidade de Sistemas On-Line 

Ano 2010 Referência/2009 

IDSON (Meta) 99,10% 

99,00% 1˚ Semestre 99,43% 

Medição Final 99,37% 
Fonte: ASGE/TST 

O resultado atingiu o patamar estabelecido para o ano de 2011 (99,30%). Os sistemas escolhidos 
para o monitoramento foram os considerados os mais importantes do Tribunal.  

A Coordenadoria responsável pelo indicador atribui ao resultado obtido, o alto período de 
estabilidade dos sistemas. 
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4. Índice de Execução dos Projetos Estratégicos – IEXPE 

Detalhamento: o índice representa a relação entre os projetos estratégicos executados dentro do 
prazo e projetos estratégicos em execução no período. 

Responsável pela apuração: Assessoria de Gestão Estratégica. 

 
Tabela 5 - Índice de Execução dos Projetos Estratégicos 

Ano 2010 Referência 

IEXPE (Meta) 50% 
Não mensurada 

Medição Final 73% 
Fonte: ASGE/TST 

O significativo número de projetos considerados estratégicos (67) deu ensejo à superação da 
meta além do esperado para 2014 (70%).  

Para que o indicador tenha maior consistência nos próximos anos, não é necessária a mudança da 
meta e, sim, uma maior seletividade dos projetos, porquanto a maioria dos que foram apresentados em 
2010 é de nível operacional. A perspectiva é que haja, também, aprimoramento da gestão de projetos. 

 

5. Índice de Julgados por Força de Trabalho – IJFT 

Detalhamento: o índice representa a relação entre o número de julgados do Tribunal e a força de 
trabalho dos gabinetes no período. 

Responsável pela apuração: Coordenadoria de Estatística.  

 
Tabela 6 - Índice de Julgados por Força de Trabalho 

Ano 2010 Referência/2008 

IJFT (Meta) 234,83 

223,65 1˚ Semestre 120,20 

Medição Final 233,57 
Fonte: ASGE/TST 

A mensuração do indicador, abaixo do esperado para o ano de 2010 em 1,26 julgados/força de 
trabalho, indica que, apesar de não atendida este ano, a meta pode ser atingida nos próximos exercícios, 
sobretudo após a implantação do processo eletrônico.  

 

6. Índice de Julgados por Força de Trabalho da Área Judiciária – IJFTAJ 

Detalhamento: o índice representa a relação entre o número de julgados do Tribunal e a força de 
trabalho da área judiciária no período.  

Responsável pela apuração: Coordenadoria de Estatística. 
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Tabela 7 - Índice de Julgados por Força de Trabalho da Área Judiciária 
Ano 2010 Referência/2008 

IJFTAJ (Meta) 130,41 

124,20 1˚ Semestre 73,46 

Medição Final 140,45 
Fonte: ASGE/TST 

O resultado do indicador superou a meta prevista para 2011, de 136,93 julgados. Todavia, 
comparando-o com o do Índice de Julgado por Força de Trabalho – IJFT - o qual não alcançou o patamar 
desejado -, surge possível incongruência entre os dois indicadores.  

Certo que o segundo indicador inclui, em sua fórmula de cálculo, os servidores das outras áreas 
judiciárias, além daqueles lotados em gabinetes, permanecendo, nos dois casos, a mesma variável 
concernente ao número de julgados. Assim, entende-se que os primeiros, lotados em secretarias, por 
exemplo, contribuem para o aumento do número de julgados, o que não espelha a realidade, porquanto o 
trabalho das secretarias e das outras coordenadorias e divisões ligadas à Secretaria Judiciária apenas 
agregam valor à cadeia produtiva do TST.  
 

7. Índice de Congestionamento - IC 

Detalhamento: o índice representa a relação entre o número de processos baixados pelo TST no 
período e o resíduo anterior, acrescidos dos casos novos no período.  

Responsável pela apuração: Coordenadoria de Estatística. 

 
Tabela 8 - Índice de Congestionamento 

Ano 2010 Referência/2008 

IC (Meta) 58,47% 

60,47% 1˚ Semestre 65,78% 

Medição Final 47,10% 
Fonte: ASGE/TST 

Os esforços empreendidos resultaram no cumprimento da meta estabelecida para o ano de 2014 
(49,97%).  

 

8. Índice do Tempo Médio de Tramitação – ITMT 

Detalhamento: o índice representa o número médio em dias de tramitação dos processos no TST 
em relação ao somatório (data de baixa – data de andamento inicial) e o número 
de processos baixados no período.  

Responsável pela apuração: Coordenadoria de Estatística. 
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Tabela 9 - Índice do Tempo Médio de Tramitação 
Ano 2010 Referência/2009 

ITMT (Meta) 755,94 

795,73 1˚ Semestre 723,36 

Medição Final 663,02 
Fonte: ASGE/TST 

Conforme as metas determinadas, percebe-se que o índice alcançou valor referente ao ano de 
2011 (718,14), confirmando bom desempenho.  Neste caso, contudo, o avanço da meta não exige 
reavaliação imediata, tendo em vista a implementação do processo eletrônico, que exige um período 
maior para análise da situação. 

Ressalva-se que o cálculo foi realizado de acordo com adaptação proposta pela CEST, uma vez 
que a fórmula original continha erro matemático. Desse modo, o ITMT, que representava o somatório do 
IMD, IMJ, IMB e IMBR, passou a ser independente. Ao mesmo tempo, os indicadores que o compunham 
foram ajustados e conservados, também de forma independente.  
 

8.1. Índice Médio de Distribuição – IMD 

Detalhamento: o índice representa o número médio em dias de tramitação dos processos no 
TST em relação ao somatório (data de distribuição – data de andamento inicial) 
e o número de processos distribuídos no período.  

Responsável pela apuração: Coordenadoria de Estatística. 

 
Tabela 10 - Índice Médio de Distribuição 

Ano 2010 Referência/2009 

IMD (Meta) 56,22 

59,18 1˚ Semestre 44,75 

Medição Final 59,84 
Fonte: ASGE/TST 

A meta não foi atingida, apresentando acréscimo em relação ao ano de 2009.  

A apuração do resultado só ocorreu após a conclusão do exercício, por se tratar de mensuração 
não realizada anteriormente, exigindo a criação de banco de dados específico. Esse fato impossibilitou o 
acompanhamento do indicador ao longo do exercício. Assim, sugere-se o monitoramento periódico das 
demais medições, a fim de analisar a adequação das ações de cumprimento do índice às metas. 
 

8.2. Índice Médio de Julgados – IMJ 

Detalhamento: o índice representa o número médio em dias de tramitação dos processos em 
relação ao somatório (data de julgamento – data de conclusão) e o número de 
processos julgados.  

Responsável pela apuração: Secretaria de Tecnologia da Informação com validação da 
Coordenadoria de Estatística. 
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Tabela 11 - Índice Médio de Julgados 
Ano 2010 Referência/2009 

IMJ (Meta) 588,90 
619,90  

(Medição realizada em 2011 
para cálculo das metas) 

1˚ Semestre 485,70 

Medição Final 448,04 
Fonte: ASGE/TST 

O resultado alcançado superou a meta de 2014 (479,67).  

As apurações do resultado de 2010 e da referência de 2009 só ocorreram após a conclusão do 
exercício 2010, por se tratar de mensurações não realizadas anteriormente, exigindo a criação de banco de 
dados específico. Esse fato impossibilitou o acompanhamento do indicador ao longo do exercício. Assim, 
sugere-se o ajuste das metas para os próximos períodos. 

 

8.3. Índice Médio de Baixados – IMB 

Detalhamento: o índice representa o número médio em dias de tramitação dos processos sem 
recursos no TST em relação ao somatório (data de baixa – data de julgamento) e 
o número de processos baixados no período.  

Responsável pela apuração: Secretaria de Tecnologia da Informação com validação da 
Coordenadoria de Estatística. 

 
Tabela 12 - Índice Médio de Baixados 

Ano 2010 Referência/2009 

IMB (Meta) 53,05 
55,84 

(Medição realizada em 2011 
para cálculo das metas) 

1˚ Semestre 67,18 

Medição Final 66,81 
Fonte: ASGE/TST 

A meta não foi cumprida, apresentando elevação do número médio de dias em relação à 
referência de 2009.  

As apurações do resultado de 2010 e da referência de 2009 só ocorreram após a conclusão do 
exercício 2010, por se tratar de mensurações não realizadas anteriormente, exigindo a criação de banco de 
dados específico. Esse fato impossibilitou o acompanhamento do indicador ao longo do exercício. Assim, 
sugere-se o monitoramento periódico das demais medições, a fim de analisar a adequação das ações de 
cumprimento do índice às metas. 

 

8.4. Índice Médio de Baixados com Recursos – IMBR 

Detalhamento: o índice representa o número médio em dias de tramitação dos processos com 
recursos no TST em relação ao somatório (data de baixa – data de 
julgamento) e o número de processos baixados no período.  

Responsável pela apuração: Secretaria de Tecnologia da Informação com validação da 
Coordenadoria de Estatística. 
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Tabela 13 - Índice Médio de Baixados com Recursos 
Ano 2010 Referência/2009 

IMBR (Meta) 368,49 
387,89 

(Medição realizada em 2011 
para cálculo da meta) 

1˚ Semestre 325,89 

Medição Final 337,74 
Fonte: ASGE/TST 

A meta foi cumprida atingindo a expectativa para 2011(350,07).  

As apurações do resultado de 2010 e da referência de 2009 só ocorreram após a conclusão do 
exercício 2010, por se tratar de mensurações não realizadas anteriormente, exigindo a criação de banco de 
dados específico. Esse fato impossibilitou o acompanhamento do indicador ao longo do exercício. Assim, 
sugere-se o monitoramento periódico das demais medições, a fim de analisar a adequação das ações de 
cumprimento do índice às metas. 
 

9. Índice de Processos Antigos – IPA 

Detalhamento: o índice representa a relação entre o número de processos conclusos com mais de 
dois anos de distribuição e o número de processos conclusos no período.  

Responsável pela apuração: Coordenadoria de Estatística. 

 
Tabela 14 - Índice de Processos Antigos 

Ano 2010 Referência/2008 

IPA (Meta) 32,12% 

37,12% 1˚ Semestre 27,85% 

Medição Final 26,29% 
Fonte: ASGE/TST 

O índice alcançou a meta desejada mediante ações concentradas no período, o que mostra 
aparente consistência dos valores fixados para os exercícios seguintes. 

 

10. Índice de Provimento de Embargos Declaratórios – IPED 

Detalhamento: o índice representa a relação entre o número de embargos declaratórios providos 
e o número de embargos declaratórios julgados no período.  

Responsável pela apuração: Coordenadoria de Estatística. 
 

Tabela 15 - Índice de Provimento de Embargos Declaratórios 
Ano 2010 Referência/2008 

IPED (Meta) *22,22% 

*23,22%  1˚ Semestre 21,17% 

Medição Final 21,35% 
Fonte: ASGE/TST 

 
* Valores corrigidos pela CEST em função de erro de apuração quando da elaboração do Planejamento 
Estratégico.  
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Índice está de acordo com o esperado, demonstrando que as demais metas estão coerentes com a 
evolução do indicador.  

 

11. Índice de Custo Médio de Julgados – ICMJ 

Detalhamento: o índice representa a relação entre as despesas realizadas e número de julgados no 
período.  

Responsável pela apuração: Coordenadoria de Orçamento e Finanças. 

 
Tabela 16 - Índice de Custo Médio de Julgados 

Ano 2010 Referência/2008 

ICMJ (Meta) R$ 2.000,00 

R$ 1.981,76  1˚ Semestre R$ 1.858,54 

Medição Final R$ 2.314,20 
Fonte: ASGE/TST 

Observa-se aumento das despesas de R$ 442.785.855,42 para R$ 489.172.688,42 e diminuição 
do número de processos julgados de 223.430 para 211.379, o que, em decorrência, levou ao não-
atendimento da meta. 

 

12. Índice do Consumo de Papel – ICP 

Detalhamento: o índice representa o número de resmas de papel A4 utilizadas no período.  

Responsável pela apuração: Coordenadoria de Material e Logística. 

 
Tabela 17 - Índice do Consumo de Papel 

Ano 2010 Referência/2008 

ICP (Meta) Resmas 21.338 

22.514 1˚ Semestre 10.789 

Medição Final 20.152 
Fonte: ASGE/TST 

Segundo análise da CMLOG, houve redução no fornecimento de resmas de papel às unidades 
judicantes, gabinetes e outros setores, haja vista a implantação do processo eletrônico judiciário. Isso 
resultou num decréscimo de 10,49% no consumo em relação ao ano de 2008, quando a meta era a 
redução de 5%. 

As demais metas previstas no Planejamento Estratégico para este indicador apresentam solidez 
em relação às ações empreendidas para o sucesso do desempenho do indicador. 
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13. Índice do Consumo de Água – ICA 

Detalhamento: o índice representa a relação entre o volume de água consumida em m3 e o 
número de colaboradores no período.  

Responsável pela apuração: Coordenadoria de Manutenção e Projetos. 

 
Tabela 18 - Índice do Consumo de Água 

Ano 2010 Referência/2008 

ICA (Meta) 16,49 

17,00 1˚ Semestre 7,49 

Medição Final 13,09 
Fonte: ASGE/TST 

A economia realizada garantiu o cumprimento da meta estabelecida para o exercício de 2014. 
Para tanto, a CMAP tomou medidas eficazes, como a perfuração de poço artesiano para regar áreas 
gramadas, a instalação de sistema de pressurização para uso de água subterrânea na lavagem de veículos e 
piso de garagem e a regulagem periódica de válvulas de descarga, torneiras e mictórios.  

As próximas ações propostas pela Unidade responsável - regulagem e manutenção contínuas de 
aparelhos, sistemas e redes hidráulicas; acompanhamento do consumo mensal; elaboração de estudos de 
viabilidade econômica para instalação de aparelhos hidráulicos de menor consumo; e incentivo e 
participação em ações de estímulo ao uso racional da água - tendem a reduzir ainda mais o índice. 
Portanto, sugere-se o ajuste das metas dos anos seguintes. 

 
14. Índice do Consumo de Energia – ICE 

Detalhamento: o índice representa a relação entre a energia elétrica consumida em kWh e o 
número de colaboradores no período.  

Responsável pela apuração: Coordenadoria de Manutenção e Projetos. 

 
Tabela 19 - Índice do Consumo de Energia 

Ano 2010 Referência/2008 

ICE (Meta) 2.452 

2.528 1˚ Semestre 1.162 

Medição Final 2.279 
Fonte: ASGE/TST 

A meta alcançou o esperado para o ano de 2011, em razão da instalação de interruptores nas 
salas do Bloco A, da otimização do uso do sistema de ar condicionado central e do controle rigoroso das 
programações no sistema de supervisão predial.  

A perspectiva é que o consumo tenda a cair ainda mais, por conta de iniciativas que a Unidade 
pretende por em prática no futuro próximo, tais como a substituição da iluminação de emergência de 
escadarias, a redução da iluminação difusa em ambientes, com a instalação de luminárias individualizadas 
em postos de trabalho e a adequação dos efluentes de escape de grupos-geradores.  
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15. Índice de Aperfeiçoamento da Legislação Trabalhista – IALT 

Detalhamento: o índice representa a relação entre o número de projetos aprovados pelo Poder 
Legislativo e o número total de projetos de lei de autoria do TST, de sugestão do 
TST e dos que constam do II Pacto Republicano de Estado no período.  

Responsável pela apuração: Assessoria Parlamentar. 

 
Tabela 20 - Índice de Aperfeiçoamento da Legislação Trabalhista 

Ano 2010 Referência 

IALT (Meta) 10% 

Não mensurada 1˚ Semestre 28% 

Medição Final 28% 
Fonte: ASGE/TST 

Foi alcançado o índice referente ao ano de 2011.  

Destaca-se que, conforme justificativa da ASPAR, para o cálculo foram considerados apenas 
projetos de lei de autoria do TST que tratam exclusivamente sobre criação de varas, cargos efetivos, 
cargos em comissão e funções comissionadas.  

A Assessoria responsável ressalta a inviabilidade do indicador e sustenta sua exclusão do 
Planejamento Estratégico do Tribunal, porquanto as ações necessárias para o alcance da meta são de 
competência de outros órgãos, sobre as quais o Tribunal não tem controle. Além disso, o trabalho da 
ASPAR configura-se como atividade de caráter operacional, que pode ser quantificado (número de 
visitas, contatos realizados, etc.), porém não garante resultados para a composição do índice. 
 
 

16. Índice de Responsabilidade Social – IRSOC 

Detalhamento: o índice representa o número de pessoas favorecidas por projetos sociais do TST 
no período.  

Responsável pela apuração: Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas e Cerimonial da 
Presidência. 

 

Tabela 21 - Índice de Responsabilidade Social 
Ano 2010 Referência 

IRSOC (Meta) 500 

Não mensurada 1˚ Semestre 59 

Medição Final 2.245  
Fonte: ASGE/TST 

Por se tratar de indicador de responsabilidade conjunta da Secretaria-Geral da Presidência e da 
Secretaria do Tribunal, foram contabilizadas as ações gerenciadas pelo Cerimonial da Presidência e pelo 
Programa de Sustentabilidade Solidária. 
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O Cerimonial da Presidência coordenou ações e eventos como: a visitação de estudantes de 
vários Estados do Brasil ao TST; a participação em eventos e palestras de advogados do Banco do Brasil, 
da Advocacia Geral da União e advogados da África do Sul. Contribuíram, ainda, para o indicador o 
evento Natal Solidário e a doação de computadores sob a supervisão do Cerimonial. 

O Programa de Sustentabilidade Solidária realizou visitas a asilos e creches, organizou o 
voluntariado para o atendimento aos terceirizados do TST com aulas de automação, inglês, português e 
acompanhamento à distância em cursos de educação supletiva oferecido pelo CESAS (Centro de 
Educação Supletiva da Asa Sul). 

Foram contabilizados 109 portadores de necessidades especiais, contratados para a digitalização 
dos processos judiciais no TST. 

 

17. Índice de Matérias Produzidas – IMP 

Detalhamento: o índice representa o número de matérias produzidas no período.  

Responsável pela apuração: Assessoria de Comunicação Social. 

 

Tabela 22 - Índice de Matérias Produzidas 
Ano 2010 Referência/2009 

IMP (Meta) 2.160 

1800 1˚ Semestre 1.744 

Medição Final 3.242 
Fonte: ASGE/TST 

Considerando o alcance do valor estabelecido para 2012 (3.110), com 480 matérias produzidas 
para intranet, 1.420 para internet, 460 para TV TST e 882 para Rádio.  

 

18. Índice de Cooperação – ICOOP 

Detalhamento: o índice representa o número de parcerias institucionais existentes no período.  

Responsável pela apuração: Coordenadoria de Licitações e Contratos. 

 

Tabela 23 - Índice de Cooperação 
Ano 2010 Referência/2008 

ICOOP (Meta) 30 

17 + 8 (novas) = 25 1˚ Semestre 28 

Medição Final 28 
Fonte: ASGE/TST 

Conforme a mensuração acima, o ICOOP não atendeu a meta desejada.  

Segundo observação da CLCON, o número de parcerias tende a variar devido à extinção e 
inclusão dessas cooperações. Assim, a Coordenadoria sugere que a apuração seja feita levando-se em 
conta a manutenção de um certo quantitativo de parcerias.  
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19. Índice de Inclusão dos Projetos Estratégicos no Orçamento – IIPEO 

Detalhamento: o índice representa a relação entre o número de projetos estratégicos previstos no 
orçamento e o número de projetos estratégicos contidos no Plano de Gestão para 
o período.  

Responsável pela apuração: Coordenadoria de Orçamento e Finanças. 

 

Tabela 24 - Índice de Inclusão dos Projetos Estratégicos no Orçamento 
Ano 2010 Referência 

IIPEO (Meta) 60% 

Não mensurada 1˚ Semestre 18,88% 

Medição Final 84,59% 
Fonte: ASGE/TST 

Para o cálculo do IIPEO, foram considerados os valores totais das ações orçamentárias: 
apreciação de causas (exceto pessoal), capacitação de RH, divulgação dos atos (TV Justiça), manutenção 
e implantação do SIGI-JT (e-Jus).  

Apesar de o valor apurado ter atingido a meta estabelecida para o ano de 2012 (80%), verifica-se 
necessidade de aperfeiçoamento dos dados utilizados para o cálculo pela Unidade responsável. Isso 
porque o Planejamento Estratégico refere-se ao número de projetos estratégicos no orçamento; já o 
cálculo baseou-se no valor em reais de projetos estratégicos no orçamento.  

 
20. Índice de Execução do Orçamento Estratégico – IEXOE 

Detalhamento: o índice representa a relação entre o valor orçamentário executado e o valor 
orçamentário disponibilizado no período.  

Responsável pela apuração: Coordenadoria de Orçamento e Finanças. 

 

Tabela 25 - Índice de Execução do Orçamento Estratégico 
Ano 2010 Referência 

IEXOE (Meta) 100% 

Não mensurada 1˚ Semestre 35,96% 

Medição Final 88,70% 
Fonte: ASGE/TST 

De acordo com informação da COFIN, para o cálculo deste índice foi utilizado o orçamento de 
2010 aprovado para o TST, exceto a ação referente ao pagamento de inativos e pensionistas e o projeto de 
modernização.  

Constata-se que a meta não foi atendida, exigindo análise das ações envolvidas para o 
cumprimento do indicador. 
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21. Índice de Satisfação dos Clientes (Advogados e Partes) - ISAT 

Detalhamento: o índice representa a relação entre o número de clientes satisfeitos e o número de 
clientes que responderam à pesquisa no período.  

Responsável pela apuração: Ouvidoria. 

 
Tabela 26 - Índice de Satisfação dos Clientes 

Ano 2010 Referência 

ISAT (Meta) 5% 

Não mensurada 
Medição Final 

Pesquisa não 
realizada pelo 

CNJ 
Fonte: ASGE/TST 

O instrumento de apuração, a ferramenta tecnológica e a aplicação da pesquisa para cálculo do 
índice, por determinação do CNJ, ficaram sob responsabilidade do próprio Conselho, com previsão de 
realização em setembro de 2010. Porém, até o momento a referida pesquisa não foi realizada. 
 

b) Orçamentários 

1. Índice de Utilização Orçamentária 

Descrição: avaliar se o orçamento da Unidade foi planejado de forma adequada, sem 
superdimensionamento dos gastos. 

Tipo de Indicador: eficiência 

Fórmula de Cálculo: 

( Despesa Realizada  ) X 100   
Orçamento Autorizado   

   
 

    

( 709.767.599,86  ) X 100 = 98,51% 
720.515.079,28 

 

Método de Medição: dados extraídos do SIAFI, constantes do Balanço Orçamentário e Balancete 
Contábil da UG, relativos ao exercício de 2010. 

Avaliação: o índice apurado representa um planejamento orçamentário adequado, uma vez que foi 
realizada quase que a totalidade dos recursos autorizados. 

 
2. Índice de Inscrição de Restos a Pagar não Processados 

Descrição: avaliar se os créditos orçamentários estão sendo utilizados no exercício de 
competência. 

Tipo de Indicador: eficiência 
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Fórmula de Cálculo: 

( 
Restos a Pagar não 

Processados Inscritos  ) X 100 
  

 
Despesa Realizada   

       

( 78.450.101,73  ) X 100 = 11,05% 709.767.599,86 

 

Método de Medição: dados extraídos do SIAFI, constante do Balancete Contábil da UG, relativos 
ao exercício de 2010. 

Avaliação: o índice demonstra que 11,05% das despesas realizadas durante o exercício foram 
postergados para pagamento no exercício de 2011. Em comparação a 2009, o 
indicador aumentou em 4,43% para 11,05%.  

 

3. Índice de Restos a Pagar não Processados Inscritos e Não Pagos 

Descrição: avaliar se houve excesso de inscrições em restos a pagar no exercício anterior. 

Tipo de Indicador: eficiência. 

Fórmula de Cálculo: 

( 

 
 Restos a Pagar não  

Processados não Pagos ) X 100 

  

Restos a Pagar Inscritos no  
Exercício Anterior 

  

       

( 18.121.884,06 ) X 100 = 45,91% 39.472.287,19 
Método de Medição: dados extraídos dos SIAFI, transação Balancete Contábil da UG, relativos ao 

exercício de 2007, 2008 e 2009.  

Avaliação: o índice demonstra que uma considerável parcela (45,91%) das despesas inscritas não 
foram pagas em 2010, o que indica excesso na inscrição de restos a pagar não 
processados, sendo parte causada pela prorrogação automática dos empenhos de 2007 
e 2008. 

 
4. Índice de Despesas com Pessoal 

Descrição: avaliar a participação das despesas realizadas com pessoal e encargos sociais, em 
relação ao total das despesas do exercício. 

Tipo de Indicador: eficiência 
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Fórmula de Cálculo: 

( 
Despesas com Pessoal e  

Encargos Sociais ) X 100 
  

Despesa Realizada   

       

( 548.073.552,82 ) X 100 = 77,22% 709.767.599,86 
 

Método de Medição: dados extraídos do Balancete Contábil da UG. 

Avaliação: o índice indica que as despesas realizadas no TST são predominantemente relativas a 
pessoal e encargos sociais, tendo em vista sua atividade-fim demandar essencialmente 
força de trabalho. 

 
5. Índice de Despesas com Imobilizações 

Descrição: avaliar a participação das despesas com imobilizações, em relação ao total das 
despesas do exercício.  

Tipo de Indicador: eficiência 

Fórmula de Cálculo: 

( 

Despesa Realizada com 
Investimentos e Inversões Financeiras ) X 100 

  

Despesa Realizada   

       

( 40.243.122,24 ) X 100 = 5,67% 709.767.599,86 
 

 

Método de Medição: dados extraídos do Balancete Contábil da UG. 

Avaliação: o índice demonstra que uma pequena parcela das despesas realizadas foi aplicada em 
despesas de capital, sendo estas referentes a Investimentos efetuados exclusivamente 
na aquisição de material permanente. 

 
6. Índice de Realização da Despesa por Dispensa de Licitação 

Descrição: avaliar a participação das dispensas de licitação, em relação ao total das despesas do 
exercício, excetuadas as despesas com pessoal e encargos sociais. 

Tipo de Indicador: eficiência 
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Fórmula de Cálculo: 

( Dispensa de Licitação ) X 100 
  

Despesa Realizada (-) Despesa com Pessoal   

( 5.833.477,37 ) X 100 = 3,61% 161.694.047,04 
 

Método de Medição: dados extraídos do Balancete Contábil da UG. 

Avaliação: verifica-se uma pequena participação de despesas em que houve dispensa do processo 
licitatório em relação ao total das despesas realizadas, expurgadas as despesas de 
pessoal e encargos sociais. O resultado deste indicador revela a aderência aos 
mandamentos da Lei de Licitações e Contratos, bem como aos Princípios da 
Administração Pública. 

 

7. Índice de Realização da Despesa por Inexigibilidade de Licitação 

Descrição: avaliar a participação das inexigibilidades de licitação, em relação ao total das despesas 
do exercício, excetuadas as despesas com pessoal e encargos sociais. 

Tipo de Indicador: eficiência 

Fórmula de Cálculo: 

( Licitação Inexigível ) X 100 
  

Despesa Realizada (-) Despesa Com Pessoal   

( 11.231.329,75 ) X 100 = 6,95% 161.694.047,04 
 

Método de Medição: dados extraídos do Balancete Contábil da UG. 

Avaliação: verifica-se uma pequena participação das despesas com inexigibilidades de licitação, 
uma vez que na maioria das contratações está presente a viabilidade de competição. 
Portanto, o percentual se coaduna com as exigências legais e com os Princípios da 
Administração Pública. 

 

8. Índice de Realização da Despesa por Pregão 

Descrição: avaliar o nível de aquisições por meio de licitação, na modalidade Pregão, em relação 
ao total das despesas do exercício, excetuadas as despesas com pessoal e encargos 
sociais. 

Tipo de Indicador: eficiência 
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Fórmula de Cálculo: 

( Modalidade Pregão ) X 100   
Despesa Realizada (-) Despesa Com Pessoal   

       

( 96.728.396,65 ) X 100 = 59,82% 161.694.047,04 
 

Método de Medição: dados extraídos do Balancete Contábil da UG. 

Avaliação: o índice revela a preferência pela modalidade Pregão, uma vez que esta modalidade 
permite obter um melhor preço para a Administração Pública, em decorrência da 
universalidade da informação, com a utilização da Internet, bem como promove a 
redução dos custos administrativos dos procedimentos licitatórios. Em comparação a 
2009, o índice apresentou um aumento de 9,63%. 

 

ITEM 3 – INFORMAÇÕES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A 
PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

 
Valores em R$ 1,00 

Restos a Pagar Processados 
Ano de 

Inscrição Montante Inscrito1 Cancelamentos 
Acumulados 

Pagamentos 
Acumulados 

Saldo a Pagar em 
31/12/20102 

2009            2.391.265,11             23.774,47     2. 328.544,63         38.946,01  
2008            3.547.938,29            14.318,39         3.227.528,06        306.091,84  
2007            1.688.946,72               5.930,76        1.331.870,10        351.145,86  
2006            3.060.474,88           215.233,71        2.841.463,67            3.777,50  
2005            2.433.808,74             10.026,96        2.416.034,30            7.747,48  

TOTAL          13.122.433,74           269.284,29       12.145.440,76        707.708,69  
Restos a Pagar não Processados 

Ano de 
Inscrição Montante Inscrito3 Cancelamentos 

Acumulados 
Pagamentos 
Acumulados 

Saldo a Pagar em 
31/12/20104 

2009 29.030.955,10          4.084.860,76         20.760.654,02       4.185.440,32  
2008             34.931.415,17           5.809.320,58        28.308.808,16          813.286,43  
2007             45.076.583,66           6.995.976,48        34.625.590,91       3.455.016,27  

TOTAL        109.038.953,93      16.890.157,82      83.695.053,09     8.453.743,02  

Observação: 
Atos legais que autorizaram o pagamento, no exercício de 2010, de RP Processados e Não Processados Inscritos até 2007: 
 Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, art. 70; 
 Decreto nº 6.708, de 23 de dezembro de 2008, art. 1º; e 
 Decreto nº 7.057, de 29 de dezembro de 2009, art. 1º. 

Fonte: SIAFI e SIAFI GERENCIAL; DICONT/TST 

Nota: 
1 -  Na apuração do montante inscrito dos restos a pagar processados, foram acrescentados os valores dos restos a pagar não processados 

que, no decorrer dos exercícios seguintes, se converteram em restos a pagar processados, devido à sistemática de contabilização do 
SIAFI, nos exercícios de 2005 a 2008; 

2  -  O saldo a pagar de R$ 707.708,69 corresponde ao valor da conta 29521.01.01 - RP Processados a Pagar, em 31/12/2010,  excetuado o 
valor de R$ 29.550,00, referente a 2004NE001786, tendo em vista o seu cancelamento, por prescrição, conforme 2011NL000192; 
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3  -  Na apuração do montante inscrito dos restos a pagar não processados,  foram excluídos os valores que, no decorrer dos exercícios 
seguintes, se converteram em restos a pagar processados, devido à sistemática de contabilização do SIAFI, nos exercícios de 2007 a 
2008; e  

4  -  O saldo a pagar de R$ 8.453.743,02 corresponde ao somatório, em 31/12/2010, das contas 29511.01.00 - RP Não Processados a 
Liquidar  (R$ 6.536.052,56) e 29511.02.00 - RP Não Processados Liquidados a Pagar (R$ 1.917.690,46). 

 
Análise Crítica 

Esta UJ adota como estratégia de pagamento dos Restos a Pagar não processados o 
acompanhamento, por meio de demonstrativos, dos valores inscritos e de sua execução mensal, 
informando os saldos ainda pendentes de liquidação e pagamento às unidades demandantes dos serviços 
ou aquisições. 

 Relativamente aos Restos a Pagar Processados e não Processados de anos anteriores, e a razão 
da permanência da inscrição por mais de um exercício financeiro, a exemplo dos existentes processados 
de 2005 a 2009, cabe informar que os mesmos se referem aos credores que se encontram com pendência 
fiscal, cujos pagamentos só poderão ser efetuados após a regularização, respeitado o prazo prescricional. 
Quanto aos não processados, parte se refere a processos de despesa com pendência na execução 
contratual, em fase de correção e parte a despesas com passivos de pessoal, dependentes de julgamento. 

Concluindo, pode-se afirmar que não ocorreram eventos negativos que prejudicassem a gestão 
dos Restos a Pagar no exercício de 2010, visto que foram executados aproximadamente 94% dos 
processados e 92% dos não processados. 

 
 

ITEM 4 – INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE 
 
 

Os quadros “a, b e c” foram desmembrados em 2 (dois) quadros cada, cargos de provimento 
efetivo e de provimento de cargos em comissão/funções comissionadas, por serem incompatíveis entre si, 
evitando assim interpretações errôneas dos dados apresentados. 
 

a) Composição do Quadro de Servidores Ativos – Situação apurada em 31/12/2010 
 

Tipologias dos Cargos Lotação Ingressos em 
2010 

Egressos em 
2010 Autorizada Efetiva 

1 Provimento de cargo efetivo 2.543 2.356 133 106 
1.1 Membros de poder e agentes políticos 27 26 1 2 
1.2 Servidores de Carreira  2.411 2.148 111 102 
1.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão1 - 1.878 83 78 
1.2.2 Servidor de carreira em exercício descentralizado - - - - 
1.2.3 Servidor de carreira em exercício provisório - 13 3 1 
1.2.4 Servidor requisitado de outros órgãos e esferas2 413 257 25 23 
1.3 Servidores com Contratos Temporários - - - - 
1.4 Servidores Cedidos ou em Licença 105 182 21 2 
1.4.1 Cedidos - 51 5 2 
1.4.2 Removidos3 105 120 11 - 
1.4.3 Licença remunerada - - - - 
1.4.4 Licença não remunerada - 11 5 - 
Nota: 
1 - As lotações autorizadas dos itens 1.2.3; 1.4.1; 1.4.3 e 1.4.4 não foram informadas em razão da inexistência de previsão legal que limite 

os referidos itens, ressaltando-se que a lotação efetiva informada para os respectivos itens estão devidamente autorizadas; 
2 - A lotação autorizada de servidores de carreira vinculados ao órgão não foi informada, pois este quantitativo é variável, sendo limitado 

ao total de cargos efetivos existentes na UJ, qual seja, 2.103 (dois mil cento e três) cargos, deduzido o total de servidores cedidos ou 
licenciados. 
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3 - O número de servidores requisitados de outros órgãos e esferas autorizado não poderá ser superior a 20% (vinte por cento) do número 
de funções comissionadas autorizadas para a UJ, de acordo com o art. 3º da Resolução Administrativa TST n.º 687, de 29/2/2000. 

4 - O quantitativo efetivo de servidores removidos inclui os servidores que, em 15 de dezembro de 2006, encontravam-se cedidos aos 
Tribunais Regionais do Trabalho, salvo opção expressa em contrário, e no interesse das Administrações envolvidas, passaram a ser 
considerados removidos para os órgãos, de acordo com o art. 15 do ATO CONJUNTO. TST.CSJT.GP.N.º 20, de 6/9/2007, publicado 
no DJ, Seção 1, de 12/9/2007. 

 
 

Tipologias dos Cargos Lotação Ingressos em 
2010 

Egressos em 
2010 Autorizada Efetiva 

2 Provimento de cargo em comissão 2.335 2.175 1.081 1.043 
2.1 Cargos Natureza Especial - - - - 
2.2 Grupo Direção e Assessoramento superior 272 268 112 102 
2.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão1 - 172 74 69 
2.2.2 Servidor de carreira em exercício descentralizado - - - - 
2.2.3 Servidor de outros órgãos e esferas2 136 65 24 18 
2.2.4 Sem vínculo2  31 14 15 
2.2.5 Aposentado2  - - - 
2.3 Funções gratificadas 2.063 1.907 969 941 
2.3.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão3 - 1.560 868 838 
2.3.2 Servidor de carreira em exercício descentralizado - - - - 
2.3.3 Servidor de outros órgãos e esferas4 413 347 101 103 
Fontes: Sistema de Recursos Humanos; CIF/TST 

 
 

Nota: 
1 - A lotação autorizada de cargos em comissão a serem ocupados por servidores de carreira vinculados ao órgão não foi informada, pois 

este quantitativo é variável, sendo limitado ao total de cargos em comissão existentes na UJ, qual seja, 272 (duzentos e setenta e dois), 
deduzido o total de cargos em comissão ocupados por servidores de outros órgãos e esferas, sem vínculo e aposentados. 

2 - O número autorizado de cargos em comissão reservados a servidores de outros órgãos e esferas, sem vínculo ou aposentados não poderá 
ser superior a 50% (cinquenta por cento) do número de cargos em comissão autorizados para a UJ, de acordo com o § 7º da Lei n.º 
11.416, de 15/12/2006. 

3 - A lotação autorizada de funções comissionadas a serem ocupadas por servidores de carreira vinculados ao órgão não foi informada, pois 
este quantitativo é variável, sendo limitado ao total de funções comissionadas existentes na UJ, qual seja, 2.063 (dois mil e sessenta e 
três), deduzido o total de cargos em comissão ocupados por servidores de outros órgãos e esferas. 

4 - O número autorizado de funções comissionadas reservadas a servidores de outros órgãos e esferas não poderá ser superior a 20% (vinte 
por cento) do número de funções comissionadas autorizadas para a UJ, de acordo com o art. 3º da Resolução Administrativa TST n.º 
687, de 29/2/2000. 

 
b) Composição do Quadro de Recursos Humanos por Faixa Etária – Situação apurada em 31/12/2010 

Tipologias do Cargo 
Faixa Etária (anos) 

Até 30  De 31 a 40  De 41 a 50  De 51 a 60  Acima de 
60  

1. Provimento de cargo efetivo 366 438 814 412 56 
1.1. Membros de poder e agentes políticos - - 5 14 7 
1.2. Servidores de Carreira  343 408 720 366 41 
1.3. Servidores com Contratos Temporários - - - - - 
1.4. Servidores Cedidos ou em Licença 23 30 89 32 8 

 
2. Provimento de cargo em comissão 355 496 869 406 49 

2.1. Cargos de Natureza Especial - - - - - 
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 29 89 121 23 6 
2.3. Funções gratificadas 326 407 748 383 43 

Fontes: Sistema de Recursos Humanos; CIF/TST 
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c) Composição do Quadro de Recursos Humanos por Nível de Escolaridade – Situação apurada em 
31/12/2010 

Tipologias do Cargo Nível de Escolaridade 
1  2  3  4  5 6 7 8 9 

1. Provimento de cargo efetivo - - 13 57 481 618 869 43 5 
1.1. Membros de poder e agentes políticos - - - - - 16 3 4 3 
1.2. Servidores de Carreira  - - 13 51 450 551 778 33 2 
1.3. Servidores com Contratos Temporários - - - - - - - - - 
1.4. Servidores Cedidos ou em Licença - - - 6 31 51 88 6 - 

 
2. Provimento de cargo em comissão - - 15 45 480 804 798 31 2 

2.1. Cargos de Natureza Especial - - - - - - - - - 
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior - - - 1 2 141 119 5 - 
2.3. Funções gratificadas - - 15 44 478 663 679 26 2 

Nível de Escolaridade 
LEGENDA 

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; 10 - Não Classificada. 
Fontes: Sistema de Recursos Humanos; CIF/TST 
 
 
 

d) Composição do Quadro de Servidores Inativos – Situação apurada em 31/12/2010 

Regime de proventos / Regime de aposentadoria  Quantitativo de 
Servidores Aposentadorias em 2010 

1 Integral   
1.1 Voluntária 189 43 
1.2 Compulsório 0 0 
1.3 Invalidez Permanente 74 0 
1.4 Outras 0 0 
2 Proporcional   
2.1 Voluntária 158 0 
2.2 Compulsório 2 0 
2.3 Invalidez Permanente 23 1 
2.4 Outras 0 0 
Fontes: Sistema de Recursos Humanos e CIF/TST  

 

 
e) Composição do Quadro de Instituidores de Pensão Civil – Situação apurada em 31/12/2010 

Regime de proventos originário do servidor Quantitativo de 
Beneficiários 

Pensões concedidas  
em 2010 

1. Integral (78 instituidores) 100 8 
2. Proporcional (7 instituidores) 11 1 
Fontes: Sistema de Recursos Humanos; CIF/TST  

Nota: 
1 - Em 2010 houve duas concessões de pensão em que os instituidores faleceram em atividade. 
2 - Existem 43 instituidores de pensão que faleceram em atividade, não caracterizando, portanto, regime de proventos. Desses instituidores, 

há 81 beneficiários de pensão.  
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f) Composição do Quadro de Estagiários 
Nível de 

escolaridade 
Quantitativo de contratos de estágio vigentes Custo do exercício 

(Valores em R$ 1,00) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 
Nível superior 309 292 266 273 2.533.073,39 

• Área Fim 148 143 131 132 - 
• Área Meio 161 149 135 141 - 

Nível Médio 283 290 285 279 1.565.583,63 
• Área Fim 145 148 152 156 - 
• Área Meio 138 142 133 123 - 

     Total 4.098.657,02 
Fontes: Sistema de Controle de Estagiários; CIF/TST 

 

g) Custos Associados à Manutenção dos Recursos Humanos – Quadro de Custos de Recursos 
Humanos nos Exercícios de 2008, 2009 e 2010 

 Valores em R$ 1,00 

Tipologias / 
Exercícios 

Vencimentos 
e vantagens 

fixas 

Despesas Variáveis 
Total Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

Benefícios 
Assistenciais e 

Previdenciários 

Demais 
despesas 
variáveis 

Membros de poder e agentes políticos 
2008 7.475.029,03 0,00 656.854,30 419.502,70 86.754,60 595.091,17 459.527,96 9.692.759,76 
2009 7.559.945,24 0,00 670.373,36 429.976,53 69.650,43 650.066,65 438.612,47 9.818.624,68 
2010 7.817.279,33 0,00 656.565,87 432.131,20 24.117,62 614.766,67 432.190,66 9.977.051,35 

Subtotal 22.852.253,60 0,00 1.983.793,53 1.281.610,43 180.522,65 1.859.924,49 1.330.331,09 29.488.435,79 
Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão 

2008 12.243.797,25 0,00 1.306.217,63 584.993,17 0,00 151.639,37 1.241.046,51 15.527.693,93 
2009 18.733.250,34 0,00 1.572.008,14 920.537,16 0,00 282.415,18 1.672.133,66 23.180.344,48 
2010 16.661.705,42 0,00 1.467.648,97 964.992,09 0,00 239.810,53 1.432.639,71 20.766.796,72 

Subtotal 47.638.753,01 0,00 4.345.874,74 2.470.522,42 0,00 673.865,08 4.345.819,88 59.474.835,13 
Servidores com Contratos Temporários 

2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Servidores Cedidos com ônus ou em Licença 

2008 15.965.169,48 0,00 1.545.425,24 613.196,78 0,00 177.416,33 663.450,47 18.964.658,30 
2009 19.774.694,14 0,00 1.769.808,19 868.758,74 0,00 237.136,11 864.842,30 23.515.239,48 
2010 20.749.405,14 0,00 1.736.283,46 1.027.146,47 0,00 216.446,54 1.103.189,14 24.832.470,75 

Subtotal 56.489.268,76 0,00 5.051.516,89 2.509.101,99 0,00 630.998,98 2.631.481,91 67.312.368,53 
Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial 

2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Servidores ocupantes de Cargos em Comissão – CJ 

2008 20.963.048,32 15.955.329,03 3.434.831,72 1.476.481,18 124.271,26 195.258,58 1.977.206,82 44.126.426,91 
2009 22.760.592,71 20.532.988,19 3.760.078,68 1.831.664,76 78.223,93 173.058,10 2.302.667,41 51.439.273,78 
2010 23.733.447,32 21.907.777,53 3.794.177,61 1.876.179,28 50.486,89 163.847,69 2.761.164,78 54.287.081,10 

Subtotal 67.457.088,35 58.396.094,75 10.989.088,01 5.184.325,22 252.982,08 532.164,37 7.041.039,01 149.852.781,79 
Servidores ocupantes de Funções Comissionadas – FC 

2008 139.881.863,38 30.855.236,17 15.786.130,64 12.144.855,09 63.172,10 2.017.846,30 13.582.104,37 214.331.208,05 
2009 161.179.415,51 37.824.004,27 16.800.410,77 14.396.744,44 21.112,06 2.470.927,58 15.697.625,49 248.390.240,12 
2010 160.674.262,49 39.217.346,21 16.828.857,85 10.562.234,80 0,00 1.729.269,80 17.280.994,94 246.292.966,09 

Subtotal 461.735.541,38 107.896.586,65 49.415.399,26 37.103.834,33 84.284,16 6.218.043,68 46.560.724,80 709.014.414,26 
Total 656.172.905,10 166.292.681,40 71.785.672,43 48.549.394,39 517.788,89 9.914.996,60 61.909.396,69 1.015.142.835,50 

Fontes: Sistema de Folha de Pagamento; DIPPP/TST  



 
 

 

Poder Judiciário 
Justiça do Trabalho 
Tribunal Superior do Trabalho 

 

56 
 

h) Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva 
 

Unidade Contratante 
Nome: Tribunal Superior do Trabalho 
UG/Gestão:080001/1 CNPJ: 00.509.968/0001-48 

Informações sobre os contratos 

Ano do 
contrato Área Nat. Identificação 

do Contrato 

Empresa Contratada 
(CNPJ) 

 

Período contratual de 
execução das 

atividades 
contratadas 

Nível de Escolaridade exigido dos 
trabalhadores contratados 

Sit. F M S 

Início Fim P C P C P C 
2009 L O PE-113/2009 02.843.359/0001-56 27/10/09 25/01/12 7 169 8 9 - - P 
2006 V O PE-048/2006 38.019.733/0001-40 09/01/07 31/05/10 64 3 - 59 - 2 E 
2010 V O PE-034/2010 38.019.733/2010-40 01/06/10 31/05/11 62 3 - 57 - 2 A 
2006 V O PE-051/2006 03.497.401/0001-97 18/08/06 17/08/11 54 - - 52 - 2 P 

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 
LEGENDA 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. 

Fontes: Sistemas de Acompanhamento de Contratos e de Processos Administrativos/TST; CMLOG e CLCON/SEAOF 

Nota: 
Para o contrato de limpeza não há exigência de escolaridade para os cargos de servente, jauzeiro e auxiliar de jardim (total de 166 
terceirizados). Há três funcionários contratados que não possuem o ensino fundamental completo. 

 
i) Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão-de-Obra 

Unidade Contratante 
Nome: Tribunal Superior do Trabalho 
UG/Gestão: 080001/1 CNPJ: 00.509.968/0001-48 

Informações sobre os contratos 

Ano do 
contrato Área Nat. Identificação 

do Contrato 
Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período contratual 
de execução das 

atividades 
contratadas 

Nível de Escolaridade exigido 
dos trabalhadores 

contratados Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 
2009 1 O PE-27/2009 21.246.699/0001-44 05/08/09 04/11/10 - - 24 16 1 9 E 
2005 2 O CP-003/2006 33.158.874/0001-20 24/10/06 23/10/11 65 39 17 43 6 6 P 
2006 1 O PE-140/2006 39.521.281/0001-63 28/12/06 27/03/11 - - 1 1 1 1 P 
2004 1 O PE-102/2004 00.520.304/0001-50 15/12/04 12/06/10 - - 7 7 - - E 
2008 7 O PE-114/2008 08.878.823/0001-26 29/12/08 28/12/11 - - 10 10 - - P 
2009 1 O PE-108/2009 08.878.823/0001-26 27/10/09 27/10/11 14 0 1 15 - - P 
2009 1 O PE-114/2009 08.878.823/0001-26 27/10/09 27/10/11 40 - 1 40 - 1 P 
2010 1 O PE-074/2010 08.878.823/0001-26 05/11/10 04/11/11 - - 38 25 1 14 A 
2009 5 O PE-112/2009 32.928.418/0001-50 27/12/09 26/12/11 14 14 2 2 1 1 P 
2010 1 O PE-048/2010 00.520.304/0001-80 13/06/10 12/06/11 - - 7 7 - - A 
2009 1 O PE-110/2009 10.562.037/0001-81 28/10/09 01/12/10 - - 43 43 - - E 
2009 1 O PE-111/2009 10.563.037/0001-81 28/10/09 27/10/10 - - 25 25 - - E 
2009 7 E DI-011/2009 10.563.037/0001-81 18/11/09 16/05/10 - - 51 44 - 7 E 
2010 1 O PE-103/2010 02.843.359/0001-56 01/12/10 30/11/10 - - 38 38 - - A 
2010 1 O PE-102/2010 04.428.842/0001-18 28/10/10 27/10/11 - - 19 19 - - A 
2010 7 O PE-043/2010 11.296.726/0001-30 17/05/10 16/05/11 - - 51 44 - 7 A 
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2009 7 O PE-134/2009 05.285.983/0001-73 05/04/10 04/04/11 - - - - 4 4 A 
2010 7 O PE-047/2010 32.203.135/0001-40 09/06/10 08/06/11 - - 8 6 1 3 A 
2010 3 E DI-002/2010 00.117.283/0001-56 31/01/10 01/07/10 61 11 2 52 - - E 
2010 3 O PE-001/2010 00.237.789/0001-07 01/07/10 30/06/11 65 12 4 56 1 2 A 
2010 7 O PE-081/2010 78.533.312/0001-58 23/08/10 22/08/11 - - 21 21 1 1 A 
2010 7 O PE-054/2010 38.055.117/0001-45 20/08/10 19/08/11 - - 22 21 - 1 A 
2010 1 O DI-005/2010 26.444.653/0001-53 20/09/10 18/03/11 100 5 4 95 - 4 A 

Área: 
LEGENDA 

1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional; 
2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 
3. Serviços de Copa e Cozinha; 
4. Manutenção e conservação de Bens Móveis; 
5. Serviços de Brigada de Incêndio; 
6. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; 
7. Outras. 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. 
Fontes: Sistemas de Acompanhamento de Contratos e de Processos Administrativos/TST; CMLOG e CLCON/SEAOF 

 

j) Distribuição do Pessoal Contratado Mediante Contrato de Prestação de Serviços com Locação de 
Mão-de-Obra 

Identificação do Contrato Área Qtd. Unidade Administrativa  
PE - 134/2009 9 4 Coordenadoria de Saúde 
PE - 051/2006 8 54 Coordenadoria de Segurança e Transporte 
CP - 003/2006 2 88 Coordenadoria de Manutenção e Projetos 
PE - 140/2006 1 2 Coordenadoria de Manutenção e Projetos 
PE - 054/2010 9 22 Assessoria de Comunicação Social 
PE - 074/2010 1 39 Coordenadoria de Suporte Técnico aos Usuários 
PE - 144/2008 9 10 Divisão Odontológica 
PE - 108/2009 1 15 Coordenadoria de Manutenção e Projetos 
PE - 114/2009 1 41 Coordenadoria de Manutenção e Projetos 
PE - 001/2010 3 70 Divisão de Apoio Administrativo 
PE - 103/2010 1 38 Coordenadoria de Segurança e Transporte 
PE - 113/2009 7 181 Coordenadoria de Manutenção e Projetos 
PE - 034/2010 8 62 Coordenadoria de Segurança e Transporte 
PE - 112/2009 5 17 Coordenadoria de Segurança e Transporte 
PE - 048/2010 1 7 Coordenadoria de Material e Logística 
PE - 047/2010 9 9 Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica 
PE - 043/2010 9 51 Coordenadoria de Segurança e Transporte 
PE - 081/2010 9 22 Assessoria de Comunicação Social 
PE - 102/2010 1 19 Coordenadoria de Segurança e Transporte 
DI - 005/2010 1 104 Coordenadoria de Processos Eletrônicos 

Área: 
LEGENDA 

1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional; 
2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis; 
3. Serviços de Copa e Cozinha; 
4. Manutenção e conservação de Bens Móveis; 

 

5. Serviços de Brigada de Incêndio; 
6. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; 
7. Higiene e Limpeza; 
8. Vigilância Ostensiva; 
9. Outras. 

Fontes: Sistemas de Acompanhamento de Contratos e de Processos Administrativos/TST; CMLOG e CLCON/SEAOF 
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l) Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos 

1. Índice Médio de Capacitação dos Servidores em Competências - IMCSC 

Detalhamento: o índice representa a relação entre o número de horas de capacitação dos servidores 
em competências e o número médio de servidores do Tribunal no período. 

Responsável pela apuração: Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas. 

 
Tabela 27 - Índice Médio de Capacitação dos Servidores em Competências 

Ano 2010 Referência/1º Semestre 2009 

IMCSC (Meta) 30,00  

14,07 horas 1˚ Semestre 11,00  

Medição Final 29,33 
Fonte: ASGE/TST 

Segundo justificativa da CDEP, o resultado abaixo da meta deve-se à redução do número de 
participantes em cada evento e à quantidade de abstenções nos cursos. Além disso, para a elaboração da 
meta, foram computadas as horas do Programa de Integração do Servidor (PIS) e do curso de formação de 
novos servidores referentes ao ano de 2009. Em decorrência, a meta ficou superdimensionada para o 
exercício de 2010, ano em que o treinamento de recém-empossados não foi muito significativo.   

Na planilha de medição do indicador, a CDEP sugere a redução das metas para os próximos 
anos, com detalhamento a constar no Programa EDUCARE, considerando tanto a redução da carga 
horária quanto do número de participantes. 

 

2. Índice de Desenvolvimento da Competência - IDC 

Detalhamento: o índice representa o nível desempenho dos servidores capacitados no período 
apurado em instrumento de desenvolvimento da competência validado. 

Responsável pela apuração: Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas. 

 
Tabela 28 - Índice de Desenvolvimento da Competência 

Ano 2010 Referência 

IDC (Meta) 50% 

Não mensurada 1˚ Semestre 73% 

Medição Final 81% 
Fonte: ASGE/TST 

Superada a meta estabelecida, que atingiu o parâmetro previsto para o ano de 2013 (80% - 
“Atendeu Plenamente”), as avaliações demonstraram alto nível de desempenho dos servidores treinados. 
Segundo avaliação da unidade responsável, será mantida a sistemática de realização dos cursos, com a 
devida aplicação da avaliação de impacto. 

Em face do resultado final (81%), a Assessoria de Gestão Estratégica, na ocasião da revisão do 
Planejamento Estratégico, proporá o redimensionamento das metas para os próximos anos. 
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3. Índice de Clima Organizacional – ICO 

Detalhamento: o índice representa os resultados da pesquisa de clima organizacional apurado em 
instrumento validado no período, contemplando os itens Participação, Estilo de 
Chefia, Gestão Organizacional, Infraestrutura e Valorização do Servidor. 

Responsável pela apuração: Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas. 

 
Tabela 29 - Índice de Clima Organizacional 

Fator 
Referência/ 

2007 

Nível de 
Satisfação 
Desejado 

Meta (2010)1 Medição2 

Estilo de Chefia Satisfatório ou 
Excelente 

Satisfatório ou 
Excelente 30% 

81% 

Gestão 
Organizacional 

Crítico ou 
Grave 46% 

Infraestrutura Satisfatório ou 
Excelente 73% 

Valorização do 
Servidor 

Satisfatório ou 
Excelente 88% 

 
Meta (2010) -
Participação 30% 

 
Medição 49% 

Fonte: ASGE/TST 

Nota: 

(1) Atingir participação mínima de 30% do total de magistrados e servidores do TST. 
(2) Atingir o nível "Satisfatório ou Excelente" atribuído a todos os fatores avaliativos . 

 

A Pesquisa de Clima Organizacional superou as expectativas em relação às metas propostas para 
os próximos anos.  

 
4. Índice de Afastamento de Servidores Decorrentes de Licença Médica – IAFAST 

Detalhamento: o índice representa a relação entre o número de horas de afastamento por licença 
médica para tratamento da própria saúde e o número de horas de trabalho 
previstas no período (ano judiciário). 

Responsável pela apuração: Coordenadoria de Saúde. 

 
Tabela 30 - Índice de Afastamento de Servidores Decorrentes de Licença Médica 

Ano 2010 Referência/2008 

IAFAST (Meta) 3,19%  
3,36%   

Medição Final 3,83% 
Fonte: ASGE/TST 

Conforme justificativa apresentada pela CSAUD, responsável pela mensuração, fez-se necessária 
modificação da fórmula original para se considerar, como horas de trabalho, o ano judiciário, e não o de 
calendário, de forma a dar maior precisão ao cálculo. 
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Apesar de o índice não ter alcançado sua meta, constatou-se a importância de seu cálculo para a 
análise da saúde ocupacional, de custos operacionais com pessoal e dos programas de educação 
continuada em saúde dos servidores do TST. Ele proporcionará, segundo a CSAUD, parâmetros para a 
criação de ações capazes de impulsionar positivamente resultados futuros do indicador em relação ao 
estabelecido no Plano de Gestão.  

 
5. Índice de Qualidade de Vida – IQV 

Detalhamento: o índice representa a relação entre o número de colaboradores que participaram de 
pelo menos um evento de qualidade de vida e o número de colaboradores do 
Tribunal no período. 

Responsável pela apuração: Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas. 

 
Tabela 31 - Índice de Qualidade de Vida 

Ano 2010 Referência 

IQV (Meta) 10% 

Não mensurada 1˚ Semestre 21% 

Medição Final 68% 
Fonte: ASGE/TST 

O resultado superou o patamar esperado para o ano de 2014 (30%), o que demonstra a 
necessidade de novos valores para as metas, a serem elaborados por ocasião da revisão do Planejamento 
Estratégico. 

Segundo informação da Coordenadoria, a maior parte das ações realizadas foi vinculada às 
Semanas da Qualidade de Vida e do Servidor. As palestras do programa “Fique por Dentro” também 
foram computadas. O grande número de participações referiu-se, principalmente, às atividades de 
abertura e encerramento desses eventos. 

 
6. Índice de Integração entre as Unidades – IIU 

Detalhamento: o índice representa o resultado do item da Pesquisa de Clima Organizacional 
“Existe integração entre as áreas do TST” no período. 

Responsável pela apuração: Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas. 

 
Tabela 32 - Índice de Integração entre as Unidades 

Ano 2010 Referência/2007 

Nível de Satisfação 
Desejado  “Satisfatório ou Excelente”* 

“Crítico” IIU (Meta) 30% 

Medição Final 31%  
Fonte: ASGE/TST 

Nota: * A referência é que pelo menos 30% dos respondentes apontem o nível de satisfação como 
“satisfatório ou excelente”. 
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                                                                    _A+D_  
                                                                        2 
             Índice de Rotatividade Geral =    ________ 
                                                                        EM 
  
             A = admissões de pessoal dentro do período considerado (entradas); 

D = desligamentos de pessoal dentro do período considerado (saídas); 

EM = efetivo médio dentro do período considerado, obtido pela soma dos efetivos 
existentes no início e no final do período, dividida por dois. 

 

Este indicador compõe a Pesquisa de Clima Organizacional, e o índice demonstra que 31% dos 
pesquisados apontaram que a integração entre as áreas do TST está satisfatória ou excelente. 

 
7. Rotatividade 

A Rotatividade de pessoal é expressa por um índice usado para gerar dados de acompanhamento 
e comparações, com o fito de desenvolver diagnóstico, seja para promover providências, seja em caráter 
preventivo. Esse índice representa a relação entre as admissões e os desligamentos de profissionais, em 
um determinado período, na organização. 

A gestão do turn over preserva o capital intelectual, o ambiente e a imagem da organização. 

Para calcular o índice de rotatividade do TST foi utilizada a seguinte fórmula: 

 

 

 

 

 

 

A partir dessa fórmula e dos dados fornecidos pela Coordenadoria de Informações Funcionais, 
verificou-se que em 2010 a rotatividade de pessoal no TST ficou em torno de 10% (dez por cento), 
conforme descrito no quadro a seguir. 

 
Tabela 33 - Índice de Rotatividade 

Índice de Rotatividade 
A (Quantitativo de servidores que ingressaram no TST)  134 
D (Quantitativo de servidores que se desligaram do TST) 114 
EM (Efetivo médio de servidores) 2.446 

Índice 2010 10,14% 
Fonte: CDEP/TST 

O índice de rotatividade de pessoal exprime um valor percentual de empregados que circulam na 
organização em relação ao número médio de empregados. Assim, como a média do índice de rotatividade 
de pessoal do TST ficou em torno de 10% (dez por cento), significa que a organização pode contar, em 
média, com 90% (noventa por cento) de sua força de trabalho no período analisado. Para poder contar 
com 100% (cem por cento), a organização precisaria planejar um excedente de 10% (dez por cento) de 
pessoal para compensar esse fluxo. 

Vale ressaltar, todavia, que esse índice não pode ser considerado elevado, podendo ter havido 
pouco prejuízo no cumprimento das metas do Tribunal. Mas, para uma análise mais acurada, sugere-se 
que seja também levantado o índice de absenteísmo. 
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Existem inúmeras causas que poderiam justificar esse índice de rotatividade. A partir da análise 
das entrevistas de lotação, das seleções internas, dos desligamentos ocorridos no período e da Pesquisa de 
Clima, pode-se inferir que os servidores têm sido atraídos para o TST pela possibilidade de 
reconhecimento e desenvolvimento profissional, bom ambiente de trabalho e boa infraestrutura, mas estão 
saindo da organização em busca de maiores salários e benefícios em outros órgãos, bem como por 
aposentadoria. 

 
8. Educação Continuada 

Os eventos de capacitação realizados pelo Tribunal no ano de 2010 foram focados em quatro 
áreas específicas: formação judiciária, formação administrativa, cidadania organizacional e 
desenvolvimento gerencial. Foi promovido um total de 159 eventos internos e custeada a participação de 
servidores em 42 eventos externos, o que propiciou 11.156 participações ao longo do ano de 2010, 
conforme detalhado na tabela. 

 
Tabela 34 - Índice de Educação Continuada 

Áreas  Eventos  Participações  Internos  Externos  
Formação Judiciária 68 2 3.868 
Formação Administrativa 56 38 1.804 
Cidadania Organizacional e Qualidade de Vida 27 0 4.949 
Desenvolvimento Gerencial 8 2 535 

Total 159 42 11.156 
Fonte: CDEP/TST 

 

A maior parte das participações em eventos de capacitação foi efetuada por meio de eventos sem 
ônus para o Tribunal, conforme se observa na tabela a seguir.  

 
Tabela35 - Participações em Eventos de Capacitação  

Participantes em 
Eventos 

Com 
ônus 

Sem 
ônus Total 

Internos 5.102 5.891 10.993 
Externos 97 66 163 

Total 5.199 5.957 11.156 
Fonte: CDEP/TST 

 

A carga horária total de treinamentos executados no ano de 2010 foi de 2.824 horas-aula. A 
soma das cargas horárias de cada participante que concluiu com aproveitamento os eventos promovidos 
ou custeados pelo Tribunal foi de 67.811 horas-aula. Assim, na média, cada servidor participou de 29,3 
horas-aula de treinamento ao longo do ano. 

A comparação dos dados de 2010 com relação a 2009 demonstra que houve um aumento de 
121% da participação de servidores em eventos.  

 
9. Desempenho Funcional 

No ano de 2010, foram aplicadas 3.223 avaliações de desempenho de servidores em exercício no 
TST, sendo a maior parte de servidores em estágio probatório, que se referem, tanto às quatro fases de 
avaliação, quanto a avaliações especiais de conclusão de estágio. Foram distribuídas, ainda, as avaliações 
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de servidores requisitados. Vale ressaltar que estas são encaminhadas pelos órgãos de origem e nem todos 
avaliam seus servidores.  

 
Tabela 36 – Desempenho Funcional 

Avaliação Quantitativo 

Estágio probatório 1434 
Avaliação especial 176 
Final de carreira 1276 
Passíveis de progressão ou promoção 179 
Servidores de outros órgãos* 158 

Total 3.223 
Fonte: CDEP/TST 

 

Nenhum servidor do quadro do TST obteve pontuação abaixo de 140 pontos, que equivale a 70% 
da nota máxima. Portanto, é possível concluir que o desempenho dos servidores demonstra-se, 
satisfatório. 

 

ITEM 5 – DECLARAÇÃO DA ÁREA RESPONSÁVEL ATESTANDO QUE AS INFORMAÇÕES 
REFERENTES A CONTRATOS E CONVÊNIOS ESTÃO DISPONÍVEIS E 
ATUALIZADAS NO SIASG E NO SINCOV  

 
 

“Declaro, em atenção ao item 6 do Relatório de Auditoria de Gestão que, no âmbito do Tribunal 
Superior do Trabalho, no exercício de 2010, não houve a transferência de recursos mediante convênio, contrato de 
repasse, termo de parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou 
instrumentos congêneres. 

Declaro, outrossim, em atenção ao item 7, que as informações referentes a contratos estão disponíveis e 
atualizadas no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG. 

Brasília, 24 de fevereiro de 2011. 
 

Marcos França Soares 
Coordenador de Licitações e Contratos” 

 
 

ITEM 6 – INFORMAÇÕES SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES RELACIONADAS 
À ENTREGA E AO TRATAMENTO DAS DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS 

 
 

“Declaro, para os devidos fins e a pedido da Secretaria de Controle Interno do Tribunal Superior do 
Trabalho - SECOI, que o Ex.mo Sr. Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA, Código 30037, responsável 
arrolado nas contas de 2010, apresentou a declaração de bens e rendas, exercício 2010, ano-calendário 2009, em 
cumprimento ao disposto na Lei n.° 8.730/93 e na Instrução Normativa do TCU n.° 5/94. 

Brasília, 22 de março de 2011. 
 
 

ADRIANA MARIA DA SILVA 
Coordenadora de Informações Funcionais” 
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ITEM 7  –  INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE 
INTERNO DA UJ  

 
Estrutura de controles internos da UJ 

Aspectos do sistema de controle interno Avaliação 
Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à consecução dos 
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 

   X  

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

   X  

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.    X  
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.     X 
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em 

documentos formais. 
   X  

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

  
X 

  

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

    X 

8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ.     X 
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela 

UJ. 
    X 

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.     X 
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da 

unidade. 
   X  

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos 
seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses 
riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

  
 X 

 

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.  

   X  

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de 
risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. 

  X   

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma 
escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 

  X   

16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da 
unidade. 

  X   

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

    X 

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

    X 

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e 

alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 
   X  

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente 
de acordo com um plano de longo prazo. 

   X  

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios 
que possam derivar de sua aplicação. 

   X  

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente 
relacionados com os objetivos de controle. 

   X  

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e 

comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 
   X  

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para 
permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 

   X  

25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.    X  
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e    X  
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indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. 
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as 

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

Monitoramento 1 2 3 4 5 
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade 

e qualidade ao longo do tempo. 
   X  

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

   X  

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

Para determinação dos níveis de avaliação, foi considerado o fato de que há, de modo geral, instruções 
devidamente formalizadas contemplando os aspectos gerais de: instrução dos processos licitatórios e de dispensas ou 
inexigibilidades, as rotinas de fiscalização de execução de contratos, as averbações e concessões de vantagens relativas a 
área de pessoal e benefícios, controle de acesso aos ativos informatizados, dentre outros. Por outro lado, há mecanismos de 
controle para aferir se há aderência às diretrizes e normas contempladas nas citadas instruções formalizadas. Há observância 
da segregação de funções das funções mais relevantes com reflexo na gestão financeira. São priorizadas as atividades de 
treinamento e capacitação de pessoal, inclusive com vistas à formação de uma cultura de controle. De modo geral, o quanto 
possível, há rodízio de pessoal como forma de fortalecimento dos controles internos. Além dos registros contábeis, há 
registros informatizados da quase totalidade de transações com reflexos orçamentários e financeiros, os quais, de modo 
auxiliar, permitem o controle de transações e facultam a necessária correlação de informações para fins de validação. 

Níveis de Avaliação: 
LEGENDA 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 
(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 

 
 
ITEM 8 – INFORMAÇÕES QUANTO À ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL NA AQUISIÇÃO DE BENS, MATERIAIS DE TI E NA 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OU OBRAS  

 
8.1 – Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 

 
Aspectos sobre a gestão ambiental  Avaliação 
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em 
consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias 
primas. 
• Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental 

foram aplicados? 

X     

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela 
unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo 
reciclável. 

   X  

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte 
não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza 
biodegradáveis). 

  X   

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de 
certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério 
avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços. 
• Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos? 

X     
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5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo 
de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas). 
• Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos 

sobre o consumo de água e energia?   
O TST utiliza para fins de avaliação do consumo de energia elétrica o índice de 

consumo de energia - IPE. A sua fórmula é o resultado da divisão da variável energia 
consumida divida pelo número de colaboradores - servidores, terceirizados e estagiário. O 
IPE no exercício de 2008 alcançou o valor 2.452, tendo melhorado seu resultado alcançado o 
valor 2.279 no exercício de 2010.  

Em relação ao consumo de água, a sua avaliação é efetuada pelo índice de 
consumo de água - IPA, cuja fórmula é resultado da divisão da variável água consuma pela 
número de colaboradores - servidores, terceirizados e estagiário. O IPA no exercício de 2008 
era de 17m3/colaborador, tendo no exercício de 2010 atingido expressiva melhora atingindo 
o valor de 13,09 m3/colaborador 

    X 

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 
• Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos? 

No exercício de 2010, houve aquisição de papel reciclado  

    X 

7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos 
poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. 
• Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído 

no procedimento licitatório? 

X     

8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem 
ou reabastecimento (refil e/ou recarga). 
• Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada 

nos procedimentos licitatórios? 

X     

9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade 
de tais bens/produtos. 

    X 

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem 
exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do 
consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto 
ambiental. 

    X 

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, 
como referido no Decreto nº 5.940/2006. 

    X 

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o 
consumo de água e energia elétrica. 
• Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? 

X     

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de 
proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores. 
• Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? 
Foi instituído, em 2007, o projeto Quintas Ambientais que por meio de um ciclo 

de palestras e filmes teve como principal objetivo a sensibilização dos servidores, 
estagiários e funcionários terceirizados do TST, quanto à atual situação de risco 
ambiental do planeta e quanto a responsabilidade de cada um. Em 2009, foi realizado 
o Fórum de responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho. 

  

   X  

Considerações Gerais: 
Respondido por servidores da Seção de Elaboração de Termo de Referência      

Níveis de Avaliação: 
LEGENDA 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 

 

Fonte: CLCON/SEAOF 
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ITEM 9 - INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMBILIÁRIO DE 
RESPONSABILIDADE DA UJ, CLASSIFICADO COMO “BENS DE USO 
ESPECIAL”  

 
9.1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União 

 
Nota: 
Esclarece-se que as reavaliações serão executadas neste exercício de 2011, de acordo com a Portaria STN Nº 467, de 06 de agosto de 2009, que trata de 
orientações para procedimentos de depreciação do patrimônio imobilizado de propriedade da União (Administração Pública Federal Direta). 

 
 

9.2 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob Responsabilidade da UJ 
 
 

UG RIP Regime Estado de 
Conservação 

Valor do Imóvel 
Despesa com 

Manutenção no 
exercício 

Valor 
Histórico 

Data da 
Avaliação 

Valor 
Reavaliado Imóvel Instalações 

080001/00001 9701.17196.500-21  Regular 2.661.461,75 28/12/2006 - - - 

080001/00001 9701.17371.500-31  Regular 943.416,05 28/12/2006 - - - 

080001/00001 9701.18783.500-6  Ótimo 239.971.659,46 26/03/2010 240.017.457,46 - 4.318.785,25 

170021/00001 9701 18532.500-0  Bom 141.181,51 15/05/2000 - 3.476,00 - 

170021/00001 9701 16478.500-2  Bom 469.917,64 18/07/2006 - -  

170021/00001 9701 17189.500-4  Bom 150.508,54 30/08/2001 - 4.840,00 - 

170021/00001 9701 18278.500-0  Bom 165.782,81 15/05/2000 - 5.937,00 - 

170021/00001 9701 18452.500-6  Bom 229.401,28 15/05/2000 - - - 

170021/00001 9701 18025.500-4  Bom 584.496,96 29/12/2004 - 12.000,00 - 

170021/00001 9701 18734.500-9  Bom 275.644,18 15/05/2000 - 12.000,00 - 

170021/00001 9701 18735.500-4  Bom 275.644,18 15/05/2000 - 6.650,00 89.999,00 

170021/00001 --2 
 Bom 141.316,60 - - 3.550,00 130.700,00 

Total 48.453,00 4.539.484,25 
Fonte: SPIUNET 
 
Nota: 

(1) Seção Provisória para STF de 20/12/2007, renovada até 20/12/2011. 

 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE 
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE 
RESPONSABILIDADE DO TST 

EXERCÍCIO 2009 EXERCÍCIO 2010 

BRASIL 
UF – DISTRITO FEDERAL   
Município – Brasília 11 12 

Subtotal Brasil 11 12 

EXTERIOR 
PAÍS   
Cidade 00 00 

Subtotal Exterior 00 00 
Total (Brasil + Exterior) 11 12 

Fontes: SPIUNET; CMLOG/TST 
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(2) Informa-se que não foram localizados nos registros do SPIUNET os dados referentes ao imóvel funcional apartamento 205, situado no 
Bloco “G” da SQN 108, contudo, incluímos o valor de avaliação de R$ 141.316,60, tendo como referência o RIP 9701 03421 500-1 
do apartamento 201, situado no mesmo Bloco G, da SQN 108, cuja última avaliação ocorreu em 15/05/2000. 

 

Análise Crítica 

Visando à economia e à qualidade no atendimento ao público, bem como a eficiência nos gastos 
públicos, faz-se uma análise crítica acerca da gestão do imobilizado sob responsabilidade dessa Corte:  

1. Dos apartamentos funcionais 

Verifica-se que as informações cadastrais do SPIUNET relativas a esses imóveis são de 
manutenção e atualização exclusiva da SPU- Secretaria de Patrimônio da União. 

As atualizações sistemáticas dos dados relativos à ocupação deveriam ocorrer por meio desse 
Sistema Central (SPIUNET), atualizados pelos respectivos gestores das UJ´s.  

Quanto aos gastos com os imóveis desocupados vale informar que as taxas condominiais e de 
manutenção das instalações correm por conta do TST. Já as taxas extraordinárias, são de responsabilidade 
do Tribunal, mesmo com o imóvel ocupado. 

São abertos nesse tribunal processos administrativos exclusivamente para a gestão dos imóveis, 
tais como o pagamento de taxas e o comparecimento em reuniões condominiais, cuja responsabilidade 
compete ao gestor. 

2. Dos Demais Imóveis 

Verifica-se que as atualizações cadastrais são realizadas diretamente no Sistema SPIUNET, 
pelos gestores, em observância aos normativos e orientações estabelecidas pela SPU. 

As manutenções e pequenas reformas são administradas pela Coordenadoria de Manutenção e 
Projetos, unidade de engenharia e arquitetura desse Tribunal.  Os serviços são realizados por empresa 
terceirizada, detentora do contrato de manutenção predial da Sede do TST, que é estendido aos demais 
imóveis de nossa responsabilidade. 

 
 

ITEM 10 – INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE TI DA UJ 

 GESTÃO DE TI DA UJ 

Quesitos a serem avaliados Avaliação 
1 2 3 4 5 

Planejamento           
1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como um 
todo.          X 
2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor.          X 
3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ. 

 
    

 
 X 

Recursos Humanos de TI           
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI. 111 servidores 

 e 39 terceirizados 
5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade.         X 
Segurança da Informação           
6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente com 
segurança da informação.          X 
7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída mediante 
documento específico.          X 
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Desenvolvimento e Produção de Sistemas           
8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as necessidades da 
UJ.     X      
9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida.        X   
10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade 
oferecidas aos seus clientes.    X       
11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço.   X   
Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI           
12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao desenvolvimento 
interno da própria UJ. 0% 

12. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da 
contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI.        X   
13. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de gestão 
de contratos de bens e serviços de TI.        X   
14. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos e 
serviços de TI terceirizados?       X    
Considerações Gerais: 

Níveis de avaliação: 
LEGENDA 

(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua maioria. 
(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto da UJ. 

Fonte: SETIN/TST 

 

ITEM 11 – INFORMAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PAGAMENTO DO 
GOVERNO FEDERAL 

 

No exercício de 2010, o Tribunal Superior do Trabalho utilizou o CPGF exclusivamente para 
despesas enquadradas como suprimento de fundos, nos termos do art. 2º do Decreto nº 5.355, de 28 de 
janeiro de 2005, alterado pelo Decreto nº 6.370 de 1º de fevereiro de 2008. 

A concessão, aplicação e comprovação de suprimentos de fundos, no âmbito do TST, está 
regulamentada pelo ATO.SEAOF.GDGSET.GP Nº 448, de 15 de julho de 2009. De modo geral, esses 
gastos são para atender despesas eventuais ou de pequeno vulto, em consonância com o disposto no 
referido instrumento legal. 

Os gastos efetuados por meio da modalidade de suprimentos de fundos totalizaram, no exercício 
de 2010, R$ 114.142,34 (cento e quatorze mil, cento e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos), de 
acordo com a tabela a seguir: 

 
Tabela 37 - Despesas Liquidadas na Modalidade Suprimento de Fundos – 2010           Em R$ 

Natureza da 
Despesa Descrição Despesa 

Liquidada 
33903009 Material Farmacológico 3.838,60 
33903010 Material Odontológico 1.099,18 
33903015 Material para Festividades e Homenagens 440,04 
33903016 Material de Expediente 5.289,84 
33903017 Material de Processamento de Dados 2.610,80 
33903019 Material de Acondicionamento e Embalagem 688,96 
33903020 Material de Cama, Mesa e Banho 21,10 
33903021 Material de Copa e Cozinha 3.849,67 
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Natureza da 
Despesa Descrição Despesa 

Liquidada 
33903022 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 947,60 
33903023 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 1.563,70 
33903024 Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações 29.341,73 
33903025 Material para Manutenção de Bens Móveis 6.434,14 
33903026 Material Elétrico e Eletrônico 24.877,78 
33903028 Material de Proteção e Segurança 191,40 
33903029 Material para Áudio, Vídeo e Foto 2.704,00 
33903039 Material para Manutenção de Veículos 390,90 
33903041 Material para Utilização em Gráfica 240,00 
33903042 Ferramentas 557,43 
33903044 Material de Sinalização Visual e Outros 5.365,04 
33903099 Outros Materiais de Consumo 689,06 
33903905 Serviços Técnicos Profissionais 1.150,00 
33903916 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 2.850,00 
33903917 Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos 6.396,00 
33903919 Manutenção e Conservação de Veículos 580,00 
33903920 Manutenção e Conservação Bens Móveis de Outras Naturezas 4.958,50 
33903923 Festividades e Homenagens 2.500,00 
33903925 Taxa de Administração  1.145,00 
33903963 Serviços Gráficos e Editoriais 210,00 
33903966 Serviços Judiciários 69,31 
33903996 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto Antecipado 2.542,56 
33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 600,00 

Total 114.142,34 
Fontes: SIAFI GERENCIAL; DICONT/TST 

Os gastos derivados de saques e pagamentos de cartão de crédito perfizeram um montante 
de R$ 114.935,62 (cento e quatorze mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos), 
conforme detalhamento a seguir, individualizado por agente suprido: 

 
Tabela 38 – CPGF - Saques Efetuados e Pagamento de Faturas - 2010     Em R$ 

Agente Suprido Saques Faturas 
Total 

CPF Nome (conta 19996.24.01) (conta 19996.24.02) 
08626286449 Helder Francisco Chaves Lopes 722,39 4.428,20 5.150,59 
14414252172 Vera Lucia da Silva 2.015,00 17.521,08 19.536,08 
17706939634 Guilherme Felipe da Silva 460,00 8.649,46 9.109,46 
24855057649 Ricardo Guimarães Neto 7.736,92 27.444,42 35.181,34 
35771151149 Marcelo Frederico Freitas do Valle 0,00 31.000,00 31.000,00 
38100886172 Ivan Teixeira Cortez 0,00 4.570,07 4.570,07 
44274912191 Sandro Brito de Arruda 1.924,98 8.463,10 10.388,08 

Total 12.859,29 102.076,33 114.935,62 
Fontes: SIAFI; DICONT/TST 

A divergência entre o valor da despesa realizada (R$ 114.142,34), detalhada na Tabela 43, e o 
total dos gastos demonstrados informados na Tabela 44 (R$ 114.935,62) decorre da sistemática de 
contabilização da conta 19996.24.02 – Fatura – Cartão de Pagamento do Governo Federal, que acumula 
pagamentos do exercício e valores remanescentes do exercício anterior. De forma semelhante, algumas 
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despesas efetuadas com uso do cartão, ocorridas no final do exercício, são faturadas e pagas no exercício 
seguinte.  

Já a conta 19996.24.01 - Saque - Cartão de Pagamento do Governo Federal, reflete exatamente 
as despesas com suprimento de fundos ocorridos no exercício, cujos pagamentos foram efetuados em 
espécie. Em 2010, estes pagamentos, no valor de R$ 12.859,29, conforme Tabela 38, representaram 
11,27% do total da despesa liquidada, demonstrada na Tabela 1, o que indica observância ao limite 
máximo permitido para saque (30%), nos termos do ATO.SEAOF.GDGSET.GP Nº 448/2009, art. 12, e 
do Decreto nº 93.872/86, art. 45, inciso II (incluído pelo Decreto nº 6.370/2008). 

 
 
ITEM 12 – INFORMAÇÕES SOBRE PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA CUMPRIMENTO 

DAS DELIBERAÇÕES DO TCU 
 
 
 

12.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 
 
 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa:  Código SIORG 

Tribunal Superior do Trabalho - 
Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

1 015.382/2009-2 5.554/2010 – 1ª Câmara 9.2 D Controle nº 1177/2010 - TCU - 
Secex-3 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 
Tribunal Superior do Trabalho - 

Descrição da Deliberação: 
Na elaboração do rol de responsáveis, incluir apenas as autoridades previstas na Instrução Normativa n° 57/2008 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
DICONT/SEAOF - 
Síntese da providência adotada:  
A unidade responsável pela elaboração rol de responsáveis foi orientada para observar o disposto na instrução normativa que 
regulamenta a tomada de contas 
Síntese dos resultados obtidos 
Do rol de responsáveis da tomada de contas do exercício de 2010 constarão apenas as autoridades previstas no art. 10 da 
Instrução Normativa n° 63/2010 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
Não houve 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

2 013.242/2004-1 1.453/2010-1ª Câmara 9 DE Controle nº 17559-TCU-SEFIP 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 
Tribunal Superior do Trabalho - 
Descrição da Deliberação: 
Negativa de provimento ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão nº 2.309/2009-TCU-1ª Câmara, que julgou ilegal 
a aposentadoria do servidor Jonas Gonçalves Montalvão. Determinação para que fossem adotadas as providências 
necessárias para a reposição dos valores recebidos indevidamente a partir da ciência do acórdão recorrido, bem como fosse 
dada ciência do teor da decisão ao interessado. 
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Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
CIF/SEGPES - 
Síntese da providência adotada:  
Foi encaminhado ao servidor o OF.SIMIP.CIF.Nº 246, de 13/4/2010, comunicando o não provimento do pedido de reexame 
interposto contra o acórdão que julgou ilegal sua aposentadoria. Além disso, foi dado ao servidor o prazo de 15 dias, 
contados do recebimento do citado ofício, para apresentar os comprovantes de recolhimento das contribuições à época da 
realização da atividade rural, ou, na impossibilidade de apresentação desses comprovantes, optar por permanecer aposentado, 
com a alteração dos proventos de integrais para proporcionais, na razão 31/35, ou retornar à atividade para completar o 
tempo de contribuição necessário à concessão de nova aposentadoria. Também foi comunicado ao servidor que este Tribunal 
adotaria as providências para a reposição dos valores recebidos indevidamente. 

Síntese dos resultados obtidos 
Dentro do prazo estabelecido, o servidor interpôs Embargos de Declaração contra a decisão do TCU, o que ensejou efeito 
suspensivo às providências decorrentes do citado acórdão. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
Não se aplica. 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

3 013.242/2004-1 2.286/2010-1ª Câmara 9 DE Aviso nº 57-SESES-TCU-1ª 
Câmara 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 
Tribunal Superior do Trabalho - 
Descrição da Deliberação: 
Julga os Embargos de Declaração interpostos pelo servidor Jonas Gonçalves Montalvão, mantendo inalterado o teor do 
Acórdão nº 1.453/2010-1ª Câmara.   

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
CIF/SEGPES - 
Síntese da providência adotada:  
Foi encaminhado ao servidor o OF.SIMIP.CIF.Nº 491, de 18/5/2010, comunicando o julgamento dos Embargos de 
Declaração. Foi dado ao servidor o prazo de 15 dias, contados do recebimento do citado ofício, para apresentar os 
comprovantes de recolhimento das contribuições à época da realização da atividade rural, ou, na impossibilidade de 
apresentação desses comprovantes, optar por permanecer aposentado, com a alteração dos proventos de integrais para 
proporcionais, na razão 31/35, ou retornar à atividade para completar o tempo de contribuição necessário à concessão de 
nova aposentadoria. Também foi comunicado ao servidor que, após transcorrido esse prazo, este Tribunal adotaria as 
providências para a reposição dos valores recebidos indevidamente. 
Síntese dos resultados obtidos 
Dentro do prazo estabelecido, o servidor apresentou Termo de Opção, de 2/6/2010, manifestando a vontade de permanecer 
aposentado. Foi declarada a nulidade do ATO.SRLP.SEPES.GDGCA.GP.Nº 594/98, publicado no DJ de 27/11/98, que 
concedeu aposentadoria ao servidor. Foi concedida, mediante do ATO.CIF.SEGPES.GDGSET.GP.Nº 276, de 17/6/2010, 
publicado no DOU de 21/6/2010, nova aposentadoria voluntária por tempo de serviço, com proventos proporcionais, na 
razão 31/35, haja vista a supressão do tempo de atividade rural sem comprovação dos recolhimentos previdenciários.  Foi 
enviado formulário do SISAC com os dados da nova concessão e adotada as providências para a devolução ao erário dos 
valores percebidos indevidamente pelo servidor. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
Não se aplica. 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

4 015.368/1995-5 577/2010-1ª Câmara 9 DE Aviso nº 10-SESES-TCU-1ª 
Câmara 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 
Tribunal Superior do Trabalho - 
Descrição da Deliberação: 
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Conhece dos pedidos de reexame interpostos pelos servidores a seguir citados, alterando o subitem 9.1 do Acórdão nº 
1.857/2003-TCU-1ª Câmara, que passou a vigorar da seguinte forma, mantendo-se em seus exatos termos as demais 
determinações: “9.1 considerar ilegais os atos de alteração de aposentadoria de Ananias Feitosa Mourão, Aniceta Ferraz de 
Araújo, Jairo Afonso de Saldanha e Sydnésio de Oliveira Franco e recusar-lhes o registro; 9.2. esclarecer aos recorrentes e ao 
Tribunal Superior do Trabalho que os atos constantes dos autos poderão prosperar, mediante o encaminhamento de novos 
atos de alteração de aposentadoria dos interessados, via sistema SISAC, caso reste demonstrado que os inativos vêm 
percebendo os proventos em conformidade com a Lei no 9.42111996 e alterações posteriores, notadamente a parcela 
"opção"; 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria de Informações Funcionais - 
Síntese da providência adotada:  
Foi declarada a nulidade dos atos de alteração de aposentadoria dos servidores Ananias Feitosa Mourão, Aniceta Ferraz da 
Silva e Sydnésio de Oliveira Franco, bem como foi alterado, a partir de 1º/1/97, o fundamento legal dessas aposentadorias, 
para excluir o art. 193 da Lei nº 8.112/90 e incluir o art. 3º da Lei nº 8.911/94, assim como o art. 14, § 2º, da Lei nº 9.421/96, 
mediante os seguintes atos:  
- ATO.CIF.SEGPES.GDGSET.GP.Nº 315, de 8/7/2010, publicado no DOU de 12/7/2010 (Ananias Feitosa Mourão) 
- ATO.CIF.SEGPES.GDGSET.GP.Nº 314, de 8/7/2010, publicado no DOU de 12/7/2010 (Aniceta Ferraz da Silva) 
- ATO.CIF.SEGPES.GDGSET.GP.Nº 313, de 8/7/2010, publicado no DOU de 12/7/2010 (Sydnésio de Oliveira Franco)  
Cabe ressaltar que os dados relativos às aludidas alterações foram encaminhados via SISAC ao TCU para fins de apreciação 
e registro, dentro do prazo estipulado. Com relação ao servidor Jairo Afonso de Saldanha, não foi proposta a alteração do 
fundamento legal de sua aposentadoria, haja vista o seu falecimento em 22/9/2001. No entanto, a inclusão da vantagem 
relativa à “opção” foi formalizada na pensão concedida a Sr.ª Georgina Aparecida de Saldanha, a partir da data do óbito 
desse instituidor, mediante o ATO.CIF.SEGPES.GDGSET.GP.Nº 138, de 24/3/2010, divulgado no DEJT de 25/3/2010, 
cabendo esclarecer que essa vantagem já havia constado no formulário de pensão enviado via SISAC, relativo a essa 
beneficiária. 
Síntese dos resultados obtidos 
Não se aplica. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
Não se aplica. 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

5 009.912/2010-0 4.768/2010-1ª Câmara 9.2 DE Controle nº 21637-TCU-SEFIP 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 
Tribunal Superior do Trabalho - 
Descrição da Deliberação: 
O subitem 9.2 do citado acórdão solicita que este Tribunal providencie novo cadastramento no SISAC dos dados do ato de 
concessão de aposentadoria relativo ao servidor Frederico Roberto de Azevedo Vasconcelos, livre de divergência entre o 
campo “Discriminação dos Tempos de Serviço e Averbações” e o campo 28 “Tempo de Serviço para Aposentadoria”.    

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria de Informações Funcionais - 
Síntese da providência adotada:  
Foi elaborado um novo mapa de tempo de serviço/contribuição do servidor e encaminhando ao TCU novo formulário do 
Sisac com a correção das divergências apontadas. 
Síntese dos resultados obtidos 
Não se aplica. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
Não se aplica. 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

6 024.107/2010-7 7.313/2010-1ª Câmara 1.5 DE Controle nº 26107-TCU-SEFIP 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 
Tribunal Superior do Trabalho - 



 
 

 

Poder Judiciário 
Justiça do Trabalho 
Tribunal Superior do Trabalho 

 

74 
 

Descrição da Deliberação: 
O TCU considerou prejudicado o julgamento de cinco concessões de aposentadoria, devido à ocorrência de falhas e/ou 
omissões nas informações prestadas e cadastradas no Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões 
– SISAC, relativas aos servidores Ângela Maria Gonçalves Silva, Creusa Coelho da Silva, Marlene de Oliveira Ellery, Renan 
Pessoa Holanda e Vicente Vilela Silva, e determinou que fosse disponibilizado no sistema SISAC novos atos de 
aposentadorias com as informações devidamente corrigidas. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria de Informações Funcionais - 
Síntese da providência adotada:  
Foi providenciado o lançamento dos atos de aposentadoria dos mencionados servidores no SISAC, fazendo as correções das 
falhas e/ou omissões apontadas pelo TCU, além de outros ajustes ao sistema do SISAC “on line”, e disponibilizados para fins 
de apreciação e registro.    
Síntese dos resultados obtidos 
Não se aplica. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
Não se aplica. 

 
 
12.2 - Situação das deliberações/TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício 

 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa:  Código SIORG 

Tribunal Superior do Trabalho - 
Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

1 TC 005.305/2004-9 1300/20100 - TCU – 
Plenário  DE Aviso nº 1.219/2010 – SESES 

Plenário 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 
Tribunal Superior do Trabalho - 

Descrição da Deliberação: 
O Acórdão em questão determinou ao TST que em observância ao art. 71, inciso IX, da Constituição Federal e ao art. 45 da 
Lei nº 8.443/92, e no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da ciência da citada deliberação e ainda, em cumprimento 
ao art. 37, inciso I, da Constituição Federal, ao art. 5º, inciso IV da Lei nº 8.112/90 e ao art. 5º da Lei nº 8.460/92, 
providenciasse a anulação do ato que reestruturou a categoria de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – Área de Apoio, 
nível Auxiliar para o nível intermediário, fazendo retornar os servidores beneficiados por essa transformação à situação 
anterior, uma vez que ela criou quatro novas classes de nível intermediário no referido cargo, com alteração do nível de 
escolaridade, sem lei que autorizasse. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria de Informações Funcionais - 
Síntese da providência adotada:  
A Coordenadoria de Informações Funcionais, responsável pela demanda providenciou a notificação aos interessados acerca 
da deliberação proferida, bem assim as demais providências no sentido de que se cumprisse a determinação em questão 
conforme consta no Processo TST nº 502.098/2010-8.  Contudo, antes que se findasse o prazo estipulado pelo TCU, o 
Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciários e Ministério Público da União no Distrito Federal – SINDJUS impetrou no 
Supremo Tribunal Federal Medida Cautelar Mandado de Segurança nº 28.953 contra decisão do TCU nos Acórdãos nºs 
1300/2010 e 1.618/2010. 
Síntese dos resultados obtidos 
O Mandado de Segurança em questão foi apreciado pelo STF, tendo como relatora a Ex.ma Sr.ª Ministra Cármen Lúcia que   
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deferiu liminar em 20/8/2010,  suspendendo os efeitos das decisões proferidas pelo Tribunal de Contas da União. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
Não se aplica. 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

2 015.382/2009-2 5554/2010 – 1ª Câmara 9.2 D Ofício SECEX-3 1177/2010 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 
Tribunal Superior do Trabalho - 

Descrição da Deliberação: 
Na elaboração do rol de responsáveis incluir apenas as autoridades previstas na Instrução Normativa n° 57/2008 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
DICONT/SEAOF - 
Síntese da providência adotada:  
A unidade responsável pela elaboração rol de responsáveis foi orientada para observar o disposto na instrução normativa que 
regulamenta a tomada de contas 
Síntese dos resultados obtidos 
Do rol de responsáveis da tomada de contas do exercício de 2010 constarão apenas as autoridades previstas no artigo 10 da 
Instrução Normativa n° 63/2010 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
Não houve 

 
 
ITEM 13 – INFORMAÇÕES SOBRE PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA CUMPRIMENTO 

DAS DELIBERAÇÕES DO OCI  
 
13.1 – Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI 
 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa:  Código SIORG 

Tribunal Superior do Trabalho - 
Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

1 
Auditoria no Sistema de Contratos: Fiscalização e 
Recebimento do Objeto Serviços de Tecnologia da 

Informação 
1,2,3,4, 5, 6 e 7 Memorando SECON nº 34/2010 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças e Secretaria de Tecnologia da Informação - 

Descrição da Recomendação: 
A unidade de controle interno realizou auditoria na execução do contrato cujo objeto é a prestação serviço de implantação e 
operação de atendimento a usuários de tecnologia da informação (Service Desk), tendo efetuado as seguintes recomendações: 
1 – orientar as comissões de fiscalização do TST que caso haja imprevistos que impossibilitem o cumprimento do contrato o 
assunto deverá ser levado a autoridade competente para conhecimento e deliberação; 2 – que o 2° nível de atendimento 
previsto no contrato passe a ser classificado e medido de acordo com as regras estabelecidas no contrato; 3 – que sejam 
implementadas rotinas e controles internos com o fim de verificar se  o contrato está sendo executado nos termos em que foi 
firmado; 4 – que adote um controle efetivo sobre os funcionários que prestam serviço no TST, com o fim de resguardar a 
Administração de eventuais pleitos futuros junto a Justiça do Trabalho, tendo em vista a Súmula 331 deste Tribunal; 5 – 
solicite à Comissão de Fiscalização a adoção de procedimentos de fiscalização nos moldes do Anexo III da IN nº 2/2008, o 
qual  deve abranger, dentre outros, o controle dos seguintes pontos principais: quantidade diária de funcionários que prestam 
serviço no TST, salário pago pela contratada, benefícios recebidos (vale transporte e alimentação), horário de trabalho, férias, 
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13º, licenças, faltas, substituições de funcionários,  total de horas trabalhadas no TST; 6 - desenvolva controles internos que 
permitam verificar se os dados alimentados pela contratada no Sistema DM estão de acordo com o tempo e o tipo de 
atendimento prestado; 7 – em futuras contratações similares estabeleça no Termo de Referência uma produtividade mínima 
de referência e, caso a empresa licitante apresente uma produtividade diferente,  exija a comprovação da sua exeqüibilidade, 
nos termos do inciso XIV do art. 15 e artigos 21 e 22  da IN MPOG Nº 02/2008, com o fim de dar uma maior segurança à 
Administração sobre a qualidade do serviço que será prestado no Tribunal; 8 -  adéqüe a redação dos contratos a fim de evitar 
o estabelecimento de um valor mensal fixo em contratos que tenham um faturamento variável. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
CMLOG/CLCON/SETIN  
Síntese da providência adotada:  
1 - As comissões de fiscalização foram orientadas para observar a recomendação da SECON;  
2 - a unidade responsável pela fiscalização informou que está em vias de implantação ferramenta de Service Desk que 
cumprirá em integralidade a exigência proposta; 
3 - a unidade responsável pela liquidação contábil apesar de possuir rotina de controle visando detectar a adequação da 
execução contratual em relação ao previsto em contrato, por vezes não detecta algumas impropriedades de forma que 
necessário aprimoramento dessa atividade;  
4 e 5 – As unidades responsáveis pela fiscalização e pela gestão contratual mantém controle sobre os funcionários que 
prestam serviço no TST verificando o cumprimento das obrigações previdenciárias e trabalhistas; 
6 - Foi aberto novo procedimento licitatório fixando quantitativo mínimo de profissionais para atendimento às demandas, e 
ainda, fixando Metas de Serviço e Qualidade a serem perseguidas pela futura contratada; 
7 – A fiscalização informou que utiliza a ferramenta SIGO (Sistema de Gerenciamento de Ocorrências) permite o registro de 
críticas aos chamados efetuados antes de seu fechamento, sendo as críticas efetuadas por amostragem. 
No documento denominado “FOLLOW-UP” de auditoria, a unidade de controle recomendou que seja estabelecida 
metodologia para estabelecimento da amostra; 
8 – A unidade responsável pela elaboração dos contratos foi orientada visando evitar esse tipo de impropriedade. 

Síntese dos resultados obtidos 
O controle do efetivo de funcionários, bem assim do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias foi 
aprimorado com a instrumentalização das comissões de fiscalização com um formulário em que constam todas as 
conferências que devem ser realizadas. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
O normativo que instituiu os formulários como documento obrigatório por ocasião do ateste dos serviços proporcionará maior 
segurança nos controles internos concernentes ao cumprimento pelas contratadas das obrigações previdenciárias e 
trabalhistas, reduzindo probabilidade de ocorrência de falhas/irregularidades. 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

2 - RE Diligência constante do Processo 
TST nº 503.736/2010-8 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Secretaria de Gestão de Pessoas - 

Descrição da Recomendação: 
O Processo em questão tratou da exoneração, a pedido, a contar de 23/11/2010, do servidor Emerson Pereira de Souza, a 
CAUPE observou divergência na data de desligamento informada no Ato de exoneração enviado ao TCU, tendo sido 
informado, equivocamente o dia 22/11/2010. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria de Informações Funcionais  - 
Síntese da providência adotada:  
A CIF providenciou a devida regularização da data, tendo anexado ao Processo em questão cópia do Ato de exoneração 
devidamente retificado, seq. 23. 

Síntese dos resultados obtidos 
Não se aplica 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
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Não se aplica. 
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

3 - RE Diligência constante do Processo 
TST nº 502.790/2010-7 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Secretaria de Gestão de Pessoas  

Descrição da Recomendação: 
Ao analisar o Processo em questão a CAUPE recomendou o preenchimento correto das informações na Declaração de Bens 
anexada ao pedido de vacância do servidor, no caso, observou-se que faltou a descrição dos valores dos bens declarados. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria de Informações Funcionais - 
Síntese da providência adotada:  
A CIF providenciou junto ao ex-servidor a retificação dos dados apontados anexando nova Declaração no processo em 
questão. 
Síntese dos resultados obtidos 
Não se aplica 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

4 - - Diligência constante do Processo 
TST nº 504.290/2009-0 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Secretaria de Gestão de Pessoas - 

Descrição da Recomendação: 
O OCI, ao analisar o processo de concessão de aposentadoria da servidora Edir de Lima Raimundo, verificou que não 
constava dos autos declaração de conta bancária individual, documento exigido pelo art. 10 da Lei nº 9.527/97. Assim, 
determinou que fosse solicitado à servidora a entrega da aludida declaração. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria de Informações Funcionais - 
Síntese da providência adotada:  
A servidora foi cientificada da pendência de documentos em seu processo de aposentadoria e apresentou a declaração de 
conta bancária individual, a qual foi anexada aos autos. 
Síntese dos resultados obtidos 
Não se aplica 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
Não se aplica 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

5 - - Diligência constante do Processo 
TST nº 500.939/2008-0 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Secretaria de Gestão de Pessoas - 

Descrição da Recomendação: 
O OCI, ao analisar a alteração da aposentadoria da servidora Cláudia Lúcia Baldanza Coelho, determinou que fosse corrigido 
o mapa de tempo de serviço/contribuição, bem como o formulário do SISAC, para que estivessem em conformidade com a 
revisão das parcelas da vantagem pessoal nominalmente identificada (quintos/décimos). 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
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Coordenadoria de Informações Funcionais - 
Síntese da providência adotada:  
Analisando os autos de aposentadoria, verificou-se que os dados constantes do aludido mapa e do formulário do SISAC estavam 
em conformidade com a situação da servidora após a revisão das parcelas da vantagem pessoal nominalmente identificada 
(quintos/décimos), as quais foram reduzidas de 8/10 de Assistente 3, nível FC-3, e 2/10 de Assistente 4, nível FC-4, para 10/10 de 
Assistente 3, nível FC-3, conforme determinação do Ex.mo Sr. Ministro Presidente deste Tribunal, constante do Despacho de 15/7/2008, 
publicado no BI nº 28, de 18/7/2008, ratificado pelo Despacho de 14/11/2008, publicado no BI nº 46, de 21/11/2008. 

Síntese dos resultados obtidos 
Não se aplica 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
Não se aplica. 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

6 - - Diligência constante do Processo 
TST nº 500.824/2009-0 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Secretaria de Gestão de Pessoas  

Descrição da Recomendação: 
O OCI, ao analisar a alteração da aposentadoria da servidora Judith Ohana da Cunha, realizada mediante o 
ATO.CIF.SEGPES.GDGSET.GP.Nº 197, de 30/4/2010, publicado no DOU de 3/5/2010, o qual incluiu, a contar da data da 
respectiva aposentadoria, o art. 18, § 2º, inciso II, da Lei n° 11.416/2006, calculado sobre o cargo em comissão de 
Coordenador, nível CJ-2, verificou que os cálculos dos proventos da servidora não incluiu a parcela redutora correspondente 
ao “abate teto”, considerando que na época da concessão da aposentadoria, 1º/4/2009, o limite constitucional estava fixado 
em R$ 24.500,00. Assim, o OCI determinou que fosse procedida a correção da composição dos proventos da servidora, bem 
assim a adequação do Título de Aposentadoria e do Formulário de Concessão de Aposentadoria no SISAC, de modo que 
passasse a constar a citada parcela redutora do “abate teto”. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria de Informações Funcionais - 
Síntese da providência adotada:  
Foi incluída na composição do valor dos proventos a parcela redutora correspondente ao “abate teto”, procedendo-se as 
devidas correções no Título de Aposentadoria e no Formulário do SISAC. 
Síntese dos resultados obtidos 
Não se aplica 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
Não se aplica. 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

7 - - Diligência constante do Processo 
TST nº 503.884/2008-9 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Secretaria de Gestão de Pessoas - 

Descrição da Recomendação: 
O OCI, ao analisar a alteração da aposentadoria da servidora Manoelina Pereira Martins e os documentos constantes dos 
autos, verificou que o sobrenome correto da servidora é Pereira e não Ferreira e que o seu CPF correto é 248.727.251-15, 
conforme consulta realizada no site da Receita Federal, e não 698.729.291-49, já cancelado por aquele Órgão. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria de Informações Funcionais - 
Síntese da providência adotada:  
Foi procedida a correção desses dados no Sistema de Recursos Humanos e no mapa de tempo de serviço e contribuição, 
conforme determinado pelo OCI. 
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Síntese dos resultados obtidos 
Não se aplica 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
Não se aplica. 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

8 - - Diligência constante do Processo 
TST nº 505.008/2008-6 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Secretaria de Gestão de Pessoas - 

Descrição da Recomendação: 
O OCI, ao analisar a pensão vitalícia em favor do Sr. Luiz Leonardo, beneficiário da ex-servidora Maria Carvalho Leonardo, 
verificou que o pensionista requereu, em 30/7/97, a opção pelo vencimento do cargo efetivo da instituidora, na forma dos arts. 
14, 15, § 2º e 16 da Lei nº 9.421/96. Entretanto não constava nos autos a formalização de novo ato concessório para fins de 
apreciação e registro pelo TCU. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria de Informações Funcionais - 
Síntese da providência adotada:  
Foi realizada a formalização, a partir de 1º/1/97, da opção pela remuneração do cargo efetivo, acrescido de 70% do valor-base 
da função comissionada de Assistente-Chefe de Setor, atual Assistente 4, nível FC-4, conforme previsto no § 2º do art. 14 da 
Lei nº 9.421/96, mediante a Apostila de 3/12/2010, publicada no BI nº  49, de 10/12/2010. 

Síntese dos resultados obtidos 
Não se aplica 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
Não se aplica 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

9 - - Diligência constante do Processo 
TST nº 504.209/2009-1 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Secretaria de Gestão de Pessoas - 

Descrição da Recomendação: 
O OCI, ao analisar a pensão vitalícia em favor da Sr.ª Berenice Uchoa de Morais, beneficiária do ex-servidor Sílvio Carneiro 
de Morais, determinou que fosse corrigido o Formulário de Concessão de Pensão Civil no SISAC, haja vista que foi 
informado o total de 30 anos, 11 meses e 17 dias no campo de “tempo de serviço para aposentadoria”, entretanto, no campo 
“proporcionalidade da pensão” informou 31/35 avos. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria de Informações Funcionais - 
Síntese da providência adotada:  
Foi realizada uma revisão do tempo de contribuição da ex-servidora, instituidora da pensão, bem como foi elaborado, após a 
aludida revisão, um novo mapa de tempo de contribuição, apurando-se o total de 31 anos e 1 dia para fim de aposentadoria, 
em conformidade com a proporcionalidade da pensão de 31/35 avos. Foram procedidos os devidos ajustes no formulário do 
SISAC, o qual foi disponibilizado para o OCI para análise e encaminhando ao TCU para fins de apreciação de registro. 

Síntese dos resultados obtidos 
Não se aplica 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
Não se aplica. 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 
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10 - - Diligência constante do Processo 
TST nº 500.651/2009-1 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Secretaria de Gestão de Pessoas - 

Descrição da Recomendação: 
O OCI, ao apreciar a alteração da aposentadoria do servidor Damião Carvalho, determinou que o aludido servidor 
providenciasse a devida comprovação do recolhimento previdenciário referente à atividade rural, antes mesmo que tal 
exigência venha fazer parte da deliberação a ser proferida pelo TCU ao apreciar a alteração do fundamento legal para 
integralização dos proventos do aposentado. Tal medida visou atender antecipadamente à determinação que, certamente, será 
manifestada pela Corte de Contas, e, assim, tornar mais célere e eficaz a resolução da matéria. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria de Informações Funcionais - 
Síntese da providência adotada:  
Foi encaminhado ao servidor o OF.SIMIP.CIF.Nº 676, de 24/6/2010, e o OF.SIMIP.CIF.Nº 696, de 14/7/2010, solicitando a 
mencionada comprovação de recolhimento previdenciário. 

Síntese dos resultados obtidos 
Não se aplica 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
Não se aplica 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

11 - - Diligência constante do Processo 
TST nº 500.622/2009-1 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Secretaria de Gestão de Pessoas - 

Descrição da Recomendação: 
O OCI determinou a correção do Título de Aposentadoria da servidora Maria Eugênia Mendes Campos, com vigência em 
1º/1/1997, tendo em vista que o valor da parcela relativa à “opção”, correspondente a 70% de FC-4, não acrescentou o 
reajuste de 11,98% relativo à URV. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria de Informações Funcionais - 
Síntese da providência adotada:  
Foram elaborados novos cálculos dos proventos da servidora em 1º/1/97, com o reajuste da URV, procedendo-se os devidos 
ajustes no Título de Aposentadoria da servidora, bem como no formulário do SISAC. 
Síntese dos resultados obtidos 
Não se aplica 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
Não se aplica. 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

12 - - Nota de Auditoria nº 
NA.CCMG.SECON.Nº 02/2010 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Secretaria de Gestão de Pessoas e Secretaria de Tecnologia da Informação - 

Descrição da Recomendação: 
1. Secretaria de Gestão de Pessoas: 

O OCI, após constatar divergências de dados entre o Sistema de Folha de Pagamento e o Sistema de Recursos Humanos 
acerca das informações sobre a vantagem pessoal nominalmente identificada de alguns servidores deste Tribunal, 
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recomendou que fosse alimentado a base de dados desses sistemas, de maneira que as informações acerca das VPNI´s 
recebidas pelos servidores coincidam onde sejam exibidas. Além disso, solicitou que fosse revisada a composição final de 
VPNI dos servidores listados nos Anexos 1 e 2 da referida Nota de Auditoria e procedesse à conferência de pontos críticos 
dos sistemas envolvidos como forma de evidenciar os controles internos que devem ser adotados, não obstante as 
transações da área sejam informatizadas. 

2. Secretaria de Tecnologia da Informação: 
O OCI recomendou que as bases dos sistemas de Folha de Pagamento e de Recursos Humanos fossem unificadas, a fim de 
evitar divergências de dados, como as elencadas na referida Nota de Auditora, bem assim adotasse criteriosa sistemática de 
desenvolvimento de sistemas a fim de validar, antes da entrada em produção, os pontos críticos dos sistemas de Folha de 
Pagamento e de Recursos Humanos. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
CIF/SEGPES e SETIN - 
Síntese da providência adotada:  
1. Coordenadoria de Informações Funcionais 

Com relação aos servidores citados nos anexos 1 e 2 da referida Nota de Auditoria, efetuou-se a revisão das composições 
finais de VPNI de forma que a situação apresentada no Sistema de Recursos Humanos (SRH) seja a mesma espelhada no 
Sistema de Folha de Pagamento (SFP), considerando-se os documentos comprobatórios das fundamentações das 
concessões. Foi efetivada também a alimentação da base de dados do SRH, no entanto, faz-se mister aguardar o ajuste de 
demais ocorrências detectadas, pois existem servidores aposentados que estão com as VPNI’s lançadas no SFP e ainda não 
constam do SRH. Somente após isso, será possível uma unificação de dados entre os dois sistemas. 

2. Secretaria de Tecnologia da Informação 
As bases de dados dos Sistemas de Folha de Pagamento e Recursos Humanos foram unificadas. Quanto à sistemática de 
desenvolvimento foi prevista fase de homologação dos dados no Sistema de Recursos Humanos pela unidade gestora antes 
do impacto destes dados no Sistema de Folha de Pagamento. 

Síntese dos resultados obtidos 
Não se aplica 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
Não se aplica 

 
 
13.2 – Situação das Recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no 

exercício 
 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 
Tribunal Superior do Trabalho - 

Recomendações do OCI 
Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

1 - - Diligência constante do Processo 
TST nº 501.176/2010-0 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Secretaria de Gestão de Pessoas - 

Descrição da Recomendação: 
O OCI, ao analisar os dados da concessão de aposentadoria da servidora Salete Maria Yungtay Fernandes, lançados no 
SISAC, determinou que fossem corrigidas as divergências entre os campos “TEMPO DE SERVIÇO PARA GATS – DADOS 
DA CONCESSÃO” e “AD. TEMPO DE SERVIÇO – DADOS DA VANTAGEM”, de forma que o percentual de adicional 
por tempo de serviço – ATS correspondesse ao tempo de serviço para esse fim. O OCI determinou, ainda, que fossem 
tomadas providências em relação às averbações referentes ao tempo de exercício no Estado do Rio de Janeiro, especialmente 



 
 

 

Poder Judiciário 
Justiça do Trabalho 
Tribunal Superior do Trabalho 

 

82 
 

no tocante ao ATS, considerando que havia duas certidões divergentes nos autos de aposentadoria e levando em consideração 
que, quando do ingresso neste Tribunal, aquele tempo de serviço estadual já havia sido considerado para fins de 
aposentadoria, disponibilidade e ATS. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria de Informações Funcionais - 
Justificativa para o seu não cumprimento:  
Após confeccionar o mapa de tempo de serviço/contribuição, considerando a averbação com base na certidão de tempo de 
serviço mais recente expedida pela Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, verificou-se que a servidora possuía 
7.663 dias ou 20 anos e 363 dias computados para fim de ATS e estava percebendo 21%, a título desse adicional. Assim, 
havia necessidade de rever esse percentual, a fim de reduzi-lo para 20%. Foi expedido o OF.SIMIP.CIF.Nº 641, de 
30/6/2010, para que a servidora se manifestar-se no prazo de 10 dias sobre essa redução de seu percentual de ATS. Como não 
houve manifestação da servidora dentro do prazo, sugeriu-se o prosseguimento da revisão.  
Os autos foram encaminhados à Divisão de Legislação de Pessoal deste Tribunal para emitir para sobre o assunto, a qual 
considerou a necessidade de se obter esclarecimento acerca do real tempo de serviço a ser computado para efeito de 
concessão de anuênios à interessada, dada a contradição verificada nas certidões emitidas por órgãos públicos nos anos de 
1987 e de 2008. Assim foram expedidos ofícios à interessada e à Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, os 
quais ainda não foram respondidos. Além disso, esse procedimento foi comunicado ao OCI, com vista a justificar o 
extrapolamento do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da concessão da aposentadoria, para a remessa dos dados da 
servidora aposentada ao Tribunal de Contas da União, na forma do art. 7º da Instrução Normativa n.º 55/2007 da Corte de 
Contas. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
Não se aplica 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

2 - - Diligência constante do Processo 
TST nº 500.081/2007-8 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Secretaria de Gestão de Pessoas - 

Descrição da Recomendação: 
O OCI, ao analisar os dados da pensão vitalícia concedida ao Sr. Marco Antônio Rattes Nunes, instituída pela ex-servidora 
Amaryllis Dagmar Rattes, verificou que a aludida ex-servidora possuía, ao longo de sua vida funcional, vários períodos de 
licença médica, que deveriam ser revistos, a fim de verificar se as vantagens de quintos/décimos e de anuênios foram-lhe 
corretamente concedidas, de forma de que os proventos de pensão estivessem em respeito aos princípios legais. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria de Informações Funcionais - 
Justificativa para o seu não cumprimento:  
Foi elaborado um novo mapa de tempo de serviço/contribuição e conferidas todas as licenças médicas usufruídas pela 
servidora. Apurou-se o total de 12.554 dias ou 34 anos, 4 meses e 24 dias para fins de anuênios, descontando-se para esse 
fim, os dias de licenças médicas que ultrapassaram os limites previstos em lei, computados apenas para efeito de 
aposentadoria e disponibilidade. Considerando esse tempo apurado, a ex-servidora faria a apenas 34% e não 35%.  
No entanto, considerando que a ex-servidora começou a perceber 35% de ATS em 27/6/82, ou seja, há mais de 5 anos, e que 
a aplicação do art. 54 em casos similares está sendo discutida no âmbito deste Tribunal, os autos foram encaminhados à 
Divisão de Legislação de Pessoal para emissão de parecer, se encontrando ainda pendente de atendimento. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
Não se aplica 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

3 - - Diligência constante do Processo 
TST nº 503.059/2008-0 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Secretaria de Gestão de Pessoas - 
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Descrição da Recomendação: 
O OCI analisou os procedimentos a serem ultimados por este Tribunal face ao entendimento consignado pelo Tribunal de 
Contas da União de que a Vantagem Pecuniária Individual – VPI, instituída pela Lei n.º 10.698/2003, está vinculada à 
remuneração de caráter permanente do servidor, sujeitando-se, portanto, à proporcionalização, conforme verificado nos 
Acórdãos n.° 2.915/2008 e 61/2009 do TCU. Apesar da conformidade atestada pelo OCI quanto aos procedimentos adotados 
para a proporcionalização dessa parcela e devolução de valores pagos a maior, observaram-se divergências na 
proporcionalidade de alguns servidores, constante do Sistema de Recursos Humanos – SRH e Sistema Folha de Pagamento – 
SFP. Assim, o OCI recomendou que fosse procedido o ajuste das proporções das aposentadorias desses servidores de modo 
que reflitam as respectivas concessões, bem como efetuasse levantamento de outras possíveis inconsistências em todas as 
aposentadoria e pensões. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria de Informações Funcionais - 
Justificativa para o seu não cumprimento:  
A alimentação dos dados no Sistema de Recursos Humanos requer a análise de cada aposentadoria e pensão proporcional, 
individualmente, para que seja verificada se a fração da proporcionalidade está em conformidade com os dados da 
aposentadoria. Há muitos servidores que são beneficiados com revisão de tempo averbado, alterando a proporcionalidade de 
sua aposentadoria, sem, no entanto, ser procedida a alimentação dessas revisões no SRH. Somente após a análise de todas as 
aposentadorias e pensões proporcionais e alimentação dos dados no SRH, será possível confrontá-los com os dados 
alimentados no Sistema Folha de Pagamento, fazendo-se uma integração entre os dois sistemas. Em pese alguns dados do 
SRH não refletiram as respectivas concessões de aposentadoria e pensões, o pagamento da parcela da VPI está em 
conformidade com o que consta em cada auto, conforme atestado pelo OCI. A pouca quantidade de servidores e a existência 
de inúmeros procedimentos mais urgentes contribuíram para o não cumprimento da recomendação do OCI. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
Não se aplica 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

4 - - Diligência constante do Processo 
TST nº 501.467/2009-3 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Secretaria de Gestão de Pessoas - 

Descrição da Recomendação: 
O OCI, analisando a pensão concedida à Sr.ª Lezi Alves Rattes, instituída pelo ex-servidor Anarcharsis Rattes, observou 
inconsistências quanto ao tempo para aposentadoria informado no mapa de tempo de serviço e contribuição, bem assim 
quanto ao valor informado pela Divisão de Preparação de Pagamento de Pessoal, a título de Adicional por Tempo de Serviço 
– ATS, o que refletiu, conseguintemente, no Título de Aposentadoria. Verificou-se que foi considerado o percentual de 30% 
para fim da aludida gratificação, quando, na verdade, o correto seria 27%. Isso porque o Tribunal de Contas da União – TCU, 
ao apreciar, em 3/5/77, o processo de aposentadoria do ex-servidor, instituidor da pensão ora examinada, manifestou-se por 
sua legalidade. No entanto, determinou a correção do tempo total de serviço informado para fins de aposentadoria e adicional, 
tendo em vista que o período laborado pelo servidor como auxiliar de cartório, de 7/11/1942 a 23/1/1946, não poderia ser 
contado para nenhum efeito. Assim, o OCI entendeu que os atos praticados pela Administração na concessão de 30% a título 
de ATS não deveriam prosperar por apresentarem vício de ilegalidade, vez que não observaram a determinação da e. Corte de 
Contas quando do julgamento da aposentadoria do servidor, devendo ser revistos conforme preconiza o art. 114 da Lei n.º 
8.112/90. Consequentemente, as importâncias indevidamente percebidas pelo ex-servidor até 22/2/2009, dia anterior ao seu 
óbito, bem assim pela pensionista, desde 23/2/2009, deveriam ser ressarcidas ao Erário nos termos do art. 46 do referido 
Estatuto, observada a prescrição quinquenal assente no Decreto n.º 20.910/32. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria de Informações Funcionais - 
Justificativa para o seu não cumprimento:  
Diante da complexidade do assunto a ser tratado no presente caso, que envolve, inclusive, a possibilidade de devolução de 
valores pela pensionista, bem como a iminente expiração do prazo para cumprimento da diligência, que era de 30 dias 
contados do recebimento, o qual ocorreu em 10/11/2010, conforme determina o § 2º do art. 12 da Instrução Normativa nº 55, 
de 24/10/2007, do Tribunal de Contas da União, solicitou-se a possibilidade de prorrogação desse prazo, na forma prevista no 
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§ 3º do citado artigo. O OCI, diante das justificativas apresentadas, acatou a prorrogação do prazo por mais 90 dias. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
Não se aplica. 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

5 - - Diligência constante do Processo 
TST nº 502.768/2010-2 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Secretaria de Gestão de Pessoas - 

Descrição da Recomendação: 
O OCI, ao analisar a concessão da aposentadoria da servidora Geralda da Silva Mazoni, verificou que em que pese o tempo 
de serviço prestado pela servidora ao Ministério do Exército constar no Sistema de Recursos Humanos como averbado para 
todos os fins, o que é permitido com base no art. 100 da Lei nº 8.112/90, não houve a formalização dessa averbação nos autos 
do processo de aposentadoria. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria de Informações Funcionais - 
Justificativa para o seu não cumprimento:  
Ainda não foi procedida a formalização dessa averbação, visto que a determinação do OCI se deu no final do exercício de 
2010, e que existiam outros procedimentos de maior urgência a serem realizados. Além disso, a falta de formalização não 
prejudicou a análise da concessão da aposentadoria da servidora, nem o encaminhamento do formulário do SISAC ao TCU 
para fins de apreciação e registro. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
Não se aplica. 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

6 - - Diligência constante do Processo 
TST nº 501.688/2008-0 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Secretaria de Gestão de Pessoas - 

Descrição da Recomendação: 
O OCI determinou que fosse providenciado novo Título de Aposentadoria referente à alteração no nível da função 
comissionada do servidor Pedro Oliveira da Silva, relativa à concessão da “opção”, de FC-2 para FC-3, cujos efeitos legais 
são a partir de 1º/1/97, com a respectiva inserção dos dados referentes a essa alteração no SISAC. Solicitou também a 
correção do sequencial de alteração no SISAC, relativo à integralização dos proventos do servidor, tendo em vista que se trata 
da 2ª alteração de fundamento legal. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria de Informações Funcionais - 
Justificativa para o seu não cumprimento:  
Ainda não foi procedida a elaboração do Sisac com vigência em 1º/1/97, visto que a determinação do OCI se deu no final do 
exercício de 2010, e que existiam outros procedimentos de maior urgência a serem realizados. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
Não se aplica. 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

7 - - Diligência constante do Processo 
TST nº 501.600/2008-4 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Secretaria de Gestão de Pessoas - 

Descrição da Recomendação: 
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O OCI determinou que a servidora aposentada Wilma dos Reis Santos fosse oficiada novamente, estabelecendo prazo 
improrrogável, quanto à obrigatoriedade de apresentação da certidão de tempo de contribuição expedida pelo INSS, a fim de 
atender a todos os requisitos necessários para a ratificação da aposentadoria nos termos estabelecidos pelo ato de concessão. 
Cabe ressaltar que o fundamento legal atribuído no momento de sua aposentadoria depende da comprovação de tempo de 
contribuição adicional reconhecido pelo INSS, haja vista que o total laborado nesta Casa não é suficiente para conceder-lhe o 
benefício com a fundamentação legal que lhe fora atribuída. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria de Informações Funcionais - 
Justificativa para o seu não cumprimento:  
Foi encaminhado à servidora o OF.SIMIP.CIF.Nº 1.163, de 22/11/2010, solicitando a mencionada certidão de tempo de 
contribuição expedida pelo INSS, no prazo improrrogável de 30 dias, a contar do recebimento do referido ofício.  A servidora 
foi notificada que o não cumprimento dessa determinação ocasionaria a alteração do fundamento legal da sua aposentadoria 
ou mesmo o retorno à atividade. A aludida certidão ainda não foi apresentada pela servidora. As providências quanto à 
revisão da aposentadoria não foram ultimadas visto que o prazo da servidora se expirou durante o recesso forense de fim de 
ano. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
Não se aplica. 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

8 - - Diligência constante do Processo 
TST nº 501.431/2010-0 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Secretaria de Gestão de Pessoas - 

Descrição da Recomendação: 
O OCI, ao analisar a pensão concedida à Sr.ª Analúcia Barata de Alencar Osório, entre outros beneficiários, instituída pelo 
ex-servidor Márcio Junqueira Marinho, determinou que fosse realizada a formalização da “opção” pelo vencimento do cargo 
efetivo do instituidor da pensão, na forma dos arts. 14, 15, § 2º, e 16 da Lei nº 9.421/96. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria de Informações Funcionais - 
Justificativa para o seu não cumprimento:  
Tendo em vista que a concessão da aludida pensão foi publicada em Boletim Interno deste Tribunal e não no Diário Oficial, 
foi proposta inicialmente a convalidação do ato de pensão, para posteriormente providenciar a formalização da parcela da 
“opção” determinada pelo OCI.  Os autos se encontram na Divisão de Legislação de Pessoal para emissão de parecer sobre a 
proposta de convalidação do ato de pensão. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
Não se aplica. 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

9 - - Diligência constante do Processo 
TST nº 504.906/2008-1 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Secretaria de Gestão de Pessoas - 

Descrição da Recomendação: 
O OCI recomendou que fossem corrigidos pequenos equívocos encontrados nos autos de aposentadoria da servidora Maria 
Mateus da Silva, discriminados a seguir: 1. no mapa de tempo de serviço e de contribuição o CÓDIGO DO CARGO deve 
corresponder ao de n.º 226173, e o 3.º e 4.º quinquênio de licença-prêmio, referem-se aos interregnos 1983/1988 e 
1988/1993; 2. no Relatório de Licenças e Afastamentos do Sistema de Recursos Humanos as licenças para tratamento de 
saúde são anteriores a 12/12/1990 e têm fundamento na Lei n.º 1.711/1952 e não na Lei n.º 8.112/1990. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
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Coordenadoria de Informações Funcionais - 
Justificativa para o seu não cumprimento:  
Ainda não foram corrigidos os equívocos apontados devido à existência de inúmeros outros procedimentos mais urgentes a 
serem adotados. Ressalta-se que esses equívocos não prejudicaram o encaminhamento do ato de alteração da aposentadoria 
da servidora ao TCU para fins de apreciação e registro. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
Não se aplica. 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

10 - - Diligência constante do Processo 
TST nº 504.133/2008-0 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Secretaria de Gestão de Pessoas - 

Descrição da Recomendação: 
O OCI, ao analisar a alteração da aposentadoria do servidor João Antônio de Abreu Neto, determinou que fossem corrigidas 
as seguintes impropriedades encontradas nos autos de aposentadoria: 1) no mapa de tempo de serviço e de contribuição e no 
Título de Aposentadoria a área do cargo efetivo deve corresponder a Área Judiciária; e 2) no formulário do SISAC o 
CÓDIGO DO CARGO deve corresponder ao de n.º 260312 e os TEMPOS no CARGO e na CARREIRA devem totalizar 11 
anos e 9 dias, em face da ocorrência de 1 falta injustificada no dia 15/10/1997. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria de Informações Funcionais - 
Justificativa para o seu não cumprimento:  
Ainda não foram corrigidos os equívocos apontados, visto que a determinação do OCI ocorreu no final do exercício de 2010 e 
existiam inúmeros outros procedimentos mais urgentes a serem providenciados. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
Não se aplica. 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

11 - - Diligência constante do Processo 
TST nº 501.268/2010-9 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Secretaria de Gestão de Pessoas - 

Descrição da Recomendação: 
O OCI, ao analisar a aposentadoria da servidora Kadyja Maria Arruda Franco, determinou que fosse providenciado um 
comprovante de conta bancária individual, visto que o que se encontra nos autos está ilegível, não podendo verificar se a 
conta declarada pela servidora é mesmo aquela em que ela recebe os proventos. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Coordenadoria de informações funcionais - 
Justificativa para o seu não cumprimento:  
Ainda não foram corrigidos os equívocos apontados, visto que a determinação ocorreu no final do exercício de 2010 e 
existiam inúmeros outros procedimentos mais urgentes a serem adotados. Além disso, o ato de aposentadoria já foi submetido 
ao TCU para fins de apreciação e registro. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
Não se aplica. 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

12 - - Nota de Auditoria 
NA.CCMG.SECON.Nº 01/2010 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
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Secretaria de Gestão de Pessoas - 

Descrição da Recomendação: 
O OCI, como resultado das atividades de monitoramento e acompanhamento da gestão e em consulta aos Sistemas de Folha 
de Pagamento e de Recursos Humanos, apurou-se que o TST, Unidade Gestora 080001, no mês de dezembro de 2008 e de 
2009, efetuou o cálculo da rubrica 3842 – “ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS (1/3)” de forma inadequada em 
relação servidores Débora de Oliveira, Luiz Fernando Junior e Luciane Zanella Esteves. 
Assim, recomendou que se procedesse à revisão dos valores dos adicionais de férias pagos aos referidos servidores desde o 
início de suas requisições/remoções para o TST, bem como efetuasse os acertos financeiros, observada a prescrição 
quinquenal regulamentada pelo Decreto n.º 20.910/32. Além disso, solicitou que se realizasse o levantamento de outros casos 
similares, com o consequente acerto financeiro e encaminhasse ao OCI dados, informando as causas que levaram à ocorrência 
das impropriedades, bem assim as medidas adotadas para evitá-las.  

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Divisão de Preparação e Pagamento de Pessoal - 
Síntese da providência adotada:  
Foram revisados todos os valores pagos, a título de abono de férias, dos servidores constantes da referida nota, desde o início 
das respectivas requisições, tendo sido constatadas as inconsistências apontadas, bem assim quanto a outros exercícios.  
A inconsistência ocorreu porque o Sistema de Folha de Pagamento considerou, indevidamente, os valores de VPNI destes 
servidores (que já fizeram parte do quadro e atualmente estão na condição de requisitados) no cálculo do terço constitucional. 
Item b.2 – Foram analisadas as fichas financeiras dos casos com situações análogas, apurando-se, também, pagamentos a 
maior efetuados aos seguintes servidores: Claudio de Guimarães Rocha, Genara Santos Guimarães Carvalho, Gustavo 
Camargo Coutinho dos Santos e Valmir Almeida Nobre.  
As impropriedades assinaladas aconteceram em virtude de falha na rotina de cálculo do Sistema de Folha de Pagamento, cuja 
manutenção somente pode ser feita pela Secretaria de Tecnologia da Informação.  
Dessa forma, foi aberto o chamado de n.º 83081, solicitando a referida manutenção.  
Síntese dos resultados obtidos 
Controle das situações objetivando a não ocorrência futura, até que haja manutenção pela SETIN. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
Considerando tratar-se de ocorrência que deveria estar automatizada no Sistema de Folha de Pagamento há dificuldade de 
identificação do problema. No entanto, com a diligência apontada e as providências efetuadas a expectativa, até a devida 
manutenção, é de que não haja mais inconsistências, visto que foi incluída como rotina manual de verificação. 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

13 - - Nota de Auditoria 
NA.CAUGE.SECON.Nº 03/2010 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Coordenadoria de Saúde - 

Descrição da Recomendação: 
O OCI constatou insubsistência da contabilização do TST-SAÙDE, relativos ao exercício de 2009, ensejando incerteza 
quanto à posição financeira e patrimonial constantes nas demonstrações contábeis apresentadas pela empresa Metrópole 
Soluções Empresariais Ltda., relativas ao exercício de 2009, bem como inexistência de fiscalização dos serviços contábeis 
prestados pela mesma. Diante da verificação que não houve fiscalização do cumprimento dos termos contratados, 
recomendou:  
a) que não realize os pagamentos pendentes à contratada das notas fiscais atestadas às fls. 142/143, em vista das 
irregularidades citadas;  
b) atente para em contratos futuros que tenham por objeto a prestação de serviços de contabilidade, designe para sua 
fiscalização servidor com conhecimento suficiente nessa ciência a fim de confirmar que os serviços prestados na 
periodicidade mensal foram cumpridos em obediência à boa técnica contábil e aos fundamentos de contabilidade;  
c) busque junto à Administração do TST a possibilidade de auxílio da DICONT/SGA na atestação dos serviços contábeis 
prestados inerentes às suas atividades de contabilização do TST - Saúde, de modo que o encaminhamento à CAUGE /SECON 
só se dê após encerradas todas as providências de controles internos a cargo das áreas de execução;  
d) estude a viabilidade de encaminhar as presentes ocorrências para conhecimento do Conselho Regional de Contabilidade 
para a adoção das providências pertinentes à responsabilização da empresa METRÓPOLE, caso essa não corrija o que está 
sendo apontado na referida Nota de Auditoria. 

Providências Adotadas 
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Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Divisão de Saúde Complementar   - 
Síntese da providência adotada:  
O Conselho Deliberativo do TST-SAÚDE, em março de 2010, decidiu pela rescisão do contrato com a empresa 
METRÓPOLE e contratação de nova empresa de contabilidade, tendo sido elaborado projeto básico com as especificações 
dos serviços contábeis para os exercícios de 2009 e 2010. 
A DISC, em resposta à NA.CAUGE.SECON.Nº 3/2010, informou da contratação da empresa ELITE ASSESSORIA, 
CONTABILIDADE e AUDITORIA para refazer os Demonstrativos Contábeis, a fim de sanar as diligências apontadas no 
aludido documento, com proposta de novo plano de contas e as respectivas documentações das receitas de mensalidade, co-
participação e rendimento de aplicações financeiras, despesas médicas, reembolsos e comprovantes de pagamento. 

Síntese dos resultados obtidos 
A DICONT/SEAOF emitiu parecer no qual informa que os serviços de natureza contábil prestados pela empresa ELITE 
refletem a correta situação financeira e patrimonial dos recursos privados do TST-SAÚDE, no exercício de 2009, com a 
ressalva do registro de co-participação, sem observância ao Princípio Contábil da Competência. 
O parecer nº 9/2010 da CAUGE/SECON recomenda a aprovação das contas do exercício de 2009, desde que consignada a 
recomendação dos ajustes a serem efetuados quando da elaboração do balanço de 2010. O Conselho Deliberativo do TST-
SAÚDE aprovou as mencionadas contas, com o estrito cumprimento dessas recomendações. 
A DISC encaminhou novo relatório com o detalhamento das receitas para a empresa de contabilidade, cujas informações 
constarão do Sistema de Benefícios. A contabilização dos valores de co-participação, em conformidade com o Regime de 
Competência, também constará do referido Sistema e está fase de elaboração pela SETIN. 
A partir de setembro de 2010, a contabilidade do TST-SAÚDE passou a ser realizada com base na documentação original e 
os pagamentos efetuados de acordo com os valores constantes das notas fiscais. 
Quanto à efetivação dos pagamentos com retenção de impostos e sem retenção, cumpre destacar que a COFIN é a unidade 
responsável por esse procedimento. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
A DISC desenvolve as atividades relacionadas à prestação de assistência médico-hospitalar e odontológica e à aplicação do 
regulamento e demais normas pertinentes ao TST-SAÚDE. Diferentes unidades da estrutura do Tribunal são necessárias ao 
funcionamento do mencionado Programa e a integração dessas unidades foi fundamental para os resultados alcançados.  

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

14 - - Nota de Auditoria 
NA.CAUGE.SECON.Nº 04/2010 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças e Secretaria de Tecnologia da Informação - 

Descrição da Recomendação: 
O OCI, ao efetuar testes de auditoria no inventário do TST, elegendo a inspeção física de bens de informática, identificou 
inconsistência na identificação de bens de informática, com isso recomendou à: 
a) SCPAT/CMLOG/SEAOF: que efetuasse a conferência e verificação dos equipamentos switches objeto desta auditoria com 
o objetivo de se certificar de que todos os bens contêm o devido número de tombamento. 
b) CITEC/CSUP/SETIN: que evitasse remover as plaquetas de alumínio contendo a identificação do equipamento (número de 
tombamento) e promovesse a manutenção das mesmas, em vista o dispositivo no ATO.GDGSET.GP.Nº 337/2008. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
SCPAT/CMLOG/SEAOF; CITEC/CSUP/SETIN - 
Síntese da providência adotada:  
a) Foram repostas as etiquetas identificadas dos switch´s cadastrados no SISPAT; 
b) A unidade informou que não se promovem ações de retiradas de identificação de etiquetas ou de tombamentos 

patrimoniais em equipamentos do TST. 
Síntese dos resultados obtidos 
Os bens foram devidamente identificados. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
A resolução dos problemas demandou apenas medidas de cunho operacional o que facilitou a correção das impropriedades. 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 
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15 - - Nota de Auditoria 
NA.CAUGE.SECON.Nº 05/2010 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças - 

Descrição da Recomendação: 
O OCI efetuou testes de auditoria no inventário do TST, elegendo a inspeção física nos 40 itens patrimoniais mais antigos do 
Tribunal Superior do Trabalho e identificou inconsistência na localização física de bens patrimoniais. Diante disso 
recomendou que a unidade responsável:  
a) efetuasse a localização dos bens de tombamento M1577 e M2019 (item I); 
b) regularize a situação do bem de tombamento nº M1437 (item II);  
c) obtivesse a assinatura no respectivo Termo de Cessão do bem cedido ao Supremo Tribunal Federal (item III); e  
d) estabelecesse que a movimentação seja mediante solicitação do usuário à unidade de controle patrimonial, que fará a 
movimentação do bem e expedirá o respectivo termo de transferência patrimonial, o qual deverá ser assinado pelo 
responsável da unidade recebedora, seu substituto legal ou servidor autorizado. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
SCPAT/CMLOG/SEAOF - 
Síntese da providência adotada:  
a) No inventário referente ao exercício de 2010, que se encontra em execução, foi localizado o bem de tombamento M1577; 
b) Segundo informações da unidade responsável pela gestão patrimonial, o bem está localizado na mesma unidade que consta 
do sistema de controle patrimonial do tribunal; 
c) A unidade responsável pela gestão patrimonial informou que adotará as medidas necessárias para assinatura do termo de 
cessão; 
d) Foi efetuada campanha de divulgação dos procedimentos que as unidades administrativas devem adotar em caso de 
necessidade de transferência patrimonial. 

Síntese dos resultados obtidos 
As impropriedades apontadas na nota de auditoria foram sanadas ou foram adotadas providências para reduzir suas 
ocorrências; 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
A resolução dos problemas demandou apenas medidas de cunho operacional o que facilitou a correção das impropriedades. 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

16 - - Nota de Auditoria 
NA.CAUGE.SECON.Nº 06/2010 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças - 

Descrição da Recomendação: 
O OCI efetuou testes de auditoria no inventário do TST, elegendo a inspeção física no almoxarifado de material de consumo 
do TST, tendo sido constatado inconsistência na quantidade física e lançamento no Sistema de Material de Consumo. Assim, 
o OCI recomendou que: 
a) fosse apresentada justificativa, no prazo determinado de 15 dias, acerca das diferenças apuradas nos quantitativos dos itens 
verificados; 
b) realizasse, na periodicidade determinada pelo ATO.GDGSET.GP.Nº 337/2008, a conferência dos itens movimentados e, 
quando necessário, os ajustes nos relatórios patrimoniais e/ou contábeis com a devida documentação, suporte e autorização 
competentes, de modo a manter a fidedignidade dos seus registros; e 
c) adotasse, quando no ato de recebimento de materiais no almoxarifado, o procedimento de avaliar o item de forma 
quantitativa e qualitativa de modo que a amostra entregue pelo fornecedor lhe seja devolvida mediante recibo. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
SCMAT/CMLOG/SEAOF - 
Síntese da providência adotada:  
A unidade responsável pela gestão dos materiais identificou as razões da divergência de números e indicou as providências 
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para resolução dos problemas; 
Informou à unidade que todas as sextas-feiras são realizados inventários de todos os itens movimentados na semana; 
As devoluções de bens ao almoxarifado só serão recebidas acompanhadas de documento pertinente. 

Síntese dos resultados obtidos 
As impropriedades apontadas na nota de auditoria foram sanadas ou foram adotadas providências para reduzir suas 
ocorrências. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
A resolução dos problemas demandou apenas medidas de cunho operacional o que facilitou a correção das impropriedades. 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

17 - - Nota de Auditoria 
NA.CAUGE.SECON.Nº 07/2010 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças - 

Descrição da Recomendação: 
O OCI efetuou testes de auditoria no inventário do TST, elegendo a inspeção física nos 40 itens patrimoniais mais antigos do 
Tribunal Superior do Trabalho e identificou inconsistência na identificação de bens patrimoniais, tendo recomendado que se 
realizasse o registro de tombamento dos bustos de bronze na forma dos dispositivos retro transcritos e se procedesse ao 
levantamento físico de bens permanentes para constatar possíveis ocorrências de inexistência de registro de tombamento. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
SCPAT/CMLOG/SEAOF - 
Síntese da providência adotada:  
A unidade responsável pela gestão patrimonial informou que os bustos quando retirados da sede antiga para a nova não foram 
incorporados e, portanto, a matéria será objeto de análise da comissão Permanente de avaliação de bens para proposição das 
medidas cabíveis de incorporação dos bustos ao patrimônio do TST. 

Síntese dos resultados obtidos 
Início da solução da impropriedade, por meio de exame da Comissão Permanente de Avaliação de Bens que adotará a 
adequada medida para a resolução dos problemas. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
A resolução do problema demandará apenas medidas de cunho operacional o que facilitará a correção da impropriedade. 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

18 - - Nota de Auditoria 
NA.CAUGE.SECON.Nº 08/2010 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças - 

Descrição da Recomendação: 
O OCI, ao realizar os testes de auditoria no inventário do TST, elegendo a inspeção física no Almoxarifado de material de 
consumo do TST, constatou a existência de estoque de material de consumo em desuso. Assim, o OCI recomendou que: 
a) fosse verificada a utilidade do material listado, uma vez caracterizados como inservíveis, em vista da inexistência de 
demanda, conforme determina o art. 88 do Ato GDGSET/GP nº 337/2008, e providenciasse a avaliação prevista no art. 89 do 
referido Ato; 
b) realizasse de forma rotineira, com periodicidade semestral, verificações da existência de materiais inservíveis, de modo a 
evitar a estocagem de bens em desuso no almoxarifado de material de consumo; 
c) apresentasse justificativa para aquisições de bens que vieram a se tornar inservíveis, designando, em tese, que compras 
foram efetuadas sem um adequado sistema de planejamento e análise; 
d) procedesse ao estudo do algoritmo que determina os estoques mínimos e máximos, o qual dispara o planejamento de 
compras, com vistas à adequação da realidade de consumo do TST sem prejuízo de que a SCMAT/CMLOG analise os 
relatórios e exclua os itens que não contarão com o consumo futuro no padrão detectado pelo ASI principalmente adotando a 
praxe de audiência da área de TI, porquanto a obsolescência dos itens serem, em sua maioria, vinculados àquela área. 

Providências Adotadas 
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Setor responsável pela implementação Código SIORG 
SCMAT/CMLOG/ SEAOF - 
Síntese da providência adotada:  
a) Alguns materiais irrecuperáveis foram doados e outros foram destinados ao comitê de sustentabilidade solidária e à 
associação pré-cooperativa dos catadores e reciclados de resíduos sólidos da Ceilândia. Por fim encontra-se em andamento a 
doação de materiais de engenharia para o TRT 10ª Região;  
b) A unidade responsável pela gestão do almoxarifado informou que faz verificação periódica, entretanto, o processo de 
desfazimento é moroso por sua própria natureza. É necessária a certeza da sua inservibilidade antes de colocá-lo nesta 
situação; 
c) A unidade apresentou a seguinte justificativa:  

“... todo ressuprimento é feito por estimativa. Considera-se como principais parâmetros: o consumo médio mensal, o 
tempo para o qual se quer estocar, o tempo de ressuprimento . Dessa forma, as futuras aquisições são reflexo das 
demandas passadas. Porém, no futuro podem acontecer decisões que vão interferir no consumo do material podendo 
diminuí-lo ou até reduzi-lo a zero. Infelizmente, a área de material e patrimônio é alijada desses processos de mudança e 
que, ainda por muitas vezes, não são realizados de forma gradual. 
Porém, já com vistas a diminuir a quantidade de material em estoque, a maioria das compras são realizadas por sistema 
de registro de preços com estoque para 6 meses, mais 3 meses de estoque de segurança ou estoque mínimo e 40 dias como 
tempo de ressuprimento. Esse estoque de segurança, de 90 dias, justifica-se pelo grande número de atrasos nas entregas 
de material, por parte dos fornecedores, e como forma de assegurar a não ruptura do estoque, o que prejudicaria o bom 
andamento dos serviços neste tribunal.” 

d) A unidade apresentou a seguinte justificativa:  
“O algoritmo que consta do Sistema de Almoxarifado para o cálculo do ressuprimento está de acordo com a IN 
SEDAP/PR n.º 205, de 08 de abril de 1988. Utilizamos o módulo de ressuprimento desse sistema com os ajustes 
necessários quanto à regularidade do consumo ou mesmo perspectivas de aumento ou redução de demanda.” 

Síntese dos resultados obtidos 
As impropriedades apontadas na nota de auditoria foram sanadas ou foi demonstrado que a logística utilizada no sistema de 
ressuprimento está em consonância com as boas práticas de gestão e com os normativos que regem a matéria. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
O processo de desfazimento de bens por vezes é moroso o que prejudica a adequada destinação de bens em desuso. 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

19 - - Nota de Auditoria 
NA.CAUGE.SECON.Nº 09/2010 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças e Secretaria de Tecnologia da Informação - 

Descrição da Recomendação: 
O OCI procedeu aos testes de auditoria no inventário do TST, elegendo a inspeção física de bens de informática, 
especialmente 80 switches instalados em 28 (vinte e oito) salas localizadas nos Blocos “A”, “B” e “C do Tribunal Superior do 
Trabalho de um universo de 252 unidades deste tipo de equipamento, tendo constatado inconsistência na localização física de 
bens de informática por falta de comunicação à unidade responsável pelo controle.  
Assim, recomendou à: 
1. SCPAT/CMLOG/SEAOF que: 

a) adotasse a sistemática de conferência dos registros dos switches no Sistema de Patrimônio, visando à confiabilidade do 
mesmo por meio de um relatório patrimonial destes equipamentos; e 

b) verificasse a atualização do referido relatório patrimonial, acompanhando a movimentação destes equipamentos, 
conferindo seus termos de responsabilidade e suas eventuais transferências, as quais deverão ser formalizadas e 
assinadas pelo servidor responsável por sua posse e guarda. 

2. CITEC/CSUP/SETIN que: 
a) adotasse sistemática de comunicar à CMLOG, quando houver a necessidade da movimentação dos switches, (endereço e 

rack) estudando a possibilidade de incluir o número do tombamento do bem para criar um link com o controle da 
CMLOG; e 

b) localizasse e informasse à OCI no prazo de 15 dias, a localização física do equipamento I-18397. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
SCPAT/CMLOG/SEAOF; CSUP e CITEC/SETIN - 
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Síntese da providência adotada:  
1.  a) Anualmente é realizado procedimento de conferência dos registros dos bens do TST, independentemente da natureza do 

objeto; 
 b) A recomendação desse item será tratada conjuntamente com todas as unidades envolvidas nos controles dos bens de 

informática; 
2.  O bem foi localizado pela Coordenadoria de Suporte Técnico aos Usuários estando instalado no Rack 15 – Bloco “A” – 2° 

Andar – Trecho II – do Edifício sede do TST.  

Síntese dos resultados obtidos 
O bem foi localizado e para levar a efeito as recomendações a unidade gestora informou que tratará da matéria conjuntamente 
com todas as unidades envolvidas nos controles dos bens de informática. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
A interação entre as unidades para tratar das recomendações da unidade de controle interno provavelmente implicará na 
adoção de práticas de gestão adequadas ao controle dos bens de informática. 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

20 - - Nota de Auditoria 
NA.CAUGE.SECON.Nº 10/2010 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Tribunal Superior do Trabalho - 

Descrição da Recomendação: 
A OCI realizou auditoria no controle administrativo das atividades referentes à manutenção predial tendo detectado as 
seguintes impropriedades: 
1 – Não convocação da construtora OAS para efetuar o reparo de trincas que ocorreram em diversas áreas do edifício; 
2 – ocorrência de danos no piso elevado localizado em áreas onde há grande concentração de processos físicos e recomendou 
à Coordenadoria de Manutenção e Projetos que verifique se as depressões no piso elevado são decorrentes de mau 
dimensionamento no projeto e em caso afirmativo que seja acionada a empresa responsável para eventual troca do piso 
elevado; 
3- Foi detectado que as solicitações efetuadas à empresa OAS para conserto de trincas e rachaduras não foram formalizadas; 
4 – por fim recomendou que o valor despendido para a correção de problema de mau cheiro verificado em uma das salas 
 presentes na garagem do prédio seja ressarcido pela construtora OAS. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
CMAP/SEAOF/GDGSET - 
Síntese da providência adotada:  
Item 1 - O assunto já vinha sendo tratado pela unidade responsável e por meio do Ofício TST/CMAP N° 009/2010 a empresa 
OAS, responsável pela construção do Edifício-sede do TST, foi comunicada da necessidade de realização de vistoria e 
posicionamento sobre as fissuras e trincas. 
Item 2 - A unidade administrativa responsável informou que as depressões existentes no piso elevado são resultantes da junta 
de dilatação existente. O problema está sendo monitorado e foi objeto de Ofício à Construtora OAS. As demais ocorrências 
de depressão (Protocolo e Sala de Recurso) são decorrentes da sobrecarga de processos. A CMAP tem envidado esforços para 
orientar as unidades responsáveis quanto à carga permitida; 
Item 3 - Foi encaminhado Ofício à construtora OAS formalizando a solicitação; 
Item 4 - Foi encaminhado Ofício à construtora solicitando o ressarcimento do valor despendido no serviço de ventilação nas 
salas do subsolo, estando aguardando resposta da empresa contratada. 

Síntese dos resultados obtidos 
Foi solicitado à construtora OAS o ressarcimento do valor despendido relativo ao serviço de ventilação nas salas do subsolo, 
bem assim foi solicitada vistoria e posicionamento sobre as fissuras e trincas; 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
A efetivação das providências poderá se alongar em razão de eventuais discussões técnicas. 
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PARTE B – INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO 
 

ITEM 1 - DECLARAÇÃO PLENA, COM RESSALVA OU ADVERSA  
 
 

 

1.1 - Declaração do Contador – Plena 
 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR 

DECLARAÇÃO PLENA 

Denominação completa (UJ):  Código da UG: 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 080001 
 
Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a 
Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964), refletem a adequada situação 
orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. 
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 
 

Local Brasília-DF Data 18 de fevereiro de 2011 
Contador 

Responsável ELIANA DE SOUSA ARAÚJO CRC nº 9.919 – DF 

 

 

RESULTADOS E CONCLUSÕES  

 
Os projetos implantados e as ações desenvolvidas no decorrer do exercício de 2010 objetivaram 

o aumento da produtividade e a redução das despesas, tendo sempre em vista a melhoria da prestação 
jurisdicional trabalhista. O resultado foi bastante positivo. Para tanto, concorreram, além do esforço 
concentrado dos Exmos. Senhores Ministros e servidores no julgamento dos processos, a implantação do 
processo eletrônico, com automatização da remessa de processos e petições, bem assim a implantação e 
execução do primeiro Plano de Gestão do Planejamento Estratégico referente ao período 2010/1014. 
Acrescente-se o incremento nas ações de capacitação dos servidores e a continuidade do processo de 
nomeação dos servidores aprovados no último concurso público para provimento de cargos no TST. 

Avalia-se como bastante satisfatória a execução orçamentária, com destaque para os recursos 
aplicados na execução do projeto “Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação da Justiça 
do Trabalho”, que abrange iniciativas e projetos de informatização e de modernização de instalações da 
Justiça do Trabalho, e a consequente realização de gastos do TST, TRT’s e Varas do Trabalho. No que se 
refere à Ação Finalística “Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho”, onde são agregadas as despesas 
de custeio, capital, pessoal e encargos sociais, necessárias à manutenção das atividades fim e meio do 
TST, a execução alcançou 99,56%, com reflexo positivo na prestação jurisdicional.  

Para a elaboração do presente relatório, os dados orçamentários e financeiros foram extraídos do 
Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, do Sistema de Planejamento e Orçamento do 
TST – PO e do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – SIGPLAN.     
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Cabe registrar, ainda, que as atividades concernentes à execução orçamentária e financeira deste 
Tribunal Superior do Trabalho guardam conformidade com as metas estabelecidas no PPA 2008/2011 
(Lei nº 11.653, de 7/4/2008), na LDO 2010 (Lei nº 12.017, de 12/08/2009) e na LOA (Lei nº 12.214, de 
26/01/2010). 

 
 

 
RAFAEL ALMEIDA DE PAULA 

Secretário de Tecnologia da Informação 
DIRLEY SÉRGIO DEMELO 

Secretário de Administração,  
Orçamento e Finanças 

ANNE FLORIANE DA ESCÓSSIA LIMA 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
  

VALÉRIO AUGUSTO DO CARMO FREITAS 
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