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Objetivo Estratégico/
Iniciativa Estratégica/
Meta Estratégica

Ação

(IMG) Aumentar em 1% ao 1. Participar da Comissão
Governança
ano
a maturidade da de
Institucional
(propor
Governança Institucional
ações e atuar na
realização das ações
Iniciativa - Aperfeiçoar a aprovadas)
governança institucional

Registrar os investimentos alocados e as ampliações e
Situação
reduções físicas e/ou financeiras porventura alcançadas no
desempenho das ações e/ou de seus indicadores vinculados, (1) Não Iniciada
(2) Em Dia
no período. *
(3) Atrasada
(4) Concluída
Registrar os andamentos das ações (cronograma, situação, (5) Excluída
dificuldades, pendências, observações, etc.), no período.
JANEIRO
Política da Governança Institucional
Ato TST.GP nº 388, 16/10/2020
O Secretário-Geral é membro efetivo da Governança, conforme
(2)
Ato TST.GP nº 388/2020, que trata da Política da Governança
Institucional.
FEVEREIRO
Ato TST.GP nº 57, de 16/2/2022, que designa membros para
integrarem o Comitê de Governança Institucional – CGI no
âmbito do Tribunal Superior do Trabalho – TST.
Foram designados o Ministro LELIO BENTES CORRÊA e o
Ministro JOSÉ ROBERTO FREIRE PIMENTA para integrarem o
CGI do TST.

Iniciativa - Aprimorar a
ABRIL
Política de Gestão de Riscos da Secretaria do TST
gestão de riscos
2. Aperfeiçoar a gestão de
Ato TST.GP nº 191, 27/4/2022, que dispõe sobre a Política de
riscos na SEGP
Gestão de Riscos da Secretaria do Tribunal Superior do
Trabalho

(4)

(4)
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Política de Gestão de Riscos da Secretaria do TST
Ato TST.GP nº 192, 27/4/2022, que institui o Comitê de Gestão
de Riscos da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho.
MAIO
Resolução Administrativa nº 2.320, de 16/5/2022, que criou a
Coordenadoria de Integridade e de Gestão de Riscos, vinculada
à Secretaria de Governança e de Gestão Estratégica.
Iniciativa - Aprimorar a 3. Contribuir
para
o JANEIRO
da Sistema de Governança Institucional
divulgação dos resultados aprimoramento
divulgação
dos Ato TST.GP nº 387, 16/10/2020
da produtividade do TST
resultados
da A contribuição é, em especial, executada com a participação
produtividade do TST
do secretário nas comissões da Governança Institucional e de
Planejamento Estratégico, entre outros.
MAIO
Ato TST.GP nº 229, 16/5/2022, que criou, na estrutura do
Tribunal Superior do Trabalho, a Secretaria de Pesquisa
Judiciária e Ciência de Dados - SEPJD, subordinada diretamente
à Presidência do Tribunal.
JUNHO
Ato TST.GP nº 330, 6/6/2022, que designou o Excelentíssimo
Senhor Luciano Athayde Chaves, Juiz do Trabalho da 21ª
Região, para exercer as atribuições de magistrado supervisor da
Secretaria de Pesquisa Judiciária e de Ciência de Dados do

(4)

(4)

(2)

(4)

(4)
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(IJTRR) Julgar pelo menos
50% ao ano os temas
pendentes afetados pelo
rito dos incidentes de
recursos repetitivos;
Iniciativa - Estimular ações
de redução do tempo de
julgamento dos Incidentes
de Recursos Repetitivos;
Iniciativa - Estimular o
julgamento dos temas de
Recursos
Repetitivos
pendentes;

Tribunal Superior do Trabalho (SEPJD).
JULHO
Ato Conjunto TST.CSJT.GP nº 45, 1º/7/2022, que designou o
Excelentíssimo Senhor Luciano Athayde Chaves, Juiz do
Trabalho da 21ª Região, para exercer as atribuições de
Magistrado Gestor de Metas do Tribunal Superior do Trabalho
(TST) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).

JANEIRO
O Índice de Julgamento dos Temas Afetados pelo Rito dos
Recursos Repetitivos – IJTRR avalia o desempenho do
julgamento dos temas afetados pelo rito dos recursos
repetitivos.
4.
Acompanhar
o No ano de 2021, foi realizada a primeira avaliação do
julgamento dos Temas desempenho do julgamento dos temas afetados pelo rito dos
de Recursos Repetitivos recursos repetitivos.
pendentes
A meta estipulada foi de 50% e o resultado apurado foi de
42,86%, o que corresponde a um desempenho de 85,71%.
Nesse sentido, foram julgados 3 dos 7 temas disponíveis para a
devida apreciação.

(4)

(1)

(ITMJ) Reduzir em 1%
ano o tempo médio
tramitação
entre
primeira conclusão e
primeiro julgamento
processo judicial

ao
de
a
o
do

(IPAG) Reduzir em 1% ao
ano
os
processos
conclusos com mais de 2
anos de distribuição nos
gabinetes;
(ITMT) Reduzir em 1% ao
ano o tempo médio de
tramitação
entre
o
andamento inicial e a
baixa do processo judicial;
(IC) Reduzir em 1% ao ano
o
congestionamento
processual;
(ITMJS) Reduzir em 1% ao
ano o tempo médio de
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5. Disponibilizar novos
Sistemas de Tecnologia
da Informação com o fito
de
aumentar
a
produtividade
dos
Gabinetes.

JANEIRO
Sistema Hermes
Ao utilizar a expertise adquirida com o uso da inteligência
artificial na ferramenta Bem-te-vi e com os dados provenientes
do sistema e-Rec, em novembro de 2021, o Tribunal lançou o
sistema Hermes. Ele possibilita a construção assistida de minuta
de voto e de despacho, com base em modelos associados ao
tipo de recurso, aos temas e suas respectivas teses.
O referido sistema possibilita a inserção automática de textos
pré-definidos, com aproveitamento de trechos da decisão
proferida pelo TRT e das razões do recurso, customizáveis por
gabinete. O Hermes é um sistema pautado na otimização do
processo de elaboração de minutas com maior qualidade num
tempo menor e com menos esforço.
A ferramenta “Bem-te-vi”
A ferramenta “Bem-te-vi” é um sistema de inteligência artificial
criado para auxiliar de forma estratégica a gestão do acervo
processual nos Gabinetes de Ministros. Ela auxilia na reunião de
processos que possuem os mesmos temas, otimizando, assim, o
tempo de elaboração dos votos.
O módulo “Triagem Virtual” incorporou os processos do PJe
para que todo o acervo seja apresentado. Por essa razão, ele
passou a ser denominado de Bem-te-vi Web.
A ferramenta encontra-se em produção e continua o
desenvolvimento de novas evoluções e melhorias.
Sistema Plenário Eletrônico
Sistema utilizado pelos ministros para registro de votos nos

(2)

(4)

julgamento dos processos
sobrestados em razão de
repercussão geral, após
decisão do STF;
Iniciativa - Aprimorar o
julgamento dos processos
sobrestados
após
a
decisão pelo STF;
Iniciativa - Aperfeiçoar os
processos de trabalho com
foco na cultura orientada
para resultados;
Iniciativa - Aperfeiçoar os
procedimentos
administrativos
e
cartorários;
(IPJ) Aumentar em 1% ao
ano a média de julgados
por magistrado.
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processos dos Órgãos Judicantes. Podendo, inclusive, realizar
voto antecipado (virtualmente) ou voto presencial.
A ferramenta traz modernização, comodidade e celeridade na
análise e decisão sobre processos que tramitam no eSIJ e no
PJe.
O Plenário Eletrônico encontra-se em produção, integrado ao
PJe e Secretaria Eletrônica, porém, continua o desenvolvimento
de evoluções e melhorias.
Sistema Gabinete Eletrônico
Sistema utilizado pelos Gabinetes para visualização de peças,
controle interno de acervo, elaboração de minutas de
despacho, decisão e voto e assinatura de despachos e decisões.
A ferramenta tem importância na inovação e atualização da
forma de trabalho dos Gabinetes do TST.
O sistema encontra-se em produção e continua o
desenvolvimento de novas evoluções e melhorias, além de
integração com PJe e eSIJ.

(4)

(4)

Sistema Secretaria Eletrônica
Sistema desenvolvido para controle das sessões de julgamento
pelos Secretários de OJs, contemplando processos do PJe e do
eSIJ na mesma ferramenta.
O projeto está em andamento desde abril de 2018 e encontrase em produção desde o final do mesmo ano. Atualmente, o
sistema é utilizado por todos os Órgãos Judicantes do TST e está
integrado ao Plenário Eletrônico e ao PJe, porém, continua o
desenvolvimento de evoluções e melhorias para abarcar outras

(4)
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tarefas das Secretarias de OJC.

Projeto AILAB/UnB/TST – Acordo de Cooperação Mútua
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) e a Universidade de
Brasília (UnB) assinaram acordo de cooperação mútua para
pesquisa e desenvolvimento de novas soluções de inteligência
artificial que serão implementadas no sistema Bem-te-vi. As
ferramentas destinam-se ao agrupamento de processos e ao
melhor refinamento da pesquisa de jurisprudência.
A iniciativa reforça o compromisso do Tribunal em investir em
tecnologias que visam aprimorar a prestação jurisdicional,
objetivando trazer maior eficiência e agilidade nos julgamentos
da Corte.
O acordo de cooperação terá vigência até fevereiro de 2024. As
pesquisas serão desenvolvidas pelo Laboratório de Inteligência
Artificial da UnB (Ailab) e contarão com o apoio do grupo de
pesquisa em Direito, Racionalidade e Inteligência Artificial da
Faculdade de Direito (DR.IA.UnB)
O plano de trabalho, fundamentado no Decreto nº 10.426/20,
tem por escopo o processamento de linguagem natural, que
será aplicada ao sistema Bem-te-vi para análises de processos
jurídicos do Tribunal Superior do Trabalho. Como produto da
parceria serão entregues quatro módulos: iSimilares,
iJurisprudência, FeedbackSys e iLongLifeSys.
O projeto objetiva pesquisar e desenvolver (P&D) soluções para
agregar ao sistema Bem-te-vi funcionalidades de Agrupamento
de Processos (iSimilares) e Levantamento de Jurisprudência
(iJurisprudência). Além disso, visando evidenciar o desempenho
real destas soluções, é objetivo deste acordo desenvolver um
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módulo de Registro de Feedbacks dos usuários (FeedbackSys).
Por fim, o pacto também visa pesquisar soluções de Long Life
Machine Learning (LLML), para o desenvolvimento de uma
solução que traga um ciclo de vida longo aos modelos de IA
implantados.
Entre as melhorias esperadas, estão a otimização das rotinas
administrativas e judiciais dos servidores que desempenham
atividades de análise processual e o aumento da capacidade de
processamento do volume de demandas, permitindo uma
tramitação mais célere dos processos e uma efetiva redução da
taxa de congestionamento dos processos judiciais.
ABRIL
Ato Conjunto TST.CSJT.GP nº 26, de 4/4/2020, que dispõe
sobre a prestação de serviço extraordinário no Tribunal
Superior do Trabalho e no Conselho Superior da Justiça do
Trabalho
Ato TST.GP nº 154, de 6/4/2020, que institui o Grupo de
Negócio do Tribunal Superior do Trabalho (TST) para o Sistema
Processo Judicial Eletrônico instalado na Justiça do Trabalho
(PJe).
De acordo com o previsto nos arts. 27 e 28 do Ato Conjunto
TST.CSJT.GP nº 6, de 4/5/2020, compete ao Grupo de Negócio
auxiliar no desenvolvimento e sustentação do Sistema PJe
instalado no Tribunal.

(4)

(4)
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ABRIL
6. Autorizar a realização
de serviço em jornada Ato Conjunto TST.CSJT.GP nº 26, de 4/4/2020, que dispõe
extraordinária.
sobre a prestação de serviço extraordinário no Tribunal
Superior do Trabalho e no Conselho Superior da Justiça do
Trabalho

Obs. até junho de 2022 houve a aplicação de R$ 756.846,06 com o pagamento de horas extras no auxílio da elaboração de votos em apoio aos ministros.
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