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Apresentação 

 

Este Relatório apresenta os resultados relativos à execução da Estratégia no ano 

de 2014. 

As informações retratam os esforços de diversas unidades para o alcance dos 

objetivos estratégicos mediante o desenvolvimento de ações, incluindo projetos, visando à 

melhoria dos serviços e da infraestrutura do Tribunal. 

Os dados ora compilados servem de imprescindível subsídio para a tomada de 

decisão nas mais diversas esferas administrativas deste Tribunal, em observância ao Modelo 

de Gestão da Estratégia instituído pelo ATO Nº 786/TST.GP, de 3/12/2012. 

Por fim, apresenta-se o desempenho das Metas Nacionais de 2014 do Poder 

Judiciário, cujo monitoramento compete ao Conselho Nacional de Justiça. 
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1  Alcance de metas no ano de 2014 
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2 Observações Gerais 

 

2.1 As metas 8 – Índice de Clima Organizacional (ICO) e 12 – Índice de Integração entre as Unidades 

(IIU) não compõem este relatório, tendo em vista que serão mensuradas no ano de 2015.  

 

2.2 Este Relatório foi construído a partir dos dados registrados no Sistema de Gestão Estratégica do 

TST – Sigest. 
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3 Situação Geral da Estratégia 

3.1 Meta Institucional 1  
Indicador: Índice do Tempo Médio de Tramitação (ITMT)* 

Responsável: SEGP e SEGJUD 

*ITMT: Avalia o número médio de dias em que o processo tramita no TST (andamento inicial até a baixa 

definitiva do processo).  

 

Meta 2014: Reduzir para 417 dias o tempo médio de tramitação entre o andamento inicial e a 

baixa do processo judicial. 

 

 

 

Ano 2014 Referência/2013 

ITMT (Meta) 417 

503,15 

Somatório (Data de Baixa – 

Data de Andamento Inicial) 
83.842.255 

Baixados 200.542 

Medição Final 418,08 

 

Unidade de medida: dias 

Polaridade:         (Quanto menor o resultado, melhor o desempenho) 

 

 
 

Essa meta institucional visa reduzir em 5% ao ano o tempo médio de tramitação entre 
o andamento inicial e a baixa do processo judicial, a partir da medição de 2010, diminuindo de 663,02 
em 2010 para 417 dias até 2014. Ao final do exercício de 2014, o índice alcançou a mensuração de 

755,94 
629,87 

540,8 
439 417 

663,03 
569,27 

462,41 503,15 
418 

2010 2011 2012 2013 2014

Meta Institucional 1 - ITMT  
Meta Resultado
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418,08 dias de tramitação, praticamente atingindo a meta estipulada (417), com desempenho 
acumulado equivalente a 99,7% desta. 

O histórico do ITMT mostra a superação das metas nos anos de 2010 (755,94/663,02), 
2011 (629,87/569,27) e 2012 (540,80/462,41), e o seu não atingimento em 2013 (439,00/503,15).  

É de se ressaltar que a meta anual não foi alcançada por apenas 0,3%, contudo houve 
aumento considerável na produtividade da atividade fim do Tribunal Superior do Trabalho em 2014, 
sendo julgados 284.586 processos, ou seja, um incremento de 12,2% em comparação com o exercício de 
2013, quando foram julgados 253.547 processos. Do mesmo modo, ocorreu melhora no número de 
processos baixados, cujo aumento foi de 4,1% (200.571/192.589). 

Ademais, registre-se que o tempo médio de tramitação de processos baixou de 503 
dias em 2013 para 418 dias em 2014, uma redução bastante significativa de 16,9%. 
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3.2 Meta Institucional 2 
Indicador: Índice de Processos Antigos Não Baixados (IPANB)* 

Responsável: SEGP e SEGJUD 

*IPANB: Avalia a relação entre os processos não baixados com mais de 2 (dois) anos de distribuição em 

face do número total de processos não-baixados no período.  

Meta 2014: Reduzir para 16% os processos não baixados com mais de 2 anos de distribuição. 

 

 

 

 

Ano 2014 Referência/2013 

IPANB (Meta) 16 

19,20 
Processos Pendentes 72.828 

Acervo 297.037 

Medição Final 24,52 

 

Unidade de medida: porcentagem 

Polaridade:         (Quanto menor o resultado, melhor o desempenho) 

 

 

 

O IPANB tinha por meta em 2014 a redução no percentual de processos não baixados 

com mais de 2 anos de distribuição para 16% do acervo do Tribunal Superior do Trabalho, objetivo este 

que não foi alcançado, tendo o índice atingido 24,52% no acumulado do ano, denotando a necessidade 

de mais ações e políticas visando a priorização da análise dos processos mais antigos nos Gabinetes. 

  

17% 17% 18% 
16% 

21,60% 21,46% 
19,20% 

24,52% 

2011 2012 2013 2014

Meta Institucional 2 - IPANB  

Meta Resultado
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3.3 Meta Institucional 3 
Indicador: Índice de Satisfação dos Clientes (ISAT)* 

ISAT: Avalia o grau de satisfação dos clientes com os serviços prestados pelo TST. 

Responsável: SEGP  

 

Meta 2014: Aumentar para 71,40% o grau de satisfação dos clientes sobre os serviços 

prestados pelo TST. 

 

 

 
 

 

Ano 2014 Referência/2013 

ISAT (Meta) 71,40 

62,90 

Somatório (Nota dos 

Clientes) x 10 
9.740,06 

Clientes 1.545 

Medição Final 63,00 

 

Unidade de medida: porcentagem 

Polaridade:         (Quanto maior o resultado, melhor o desempenho.) 

 

 
 
 
 
 
Com a implementação do Plano Estratégico desta Corte para o período de 2010-2014, 

a Ouvidoria do TST assumiu a responsabilidade pela Pesquisa de Satisfação Social, que fornece 
resultados referentes ao Índice de Satisfação dos Clientes (ISAT). Tenha-se em vista que a Meta 
Institucional 3 teve por desafio “elevar em 5% ao ano o nível de satisfação social do jurisdicionado com 
os serviços prestados pelo TST”. 

** 
X 

61,40% 
66,40% 

71,40% 

0 

56,40% 
65,70% 62,90% 63% 

2010 2011 2012 2013 2014

Meta Institucional 3 - ISAT 

Meta Resultado
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O ISAT é definido pela razão entre a soma de todas as notas atribuídas pelos clientes e 
o número total de clientes que responderam a pesquisa. 

Em 2011, a primeira pesquisa foi aplicada pelo CNJ. Em 2012, a Pesquisa de Satisfação 
Social foi aplicada pelo próprio TST, por meio de questionário disponibilizado no Portal do Tribunal na 
internet. 

As metas estabelecidas foram as seguintes:  
 

 2011 2012 2013 2014 

Meta - 61,4% 66,4% 71,4% 

Resultado 56,4% 65,7% 62,9% 
(1)

 63% 
(2)

 

(1) ISAT considerou apenas os advogados e partes como respondentes da pesquisa. 

(2) ISAT considerou todas as categorias como respondentes da Pesquisa – decisão da Comissão Permanente de 
Planejamento Estratégico – CPPE. 

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

resultado de 65,7%, superior à meta para aquele ano, de 61,40%. Em 2013, obteve-se 1.279 
respondentes. Por sua vez, nesse ano, o Índice de Satisfação dos Clientes foi de 62,9%, logo, 2,8% a 
menos que o resultado de 2012 (65,7%), pelo que não se alcançou a meta estabelecida para 2013 
(66,40%). 

Observa-se que o resultado da pesquisa em 2014 (63%) manteve-se praticamente igual 
ao do ano anterior (62,9%). Importante ressaltar que na pesquisa de 2013 foram considerados apenas 
os advogados e partes como respondentes. No ano de 2014, por decisão da Comissão Permanente de 
Planejamento Estratégico – CPPE, o indicador ISAT considerou todas as categorias de respondentes para 
cálculo do resultado.  

Assim, apresenta-se quadro demonstrativo dos resultados conforme as categorias de 
respondentes: 

 

 2013 2014 

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

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

 
  

A Ouvidoria elabora trimestralmente relatório contendo as maiores ocorrências 
recebidas e o encaminha às unidades responsáveis para conhecimento e adoção de providências, com o 
intuito de melhorar e aperfeiçoar os serviços prestados à sociedade.  



 

Assessoria de Gestão Estratégica 
Secretaria-Geral da Presidência 

Tribunal Superior do Trabalho 

 

14 
 

 

3.4 Meta 4 
Indicador: Índice Médio de Capacitação dos Servidores em Competências (IMCSC)* 

Responsável: DGSET  

*IMCSC: Avalia a carga horária média de participação em cursos de capacitação por servidor.  

 

 

Meta 2014: Atingir 25h de carga horária média de capacitação dos servidores em 

competências. 

 

 

 

Ano 2014 Referência/2013 

IMCSC (Meta) 25 

34,5 
Horas de Capacitação 57.020 

Servidores 2.306 

Medição Final 24,73 

 

Unidade de medida: horas 

Polaridade:         (Quanto maior o resultado, melhor o desempenho.) 

 

 

 
 

 
 
 
 

30 
32 

28 
23 25 

29,33 
31,32 

22,31 

34,42 

24,73 

2010 2011 2012 2013 2014

Meta 4 - IMCSC 

Meta Resultado
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O total de horas de capacitação efetivamente realizado em 2014 ficou em 57.020 
horas. Isso representa uma média de, aproximadamente, 24,7 horas de capacitação por servidor em 
competências ao longo do ano. A meta a ser alcançada era de 25 horas. Verifica-se, dessa forma, que o 
índice ficou bastante próximo do esperado. Caso os valores sejam arredondados para números inteiros, 
como, de fato, dá-se o cálculo de horas, pode-se dizer que o índice foi atingido. 

De toda forma, houve uma redução com relação ao número de horas concluídas no 
ano de 2013. Tal diminuição já era esperada, motivo pelo qual houve uma redução da meta de 2013 
para 2014. Isso se deve a diversos fatores, mas, principalmente, ao fato de o Tribunal encontrar-se em 
fase de implantação do Projeto Gestão por Competências. A equipe responsável pelo desenvolvimento 
de ações de capacitação também é responsável pela implantação do projeto, sendo necessária uma 
redistribuição de atividades de forma a conciliar essas tarefas. 

Deve-se destacar também que a equipe da Coordenadoria de Desenvolvimento de 
Pessoas – CDEP também foi responsável pela realização de eventos de qualidade de vida (não 
computados nesse índice), o que demandou esforços desta Coordenadoria. 

Ressalta-se, ademais, que, não foi possível a realização de todos os eventos da área 
jurídica inicialmente previstos no Programa de Treinamento e Desenvolvimento de Servidores do TST – 
Educare, o que acabou por impactar o alcance da meta. 
Por fim, o elevado número de solicitações de participação em eventos abertos acabou por contribuir 
para a não-realização de um maior quantitativo de eventos fechados. Os eventos abertos, apesar de 
exigirem o mesmo esforço para aprovação, acabam por atingir menor número de servidores, 
contribuindo menos representativamente para o alcance do IMCSC. 
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3.5 Meta 5 
Indicador: Índice de Desenvolvimento da Competência (IDC)* 

Responsável: DGSET  

*IDC: Avalia a qualidade dos cursos de capacitação oferecidos e o nível de aproveitamento dos servidores.  

 

 

Meta 2014: Atingir 90% no nível “Atendeu Plenamente” da Avaliação de Impacto de 

Treinamento.  

 

 

 
 

Ano 2014 Referência/2013 

IDC (Meta) 90 
89,74 

Medição Final 89,01 

 

 

 

Unidade de medida: porcentagem 

Polaridade:         (Quanto maior o resultado, melhor o desempenho.) 

 

A Avaliação de Impacto de Treinamento é aplicada três meses após a realização de 
cursos promovidos pelo TST e é dirigida à chefia com o objetivo de verificar se a capacitação 
demonstrou melhoria no desempenho funcional do servidor. 

No ano de 2014, as avaliações de impacto foram encaminhadas no final do 1º e do 2º 
semestre. 

Do total das avaliações enviadas no 1º semestre, apenas 41,48% foram respondidas 
pelos servidores e gestores, gerando um percentual de 89,13% no critério “Atendeu Plenamente”. 

Calculando-se a média percentual referente aos dois semestres do ano de 2014, 
conclui-se que 89,01% das chefias imediatas consideraram que os treinamentos realizados atenderam 
plenamente aos objetivos propostos. Verifica-se que o percentual é bastante próximo à meta de 90% 
estabelecida para o exercício. 

Todavia, deve-se ressaltar o baixo índice de respondentes das avaliações 
encaminhadas no 2º semestre (11,69%), que possivelmente impactou de forma negativa no alcance do 
referido índice.   

50% 
60% 

86% 88% 90% 
81% 85,06% 86,54% 89,80% 89% 

2010 2011 2012 2013 2014

Meta 5 - IDC 
Meta Resultado
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3.6 Meta 6 
Indicador: Índice de Alcance de Metas (IAM)* 

Responsável: SEGP  

*IAM: Avalia o percentual de metas estratégicas atingidas em relação ao total de metas estratégicas 

estabelecidas. 

 

Meta 2014: Aumentar para 73% o percentual de metas alcançadas no Plano Estratégico do 

TST. 

 

 
 

Ano 2014 Referência/2013 

IAM (Meta) 73 

44,82 
Metas Alcançadas 9 

Indicadores Estratégicos 20 

Medição Final 31,03 

 

Unidade de medida: porcentagem 

Polaridade:         (Quanto maior o resultado, melhor o desempenho.) 

 

 

 

 

O resultado demonstra o alcance de 31,03% das metas estabelecidas no Plano 
Estratégico, mostrando um desempenho de 42,51% frente à meta estabelecida.  

Convém salientar que das 18 (dezoito) metas administrativas, 8 (oito) foram 
efetivamente cumpridas, o que corresponde a 44,44% de metas dessa natureza. Em relação às 11 (onze) 
metas judiciárias, verifica-se que o desempenho também não correspondeu ao esperado, haja vista que 
apenas 1 (uma) foi cumprida, o que corresponde tão-somente a 9,09% de metas desse caráter. 

10% 

70% 71% 72% 73% 69% 
60% 57,14% 

44,83% 31,03% 

2010 2011 2012 2013 2014

Meta 6 - IAM 
Meta Resultado
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Do exame desse índice, que expressa a síntese da execução da estratégia no ano de 
2014, chega-se à conclusão de que os maiores desafios do Tribunal persistem na atividade fim, 
notadamente no que se refere ao impacto gerado pelos processos antigos (isto é, com distribuição 
superior a 2 (dois) anos) em gabinetes que pendem de solução definitiva e à demanda processual 
crescente. Contudo, não se pode olvidar que o Tribunal vem elevando expressivamente o quantitativo 
de julgados a cada ano. 
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3.7 Meta 9 
Indicador: Índice de Afastamento de Servidores Decorrente de Licença Médica (IAFAST) * 

Responsável: DGSET  

*IAFAST: avalia o percentual médio de dias não trabalhados em virtude de afastamento do servidor para 

tratamento da própria saúde. 

 

 

Meta 2014: Reduzir para 2,73% o afastamento de servidores decorrente de licença médica 

para tratamento da própria saúde.  
 

 

 
 

 

Ano 2014 Referência/2013 

IAFAST (Meta) 2,73 

2,99 
Dias de Afastamento 25.654 

Servidores 2.306 

Medição Final 3,05 

 

Unidade de medida: porcentagem 

Polaridade:         (Quanto menor o resultado, melhor o desempenho) 

 

 
 

 
 

O IAFAST tem seguido a tendência temporal dos anos de 2012 e 2013, em que o índice 
fica dentro da “meta estabelecida” no mês de janeiro e apresenta aumento nos meses subsequentes. 
Esta tendência se deve à menor duração do mês (período de recesso), ao período preferencial para 
usufruto de férias dos servidores das áreas judiciária e administrativa. Assim, os tratamentos eletivos, 
principalmente as cirurgias programadas, são postergadas para os meses subsequentes. 

0 

2,87% 2,73% 
3,02% 2,99% 3,05% 

2012 2013 2014

Meta 9 - IAFAST 

Meta Resultado
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A apuração anual mostrou uma tendência de queda, passando de 3,54% em 2012 para 
2,99% em 2013. Todavia, em 2014 o índice acumulado sofreu leve aumento, passando para 3,05%. 

Diante do resultado anual de 2012 (3,54%), esta unidade estabeleceu critérios mais 
objetivos de avaliação médica pericial, redução nos períodos de reavaliação pela Junta Médica em 
licenças prolongadas, corroboradas pela criação de dois cargos de Analista Judiciário, Área de Apoio 
Especializado, Especialidade Medicina, Ramo Medicina do Trabalho que proporcionaram melhor 
gerenciamento dos afastamentos para tratamento de saúde. Dessa forma, houve redução do IAFAST 
acumulado para 2,99% em 2013. 

No ano de 2014, embora a Secretaria de Saúde tenha mantido os mesmos critérios, 
acima mencionados, houve incremento no índice, alcançando resultado de 3,05%, cuja responsabilidade 
foi imputada, principalmente, a fatores sazonais, tratamento cirúrgico eletivo e acidentes não ligados ao 
trabalho, condições estas que não podem ser controladas ou administradas peal Saúde Ocupacional. 

Importante ressaltar que, embora o Plano Estratégico tenha estabelecido a meta de 
2,73% para o IAFAST, o não-alcance do resultado deveu-se a fatores humanos influenciados por diversas 
variáveis, em que algumas poucas se mostram administráveis pela Secretaria de Saúde. 

Não obstante o resultado tenha alcançado resultado aquém do esperado, destaca-se a 
continuidade das ações e programas voltados para a saúde ocupacional dos servidores, tais como: 
orientação, acompanhamento e supervisão dos tratamentos dos servidores pela SESAUD/DIME com a 
finalidade de diagnosticar precocemente as falhas ou interrupções nos mesmos e estimular as adesões 
dos pacientes aos tratamentos instituídos; exame médico periódico com o objetivo de identificar fatores 
de risco da população de servidores do TST, além de diagnosticar precocemente os distúrbios da saúde 
dos mesmos; orientações ergonômicas sob demanda dos diversos setores do Tribunal e prática de 
ginástica laboral; implantação do programa de atenção à servidora gestante (odontológico e 
enfermagem); revitalização do Programa TST Sem Tabaco visando à redução do tabagismo entre os 
servidores; realização de reuniões dos Vigilantes do Peso em parceria com a Associação dos Servidores 
do Tribunal Superior do Trabalho (Astrisutra) para a redução da obesidade e sobrepeso dos servidores; e 
realização de avalições físicas e orientações para a prática de exercícios físicos e a redução do 
sedentarismo (TST em Movimento). 
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3.8 Meta 10  
Indicador: Índice de Participação em Eventos de Qualidade de Vida (IPEQV)* 

Responsável: DGSET 

*IPEQV: Avalia o percentual de participação de colaboradores em eventos de qualidade de vida.  

 

 

Meta 2014: Alcançar 58% de participação do total de colaboradores nos eventos de qualidade 

de vida. 
 

 

 

 

 

Ano 2014 Referência/2013 

IPEQV (Meta) 58 

41 

Participantes 1.484 

Colaboradores 3.774 

Medição Final 39,32 

 

Unidade de medida: porcentagem 

Polaridade:        (Quanto maior o resultado, melhor o desempenho.) 

 

 

 

 

As ações de Qualidade de Vida promovidas pelo Tribunal contaram com a participação 
de 1.484 colaboradores nos eventos promovidos ao longo do ano, o que representou 39,25% dos 
colaboradores da Casa. A meta a ser alcançada era de 58%. 

10% 
15% 

54% 56% 58% 
68,00% 

51,85% 53% 

40,92% 39,32% 

2010 2011 2012 2013 2014

Meta 10 - IPEQV 

Meta Resultado
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Ao longo de 2014 foram promovidas diversas ações que contribuíram para esta meta, 
como as dez edições do evento Virtudes em Cena, a Palestra Esportiva em homenagem ao Dia 
Internacional do Trabalho, os workshops “Desenho do Futuro: o Sonho” voltado para adolescentes 
aprendizes, a 4º turma do Programa Pós-Carreira do TST – Olhar Adiante com nove módulos, além da 
“XVI Semana do Servidor” (com atividades como palestra, “Sarau dos Servidores” e os prêmios “Servidor 
de Mérito” e “30 Anos da SETIN”) e a Festa de Natal. Acrescenta-se, ainda, o apoio aos encontros 
semanais do Coral do TST. 

Apesar do grande número de atividades desenvolvidas, em 2014 a equipe concentrou 
esforços na reestruturação das atividades relacionadas à qualidade de vida, já que na pesquisa de clima 
organizacional de 2012 o item que trata do tema obteve uma das menores médias, segundo o relatório. 
Dessa forma, deu-se início a um estudo sistemático sobre o tema objetivando um melhor entendimento 
sobre as necessidades dos servidores da Casa. A partir desse estudo foi criado o Comitê de Qualidade de 
Vida no Trabalho, conforme ATO.CDEP.SEGPES.GDGSET.GP.N.º 103 de 2014. 

Assim, em virtude dos estudos visando a essa reestruturação, houve um menor tempo 
disponível para realização de eventos. Dessa forma, considera-se que o Índice de Qualidade de Vida 
apurado em 2014 foi ainda bastante elevado tendo em vista o foco da equipe com vistas ao estudo e 
aprofundamento no tema Qualidade de Vida no Trabalho para melhor direcionamento das ações 
propostas para 2015. Contudo, apesar de não atingida a meta, considera-se que os eventos realizados 
alcançaram expressivo número de colaboradores, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. 
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3.9 Meta 11  
Indicador: Índice de Disponibilidade de Serviços de Tecnologia da Informação (IDSTI)* 

Responsável: SEGP  

*IDSTI: Avalia a disponibilidade dos serviços de tecnologia da informação.  

 

 

Meta 2014: Manter a disponibilidade dos serviços de tecnologia da informação em 99,00%. 

 

 

 

Ano 2014 Referência/2013 

IDSTI (Meta) 99,00 

99,92 

Var 1 99,3060 

Var 2 99,7748 

Var 3 99,8579 

Var 4 99,6886 

Var 5 99,7533 

Var 6 98,5362 

Medição Final 99,49 

 

Unidade de medida: porcentagem 

Polaridade:        (Quanto maior o resultado, melhor o desempenho.) 

 

 
 

A meta pertinente ao indicador em epígrafe para o ano de 2014 foi 99,00%. O valor 
apurado no ano foi de 99,49%, portanto, além da meta estabelecida para o período. Em comparação 
com o resultado de 2013 (99,92%) houve um discreto decréscimo de 0,43 pontos. No entanto, os 

99,00% 99,00% 

99,92% 

99,49% 

2013 2014

Meta 11 - IISTI 

Meta Resultado
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valores foram apurados somente entre os meses de julho e outubro. Com isso, não foi possível uma 
comparação direta entre os dois anos, pois o referido índice sofreu alteração de nomenclatura e 
metodologia de cálculo. 

No ano de 2014 foram realizadas melhorias na infraestrutura dos Serviços de TI do TST, 
tais como a contratação de link redundante para acesso à internet; a implantação de redundância no 
acesso a todos os bancos de dados; a criação de protocolos de contingência e a disponibilização dos 
principais serviços de infraestrutura em um site de contingência fora das dependências do TST. Assim, 
espera-se um melhor desempenho na disponibilidade dos sistemas de TI nos próximos anos. 
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3.10 Meta 13 
Indicador: Índice de Execução dos Projetos Estratégicos (IEXPE)* 

Responsável: SEGP 

*IEXPE: Avalia o percentual de projetos estratégicos executados dentro do prazo.  

 

 

Meta 2014: Atingir 77% de projetos estratégicos em execução dentro do prazo. 

 

 

 
 

Ano 2014 Referência/2013 

IEXPE (Meta) 77 

75 

Projetos Estratégicos 

Dentro do Prazo 
0* 

Projetos Estratégicos em 

Execução 
2* 

Medição Final 8,33 

*Mensuração relativa aos projetos em andamento ao final de dezembro/2014. 

 

Unidade de medida: porcentagem 

Polaridade:          (Quanto maior o resultado, melhor o desempenho.) 

 
 
 

 
 
 
 

Não obstante o aludido resultado apurado esteja em patamar bastante inferior ao 
almejado para o ano de 2014, convém esclarecer que esse percentual médio anual corresponde à 
mensuração relativa aos projetos que tiveram suas atividades executadas em conformidade com a 
última linha de base estabelecida. Ou seja, não implica inferir que diversas dessas atividades não 
tenham sido executadas ao longo do ano, embora fora do prazo planejado. 

50% 

74% 75% 76% 77% 73% 
80% 

57,14% 

75% 

8,33% 

2010 2011 2012 2013 2014

Meta 13 - IEXPE 
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Visto isso, no ano de 2014, prosseguiu-se na execução dos projetos estratégicos 
“Implantação do PJe-JT no TST – Fase II, Etapa I: Mapeamento de Necessidades” e “Implementação da 
Gestão por Competências”.  

Quanto à “Implantação do PJe-JT no TST – Fase II, Etapa I: Mapeamento de 
Necessidades”, embora o seu término estivesse previsto para fevereiro, o seu encerramento ocorreu 
somente no segundo semestre de 2014. O atraso impactou significativamente o indicador em epígrafe, 
contudo tal se deu em decorrência da necessidade de análise profícua dos produtos e das revisões 
solicitadas em face de alguns deles. 

Após o levantamento das necessidades e requisitos do TST para a tramitação do 
processo eletrônico, decidiu-se por apresentar nova proposta de projeto de Implantação do PJe-JT no 
TST para todo o Tribunal de modo melhor estruturado, consideradas as experiências observadas por 
ocasião da implantação piloto na 6ª Turma e com foco na apresentação contínua de melhores 
resultados aos jurisdicionados. 

Visto isso, a equipe do projeto encontra-se em fase de planejamento do projeto. 
No que pertine à “Implementação da Gestão por Competências”, houve necessidade 

de implementar mudanças no projeto, de modo a prever a aquisição de uma ferramenta tecnológica 
para apoiar os processos relativos à Gestão por Competências, o que deu ensejo à aprovação de novo 
cronograma. Tenha-se em vista que, até a ocorrência da apresentação e aprovação deste, a mensuração 
levou em conta o cronograma vigente até então, fator de impacto na mensuração de resultados. 
Contudo, embora fosse fixada nova linha de base, os atrasos na execução das atividades persistiram, em 
razão de negociações entre a Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas e a empresa contratada 
no projeto de modo a compatibilizar a agenda de grupos participantes de atividades e da consultoria. 
Porém, ao final, o que se verificou é que a maioria das atividades planejadas para o ano de 2014 foram 
efetivamente executadas, embora, na maior parte do tempo, fora do prazo inicialmente previsto. 

Não obstante o projeto ainda esteja sendo impactado pelo atraso na aquisição da 
referida ferramenta, salienta-se que a previsão de término continua mantida para o ano de 2016. 
No segundo semestre, deu-se início ao Projeto “Implantação da Central de Gestão da Informação da 
Ouvidoria” diretamente alinhado ao Plano Estratégico 2010-2014, como um dos primeiros passos 
fundamentais na implantação da gestão do conhecimento na instituição e, ainda, com foco na satisfação 
dos clientes, especialmente no que tange ao melhor atendimento do jurisdicionado. Em razão da revisão 
de produtos, houve um ligeiro atraso nas atividades, o que também impactou o citado indicador, 
contudo seu término continua previsto para o primeiro semestre de 2015. 
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3.11 Meta 14 
Indicador: Índice de Julgados por Força de Trabalho (IJFT)* 

Responsável: SEGP 

*IJFT: Avalia a relação entre o número de decisões colegiadas e monocráticas proferidas no período e a 

média de servidores lotados nos Gabinetes.  

 

 

Meta 2014: Aumentar para 285 a média de processos julgados por força de trabalho de 

gabinetes. 

 

 

 
 

Ano 2014 Referência/2013 

IJFT (Meta) 285 

254 
Julgados 285.016 

Força de Trabalho 1.022,75 

Medição Final 278,65 

 

Unidade de medida: processos julgados por servidor de gabinete 

Polaridade:          (Quanto maior o resultado, melhor o desempenho.) 

 
 

 
 
 
 

No acumulado do ano de 2014, o IJFT atingiu 278,65, alcançando assim desempenho 
equivalente a 97,8% da meta estabelecida, que era de 285,00. 

Apesar de a meta anual não ter sido atingida, deve-se ressaltar o incremento de quase 
10% em relação ao índice registrado no ano passado (254,03), o que denota o aumento da 
produtividade dos servidores lotados em gabinetes, cujo número, em média, foi mantido. 

234,83 246,57 258,9 272 285 

233,57 217,97 
242,70 254,03 

278,65 

2010 2011 2012 2013 2014

Meta 14 - IJFT  

Meta Resultado
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De fato, no exercício de 2014 foram julgados 284.586 processos contra 253.547 em 
2013, refletindo significativa progressão na produtividade do Tribunal, o que vem se repetindo ano após 
ano. 

Cabe ressaltar, por outro lado, que a realização da Copa do Mundo de Futebol no 
Brasil resultou em vários feriados, que influíram negativamente não só neste, mas em todos os índices 
da área judiciária. 
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3.12 Meta 15 
Indicador: Índice de Julgados por Força de Trabalho da Área Judiciária (IJFTAJ)* 

Responsável: SEGJUD 

*IJFTAJ: Avalia a relação entre o número de decisões colegiadas e monocráticas proferidas no período e a 

média de servidores lotados na área judiciária.  

 

 

Meta 2014: Aumentar para 648,60 a média de processos julgados por força de trabalho da 

área judiciária. 

 

 

 
 

 

Ano 2014 Referência/2013 

IJFTAJ (Meta) 648,60 

617,72 

Julgados 285.016 

Força de Trabalho da Área 

Judiciária 
506,42 

Medição Final 562,81 

 

Unidade de medida: processos julgados por servidor da área judiciária 

Polaridade:         (Quanto maior o resultado, melhor o desempenho.) 

 

 
 

No ano de 2014 o IJFTAJ alcançou 562,81 processos julgados por força de trabalho da 
área judiciária. 

O não atingimento da meta (648,60) deveu-se à descoberta de falha no filtro do 
relatório da força de trabalho, detectado em meados do mês de agosto. Após a sua correção, observou-
se o aumento da força de trabalho em aproximadamente 112 servidores. É importante salientar que a 

367,53 385,91 

500 

648,6 

383,77 
489,28 

617,72 562,81 

2011 2012 2013 2014

Meta 15 - IJFTAJ 

Meta Resultado
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meta estabelecida para 2014 levou em consideração o filtro do relatório anterior à correção do 
apontado erro. 

Não obstante tenha ocorrido expressivo incremento no número de processos julgados 
em 2014 (285.016) em relação ao ano de 2013 (249.970), o ajuste do quantitativo da força de trabalho 
prejudicou a mensuração do índice. 
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3.13 Meta 16 
Indicador: Índice de Congestionamento (IC)* 

Responsável: SEGP e SEGJUD 

*IC: Avalia o percentual de demanda reprimida por soluções definitivas nos processos em trâmite no TST.  

 

Meta 2014: Reduzir o Índice de Congestionamento para 49,97%. 
 

 

 

 

 

Ano 2014 Referência/2013 

IC (Meta) 49,97 

57,77 

Baixados 200.571 

Acervo Anterior 304.229 

Casos Novos 244.513 

Medição Final 60,68 

 

Unidade de medida: porcentagem 

Polaridade:          (Quanto menor o resultado, melhor o desempenho.) 

 

 

 
 

 

Em 2014 o Índice de Congestionamento atingiu 60,68%, logo, bem distante da meta 
estabelecida para o ano (49,97%), refletindo um desempenho acumulado no período de 78,6% do 
previsto. 

Conforme mencionado na análise de outros índices da área judiciária, o Tribunal 
efetivamente acelerou a prestação jurisdicional, o que se reflete no aumento da produtividade e do 
número de processos julgados (284.586) e baixados (200.571). 

58,47% 56,47% 54,57% 52,47% 49,97% 
59,28% 57,44% 

54,53% 57,77% 60,68% 

2010 2011 2012 2013 2014

Meta 16 - IC  

Meta Resultado
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Não obstante, tal desempenho foi superado, como nos anos anteriores, pela 
progressão exponencial no número de processos recebidos pelo TST, que totalizaram 309.033 no 
exercício de 2014, resultando no aumento do acervo do Tribunal para 368.623, ou seja, 16,4% a mais 
que o existente no final de 2013. 

Por tal razão, urge a necessidade de otimizar a atividade jurisprudencial, de  modo a 
dar ampla e efetiva aplicabilidade à Lei nº 13.015, de 21/7/2014, que alterou artigos da CLT, com o fito 
de obstaculizar a interposição desnecessária de recursos.  
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3.14 Meta 17 
Indicador: Índice Médio da distribuição (IMD)* 

Responsável: SEGJUD  

*IMD: Avalia o tempo médio de tramitação do processo, considerado o seu recebimento pelo Tribunal até 

a efetiva distribuição.  

 

Meta 2014: Reduzir para 28,50 dias o tempo médio de tramitação entre o andamento inicial e 

a distribuição do processo judicial. 

 

 

 

 
 

Ano 2014 Referência/2013 

IMD (Meta) 28,50 

29 

Somatório (Data de 

Distribuição – Data de 

Andamento Inicial) 

8.438.605 

Distribuídos 228.144 

Medição Final 36,99 

 

Unidade de medida: dias 

Polaridade:          (Quanto menor o resultado, melhor o desempenho) 

 

 

 

 

 

56 53 51 48 

28,50 

59,84 
51,18 

58,47 

29,64 
36,99 
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Em 2014, apurou-se que, do ingresso de processos no TST até a distribuição, 
consumiu-se, em média, 36,99 dias, ficando 28% acima da meta estabelecida (28,5 dias).  

A meta não foi alcançada em decorrência de vários fatores que interferiram 
diretamente no seu resultado, valendo os principais: 

- Em maio de 2014 foram convocados 16 Desembargadores para atuarem nos 
julgamentos de AIRRs. A primeira distribuição ocorreu no dia 12/5, sendo que a CCADP, a partir do final 
de abril, acumulou AIRRs para que a primeira distribuição ocorresse em sua totalidade, pois ficou 
estabelecido que algumas distribuições aos Desembargadores Convocados ocorressem nas segundas-
feiras de cada mês. Assim, tornou-se necessário represar por aproximadamente 20 dias cerca de 6.000 
processos a fim de contemplar a distribuição do mês dos Desembargadores. 

 - A Copa do Mundo FIFA, ocorrida no Brasil, nos meses junho/julho, ocasionando 
feriados e expedientes reduzidos. Esse fator diminuiu a produtividade diária das unidades envolvidas; 

- A Coordenadoria de Processos Eletrônicos acumulou, no período de fevereiro a 
agosto de 2014, aproximadamente 1.965 processos originários do PJE/JT, até definição do fluxo no TST, 
tendo em vista as suas peculiaridades. Essa espera gerou atraso na média de tramitação de processos na 
CPE de 44 dias. 
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3.15 Meta 18 

Indicador: Índice Médio de Julgados (IMJ)* 

Responsável: SEGP 

*IMJ: Avalia o tempo médio de tramitação processual entre a primeira conclusão e a primeira decisão.  

 

 

Meta 2014: Reduzir para 224 dias o tempo médio de tramitação entre a primeira conclusão e 
o primeiro julgamento do processo judicial. 

 

 

 

 
 

Ano 2014 Referência/2013 

IMJ (Meta) 224 

228,60 

Somatório (Data de 

Julgamento – Data de 

Conclusão) 

53.270.967 

Julgados (1º julgamento) 220.691 

Medição Final 241,38 

 

Unidade de medida: dias 

Polaridade:         (Quanto menor o resultado, melhor o desempenho) 

 

 
 

O IMJ mede o tempo médio de tramitação entre a primeira conclusão e a primeira 
decisão judicial. No ano de 2014, o índice registrou 241,38 dias, não atingindo, portanto, a meta 
estipulada (224,00 dias). O desempenho acumulado do índice alcançou 92,2% do resultado previsto 
para o ano. 

588,9 

425,64 

322,21 341 

224 

448,04 

339,17 358,68 
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241,38 
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Meta 18 - IMJ 
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Apesar do aumento de produtividade registrada pelo TST, bem assim a adoção de 
medidas visando acelerar a prestação jurisdicional, como a convocação de 16 desembargadores de TRT’s 
para julgar Agravos de Instrumento em Recurso de Revista - AIRR (Termo de Acordo nº 1/2014), 
observou-se um menor desempenho do índice em relação ao ano anterior. 

O resultado pode ser justificado pelo aumento exponencial de processos recebidos 
pelo Tribunal no período, bastante superior aos que foram julgados (309.033 x 284.586), o que se 
refletiu na majoração do acervo dos Gabinetes.  
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3.16 Meta 19 
Indicador: Índice Médio de Baixados Sem Recursos (IMBSR)* 

Responsável: SEGP e SEGJUD  

*IMBSR: Avalia o número médio de dias que o processo leva entre o primeiro julgamento e a baixa, sem 

que haja recurso.  

 

Meta 19: Reduzir para 40 dias o tempo médio de tramitação entre o primeiro julgamento e a 

baixa do processo judicial sem recursos. 

 

 

 
 

Ano 2014 Referência/2013 

IMBSR (Meta) 40 

45,53 

Somatório (Data de Baixa – 

Data de Julgamento) 
7.196.971,74 

Baixados sem Recursos 159.919 

Medição Final 45 

 

Unidade de medida: dias 

Polaridade:         (Quanto menor o resultado, melhor o desempenho.) 
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O resultado do índice ficou acima da meta estabelecida para o período (40 dias), ou 
seja, em 45 dias. Em que pese o resultado negativo para o ano de 2014, constata-se que este superou o 
resultado obtido em 2013, que foi de 45,53 dias, quando a meta estabelecida para aquele período era 
de 55 dias. 

Pode-se atribuir esse resultado em parte ao erro em um dos parâmetros de cálculo do 
indicador, uma vez que, com a superação da meta em 2013 a Assessoria de Gestão Estratégica sugeriu a 
revisão da meta para o ano de 2014 em 40 dias o tempo médio de tramitação entre o primeiro 
julgamento e a baixa do processo judicial sem recursos internos, em 2014.  

Verifica-se, assim, que houve uma melhora significativa na baixa de processos sem 
recursos em 2014 se comparado com 2013. Esta melhora deve-se à maior agilidade, pelos gabinetes, na 
disponibilização dos acórdãos para publicação, após o julgamento. 
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3.17 Meta 20 
Indicador: Índice Médio de Baixados com Recursos (IMBR)* 

Responsável: SEGP e SEGJUD  

*IMBR: Avalia o número médio de dias que o processo leva entre o primeiro julgamento e a baixa, com 

recursos.  

 

 

Meta 2014: Reduzir para 546 dias o tempo médio de tramitação entre o primeiro julgamento 

e a baixa do processo judicial com recursos. 

 

 

 
 

Ano 2014 Referência/2013 

IMBR (Meta) 546  

607 

Somatório (Data de Baixa – 

Data de Julgamento) 
13.455.913 

Baixados com Recursos 34.307 

Medição Final 392,22 

 

Unidade de medida: dias 

Polaridade:         (Quanto menor o resultado, melhor o desempenho) 
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O Índice Médio de Baixados com Recursos apurou 392,22 dias, o que revela ampla 
superação da meta estabelecida para o período de 2014 (546 dias). Percebe-se, assim, que a média 
anual do índice em 2014 excedeu significativamente o resultado de 2013 (607,25 dias).  

A série histórica do IMBR mostra resultado positivo no ano de 2015 e negativo nos 
anos anteriores, com metas e resultados descritos a seguir: 

 

 2011 2012 2013 

Meta 320,85 304,81 290 

Resultado 423,13 409,48 607 

 
O resultado positivo no exercício de 2014 justifica-se em razão de o julgamento de um 

segundo recurso no processo demandar menos tempo, pois já houve a análise anterior dos autos. Isso 
também se aplica à elaboração e disponibilização do voto para as Secretarias, cujas atividades estão 
voltadas para a publicação e baixa de processos de forma cada vez mais célere. 
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3.18 Meta 21 
Indicador: Índice de Agilidade de Publicação de Acórdãos (IAPA)* 

Responsável: SEGP e SEGJUD  

*IAPA: Avalia a relação entre os acórdãos efetivamente publicados no prazo de 10 (dez) dias após a sessão 

de julgamento em face do número total de acórdãos oriundos da mesma sessão.  

 

 

Meta 2014: Publicar 87% dos acórdãos em até 10 dias após a sessão de julgamento. 

 

 

 
 

Ano 2014 Referência/2013 

IAPA (Meta) 87 

83,05 
Acórdãos Publicados 173.823 

Acórdãos 203.015 

Medição Final 85,62 

Unidade de medida: porcentagem 

Polaridade:         (Quanto maior o resultado, melhor o desempenho) 

 

 
 
 
 
 

No ano de 2014, 173.823 acórdãos foram publicados em um prazo de até 10 dias, ou 
seja, 10.465 acórdãos a mais que em 2013 (163.358 acórdãos). O resultado obtido (85.62%), apesar de 
ter ficado abaixo da meta estabelecida para o período (87%), demonstra melhor desempenho quando 
comparado ao ano de 2013 (83,05%).  

Importante ressaltar que os feriados ocorridos em virtude da realização da Copa do 
Mundo afetaram o expediente normal do judiciário e, por conseguinte, impactaram negativamente as 
atividades de publicação dos acórdãos. 
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3.19 Meta 22 
Indicador: Índice de processos Antigos nos Gabinetes (IPAG)* 

Responsável: SEGP  

*IPAG: avalia o percentual de processos distribuídos há mais de 2 anos em relação ao número total de 

processos conclusos nos gabinetes.  

 

 

 

Meta 2014: Reduzir para 15% os processos conclusos com mais de 2 anos de distribuição nos 

gabinetes. 

 

 

 
 

Ano 2014 Referência/2013 

IPAG (Meta) 15 

20,91 
Conclusos Antigos 60.993 

Conclusos 225.874 

Medição Final 27 

 

Unidade de medida: porcentagem 

Polaridade:         (Quanto menor o resultado, melhor o desempenho.) 
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Ao final do ano de 2014, havia nos gabinetes 60.993 processos distribuídos há mais de 
dois anos. Esse quantitativo representa 27% do acervo dos ministros e representa um desvio de 12% em 
relação à meta estabelecida para o período (15%). 

Desse resultado, constata-se que a solução para os processos antigos prossegue sendo 
um desafio para o Tribunal, mesmo havendo priorização desse tipo de processo e o pagamento de horas 
extras no ano de 2014. Não se pode deixar de considerar que o volume crescente da demanda 
processual e o fato de esse indicador ser aplicado em uma base móvel de idade do acervo que se 
atualiza mensalmente impõem um maior grau de dificuldade de atingimento da meta.  

Desse resultado, constata-se que a solução para os processos antigos prossegue sendo 
um desafio para o Tribunal, não obstante o incremento de ações voltadas para se dar preferência à 
análise e ao julgamento de processos dessa natureza. Também não se pode deixar de considerar que o 
volume crescente da demanda processual e o fato desse indicador ser aplicado em uma base móvel de 
idade do acervo que se atualiza mensalmente impõe um maior grau de dificuldade de atingimento da 
meta.  

Assim, constata-se ser necessário elaborar plano de ação cujo escopo venha enfrentar 
a detenção do aumento do acervo, por meio de medidas que melhorem a capacitação dos servidores de 
gabinete, a disseminação de boas práticas, análise e melhoria de processos de trabalho de gabinetes, 
foco na priorização dos processos antigos (com mais de 2 anos de distribuição), ou melhor, em meios 
que impliquem celeridade processual. 
 

  



 

Assessoria de Gestão Estratégica 
Secretaria-Geral da Presidência 

Tribunal Superior do Trabalho 

 

44 
 

3.20 Meta 23 
Indicador: Índice do Tempo Médio de Licitação (ITML)* 

Responsável: DGSET  

*ITML: Avalia, em dias, o tempo médio de tramitação do processo licitatório.  

 

 

Meta 2014: Concluir 60% dos processos licitatórios em até 125 dias. 

 

 

 
 

 

Ano 2014 Referência/2013 

ITML (Meta) 60 

48,59 
Licitações Dentro do Prazo 69 

Licitações 127 

Medição Final 54,76 

 

Unidade de medida: porcentagem 

Polaridade:         (Quanto maior o resultado, melhor o desempenho) 
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O Índice do Tempo Médio de Licitação (ITML), no exercício de 2013, sofreu alteração 
na metodologia de cálculo com o objetivo de facilitar a apuração dos resultados. 

Foi estabelecida meta de que 56% das licitações fossem concluídas dentro do período 
de 125 dias. Os dados demonstraram, no entanto, que das 142 licitações concluídas com êxito, apenas 
69 foram estavam dentro do prazo estabelecido. Dessa forma, o resultado alcançado foi de 48,59%, 
demonstrando desempenho de 13.23% inferior à meta. 

Analisando os dados apurados, observa-se que 6 licitações foram concluídas em até 
128 dias, com percentual de 2,4% além da meta, o que pode ser adequado com a adoção de um 
monitoramento sistematizado (a ser adotado com a implantação do sistema SIORC). 

Ressalta-se, ainda, que 29 licitações concluídas em prazo excessivo (acima de 200 
dias), ocorreram por motivos pontuais que influenciaram negativamente no resultado do índice, tais 
como: fracasso na primeira licitação realizada com necessidade de repetição do certame, abertura de 
processo para tratar de prorrogação de contrato com posterior realização de nova licitação e 
interposição de recursos por licitantes, dentre outras circunstâncias. 

Com o objetivo de agilizar os procedimentos licitatórios do Tribunal, e por 
consequência melhorar o desempenho do índice, a Secretaria de Administração realizará, em 2014, o 
mapeamento dos processos de licitação que apresentaram prazo excessivo de conclusão, com o 
objetivo de identificar gargalos e redesenhar os processos de trabalho. 
 

 

. 
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3.21 Meta 24  
Indicador: Índice de Eficiência Operacional (IEO)* 

Responsável: DGSET  

*IEO: Avalia o valor médio do custo processual no TST.  

 

 

Meta 2014: Manter o valor da despesa por processo baixado menor ou igual a R$3.000,00. 

 

 

 

Ano 2014 Referência/2013 

IEO (Meta) 3.000,00 

3.012,00 
Despesas 593.732.735,72 

Baixados 200.571 

Medição Final 2.960,21 

 

Unidade de medida: reais 

Polaridade:          (Quanto menor o resultado, melhor o desempenho.) 

 

 

 
 

O valor do custo processual no TST, em de 2014, foi de R$ 2.960,21. Esse resultado 
demonstrou desempenho de 101,33% em relação à meta estabelecida para o ano (R$ 3.000,00). 

O resultado positivo deveu-se ao aumento de 4,14% no número de processos baixados 
em relação ao ano de 2013 (192.590), não obstante o aumento da despesa tenha sido 2,34% maior em 
relação ao exercício anterior (R$ 580.152.089,00). 
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3.22 Meta 25  
Indicador: Índice do Consumo de Papel (ICP)* 

Responsável: DGSET 

*ICP: Mensura a quantidade de resmas A4 consumidas no período.  

 

 

Meta 2014: Reduzir para 15.199 o consumo de resmas de papel A4. 
 

 

 

 

Ano 2014 Referência/2013 

ICP (Meta) 15.199 
16.551 

Medição Final 15.816 

 

 

Unidade de medida: resmas 

Polaridade:         (Quanto menor o resultado, melhor o desempenho.) 

 

 

 
No ano de 2014, a principal iniciativa da Coordenadoria de Material e Logística – 

CMLOG visando à redução do consumo de resmas papel foi o empreendimento de ação educativa por 
meio do contato direto com as unidades demandantes, sobre a importância de se gerenciar o consumo, 
tendo em vista o impacto em todo o Tribunal. 

O resultado anual de 15.816 demonstrou o alcance de 96% da meta estabelecida 
(15.199). O valor estipulado para a meta revelou-se difícil de ser alcançado, tendo em vista que o 
processo judicial eletrônico já se encontrava implementado neste Tribunal, conforme apontou a referida 
Coordenadoria no relatório do exercício de 2013.  

Importante mencionar que os frequentes mutirões de análises de processos 
judiciários, validados pela hora-extra nos finais de semana, demanda consumo maior de material. 
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3.23 Meta 26  
Indicador: Índice do Consumo de Água (ICA)* 

Responsável: DGSET  

*ICA: Mensura a média de volume de água (m³) consumida por colaborador no período.  

 

 

Meta 2014: Reduzir para 11 m
3
 o consumo de água por colaborador.  

 

 

 

 
 

Ano 2014 Referência/2013 

ICA (Meta) 11,00  

14,55 
Água Consumida 48.177 

Média de Colaboradores 3.774 

Medição Final 12,76 

 

 

Unidade de medida: m
3
/colaborador 

Polaridade:         (Quanto menor o resultado, melhor o desempenho.) 
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No ano de 2014, foram consumidos 48.177 m
3
 de água, a qual representa uma 

redução de 11,5% em relação ao exercício de 2013 (54.477 m
3
), porém o resultado de 12,76 m

3
 de água 

por colaborador alcançou 84% da meta estabelecida para este ano (11m
3
/colaborador). 

A Coordenadoria de Manutenção e Projetos – CMAP, unidade responsável pelo 
controle do indicador, destaca alguns fatores que contribuíram para a redução do consumo de água, 
quais sejam: menor consumo de água durante a realização da Copa do Mundo, em função da redução 
do expediente de trabalho e feriados; e a utilização plena da água subterrânea para a rega de gramados 
e lavagem de veículos, especialmente durante a estação de seca. 

Em contrapartida pode-se citar a utilização das dependências do Tribunal nos finais de 
semana em virtude da realização de hora-extra por servidores de gabinetes. 
Importante mencionar que o Tribunal aguarda a autorização da ADASA para a utilização do uso da água 
subterrânea no sistema de ar condicionado. 
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3.24 Meta 27  
Indicador: Índice do Consumo de Energia (ICE)* 

Responsável: DGSET 

*ICE: Mensura a média de energia elétrica (kWh) consumida por colaborador no período. 

 

 

 

Meta 2014: Reduzir para 2.249 kwh o consumo de energia elétrica por colaborador . 
 

 

 

 
 

 

Ano 2014 Referência/2013 

ICE (Meta) 2.249 

2.266,41 
Energia Consumida 8.151.493 

Média de Colaboradores 3.774 

Medição Final 2.159 

 

Unidade de medida: kwh/colaborador 

Polaridade:         (Quanto menor o resultado, melhor o desempenho.) 

 

 

O consumo de energia por colaborador no ano de 2014 foi de 2.159 kwh. Este 
resultado superou em 4% a meta estabelecida de 2.249 kwh ao tempo em que representou uma 
redução de 4,72% em relação consumo no ano de 2013 (2.266 kwh). 

 A Coordenadoria de Manutenção e Projetos – CMAP destaca dois fatores que 
contribuíram para o alcance da meta: o menor consumo de energia durante a Copa do Mundo, em 
função dos feriados e redução do expediente; e a implantação de novo sistema de iluminação nas 
escadarias do Tribunal com a utilização de lâmpadas LED e sensores ultrassônicos de presença. 
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3.25 Meta 28  
Indicador: Índice de Aperfeiçoamento da Legislação Trabalhista (IALT)* 

Responsável: SEGP  

*IALT: Avalia o percentual de projetos de lei de iniciativa do TST aprovados pelo Poder Legislativo.  

 

 

 

Meta 2014: Atingir 90% das votações acompanhadas pela Assessoria Parlamentar, na Câmara 

dos Deputados e no Senado Federal, alinhadas ao posicionamento da Justiça do 

Trabalho.  

 

 
 

Ano 2014 Referência/2013 

IALT (Meta) 90 

100 

Votações favoráveis à 

Justiça do Trabalho 
22 

Votações no Ano Corrente 22 

Medição Final 100 

 

Unidade de medida: porcentagem 

Polaridade:         (Quanto maior o resultado, melhor o desempenho.) 

 

 

 

Embora a Assessoria Parlamentar - ASPAR tenha enfrentado maiores dificuldades no 
desempenho de suas atividades no exercício de 2014, influenciada pelo funcionamento do Congresso 
Nacional de forma atípica, devido à “Copa do Mundo” e ao “recesso branco”, em face das eleições, o 
resultado do índice para a meta no ano de 2014, do mesmo modo que em 2013, foi de 100%, 
ultrapassando a meta estabelecida cujo valor era de 90%.  
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Das vinte e duas votações acompanhadas pela Assessoria Parlamentar no âmbito da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal em 2014, todas foram aprovadas de acordo com as 
pretensões do Tribunal Superior do Trabalho: 
 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
- Plenário 
01 aprovação 
- Comissão de Finanças e Tributação (CFT) 
03 aprovações 
- Comissão de Trabalho, de Administração e de Serviço Público (CTASP):  
04 aprovações 
 
SENADO FEDERAL: 
- Plenário do Senado Federal 
07 aprovações 
- Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) 
07 aprovações 

 
A ASPAR continuará, no ano de 2015, trabalhando para que as proposições em 

tramitação continuem sendo votadas no Congresso Nacional. 
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3.26 Meta 29  
Indicador: Índice de Responsabilidade Social (IRSOC)* 

Responsável: SEGP e DGSET  

*IRSOC: Mensura o número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais desenvolvidos pelo TST.  

 

Meta 2014: Aumentar para 8.000 o número de pessoas beneficiadas com projetos sociais do 

TST. 

 

 

 
 

Ano 2014 Referência/2013 

IRSOC (Meta) 8.000 
14.784 

Medição Final 19.726 

 

 

Unidade de medida: quantidade de pessoas beneficiadas 

Polaridade:        (Quanto maior o resultado, melhor o desempenho.) 

 
 
 

 
 
No ano de 2014, o Comitê de Sustentabilidade Solidária mensurou em 19.726 o 

número de pessoas beneficiadas por projetos sociais desenvolvidos pelo TST. O número revela a 
superação da meta (8.000) em 146,57%. 

O Comitê tem como atribuições estabelecer e coordenar as ações institucionais 
permanentes do Tribunal nas áreas social e ambiental, as quais pode-se mencionar: doação de 
computadores, material de escritório e cestas básicas; visitas a creches; contrato com cooperativas de 
catadores para coleta de resíduos recicláveis, bem assim ações voltadas para o público interno do 
Tribunal tais como o TST em Movimento e o Coral do TST. 

Assim, no exercício de 2014, foram coordenadas diversas iniciativas de servidores e/ou 
unidades administrativas com impactos benéficos a diversos públicos atendidos pelo TST. 
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3.27 Meta 30  
Indicador: Índice de Matérias Jornalísticas Veiculadas na Mídia (IMJVM)* 

Responsável: SEGP  

*IMJVM: mensura o número de matérias produzidas pelo TST e veiculadas nos meios de comunicação.  

 

 

Meta 2014: Aumentar para 50.000 o número de matérias jornalísticas veiculadas na mídia 

sobre o TST. 

 

 

 
 

Ano 2014 Referência/2013 

IMJVM (Meta) 50.000 
48.253 

Medição Final 64.138 

 

 

Unidade de medida: quantidade de matérias jornalísticas veiculadas na mídia 

Polaridade:        (Quanto maior o resultado, melhor o desempenho.) 

 
 

 
 
 
 
 

No ano de 2014, foram veiculadas 64.138 matérias jornalísticas sobre o TST, com 
superação em 28,27% da meta estabelecida (50.000). 

A Secretaria de Comunicação Social – SECOM, unidade responsável pelo IMJVM, deu 
continuidade às ações de melhoria visando à crescente divulgação do nome do TST na mídia, o que deu 
ensejo ao aumento da meta para o exercício de 2014. Novas mídias foram inseridas na contabilidade do 
índice, quais sejam:  SoundCloud, Google Plus, Matérias Maxpress e as Notícias divulgadas em veículos 
impressos e digitais.  
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3.28 Meta 31  

Indicador: Índice de Cooperação (ICOOP)* 

Responsável: SEGP  

*ICOOP: mensura o número de acordos de cooperação vigentes. 

 

 

Meta 2014: Aumentar para 86 o número de parcerias vigentes no TST. 
 

 

 
 

Ano 2014 Referência/2013 

ICOOP (Meta) 86 
58 

Medição Final 94 

 

Unidade de medida: quantidade de parcerias vigentes 

Polaridade:        (Quanto maior o resultado, melhor o desempenho) 

 

 

 

O resultado do índice demonstra a superação da meta em 9,30%, com 94 parcerias 
vigentes no Tribunal. 

Importante ressaltar que no início do ano de 2014, a Coordenadoria de Liciatações e 
Contratos – CLCON informou que o número real de parcerias vigentes ao final de 2013 era de 86 e não 
58, conforme informado no Plano Estratégico do TST. 

No ano de 2014 não houve término parcerias, ao tempo em que o Tribunal realizou 8 
parcerias com diversas instituições, abaixo descritas:  

- STF, CNJ, STJ, CJF, TST, CSJT, TSE e STM: envio de informações processuais na forma 
digital (sistema de malote digital); 

- TST, CSJT e TSE: implantação do Sistema de Gestão de Recursos Humanos - SGRH do 
Tribunal Superior Eleitoral no ambiente operacional do Tribunal de Superior do Trabalho, do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho e dos TRTs; 

30 31 
39 

45 

86 

28 
38 

44 
58 

94 

2010 2011 2012 2013 2014

Meta 31 - ICOOP 

Meta Resultado



 

Assessoria de Gestão Estratégica 
Secretaria-Geral da Presidência 

Tribunal Superior do Trabalho 

 

56 
 

- TST e TRTs: colaboração dos Tribunais Regionais do Trabalho na convocação, 
excepcional e temporária, de Desembargadores que atuarão junto às Turmas do Tribunal Superior do 
Trabalho, mediante cessão de servidores; 

- TST e Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF: cessão gratuita, pelo TST, do 
sistema informatizado utilizado pelo Programa TST-SAÚDE, com vistas à utilização pelo Fundo de 
Assistência à Saúde da CLDF; 

- CSJT e MPF: transferência de tecnologia para o recebimento e processamento de 
informações advindas do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA; 

- TST, CSJT e TRT 10º: conjugação de esforços com vistas a conceder suporte de 
segurança predial e projetos ao TRT da 10º Região, bem como ao desenvolvimento de projetos de 
interesses recíprocos de duração limitada; 

- TST e CNMP: participação no programa de berçário do TST; 
- TST, CSJT e TRT-4ª: desenvolvimento, manutenção e integração do subsistema e-Jus2, do TRT-4ª, ao 
PJe, desenvolvido pelo CSJT, nas ações atinentes ao funcionamento em conjunto desses sistemas em 
todos os procedimentos. 
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3.29 Meta 32  
Indicador: Índice de Inclusão dos Projetos Estratégicos (IIPEO)* 

Responsável: SEGP e DGSET  

*IIPEO: Avalia o percentual de projetos estratégicos inseridos no orçamento no período.  

 

 

Meta 2014: Manter 100% dos projetos estratégicos dentro do orçamento. 

 

 

 
 

Ano 2014 Referência/2013 

IIPEO (Meta) 100 

100 

Projetos Estratégicos no 

Orçamento 
2 

Projetos no Plano 

Estratégico 
2 

Medição Final 100 

 

Unidade de medida: porcentagem 

Polaridade:         (Quanto maior o resultado, melhor o desempenho.) 

 

 

O resultado demonstra a consolidação da cultura de inclusão de projetos classificados 

como estratégicos no orçamento enquanto prioridade institucional. Ressalta-se que, a teor do art. 9º do 

ATO TST.GP.N. 780, de 14/12/2011, que instituiu o Escritório de Gestão de Projetos no âmbito do 

Tribunal Superior do Trabalho, os projetos reputados estratégicos são tratados com prioridade, frente 

aos demais, no tocante a recursos orçamentários, humanos e materiais. Nesse aspecto, a prática de 

inclusão orçamentária não mais tem se revelado desafiadora, razão pela qual não constou do Plano 

Estratégico pertinente ao sexênio 2015-2020. 
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3.30 Meta 33  
Indicador: Índice de Execução do Orçamento Estratégico (IEXOE)* 

Responsável: SEGP e DGSET  

*IEXOE: Avalia o percentual de execução do orçamento concernente aos projetos estratégicos no período.  

 

Meta 2014: Atingir 100% de execução do valor disponibilizado no orçamento para os projetos 

estratégicos. 

 

 

 
 

Ano 2014 Referência/2013 

IEXOE (Meta) 100 

100 
Valor Executado R$ 94.133,34 

Valor Disponibilizado R$ 128.033,34 

Medição Final 73,52 

Unidade de medida: porcentagem 

Polaridade:         (Quanto maior o resultado, melhor o desempenho.) 

 

 
 
No ano de 2014, somente o projeto estratégico “Implementação da Gestão por 

Competências” demandou recursos orçamentários. 
Foi executado 73,52% do valor total previsto para o exercício em comento. 
O resultado obtido demonstra razoável efetividade da execução orçamentária levado 

em consideração o que foi planejado para o ano de 2014. 
Nota-se que a execução orçamentária no que tange aos projetos estratégicos também 

não mais tem se revelado como prática desafiadora para a instituição, haja vista que, à medida que as 
entregas são realizadas, as previsões contratuais são normalmente cumpridas. Nesse sentido, o 
monitoramento orçamentário dos projetos dessa natureza não foi mantido em nível estratégico, 
conforme se vê do Plano Estratégico pertinente ao sexênio 2015-2020. 
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4  Destaques da Execução da Estratégia – Metas Judiciárias 

 

 ITMT IPANB IC IMD IMJ IMBSR IMBR IPAG 

2013 503,15 19,20% 57,77% 29,64 228,60 45,53 607,25 20,91% 

2014 418,08 24,52% 60,68% 36,99 241,38 45 392,22 27% 

 

 2013 2014 Comparativo 
Casos Novos 239.645 244.55 2,0% 

Baixados 192.589 200.571 4,1% 

Conclusos 203.832 225.874 10,8% 

Conclusos (mais de 2 anos) 42.615 60.993 43,1% 

Acervo Total 316.591 368.623 16,4% 

Julgados (1º julgamento) 176.284 220.691 25,2% 

Velocidade da Distribuição 29,64 dias 36,99 dias 24,8% 

Tempo Médio Total de Tramitação 503,15 dias 418,08 dias 16,9% 

Tempo Médio Total de Tramitação 
– SEM Recursos 

45,53 dias 45 dias 1,16% 

Tempo Médio Total de Tramitação 
– COM Recursos 

607,25 dias 392,22 dias 35,4% 

 

5 Projetos Estratégicos 

 

5.1. Implementação da Gestão por Competência 

Responsável: Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas. 

Indicadores relacionados: 

Índice Médio de Capacitação dos Servidores em Competências (IMCSC) 

Índice de Desenvolvimento da Competência (IDC) 

 

A Gestão por Competências é um modelo de gestão de pessoas que visa mapear, 
avaliar e desenvolver as competências necessárias à consecução dos objetivos organizacionais. Esse 
modelo produz subsídios para todos os subsistemas de gestão de pessoas, uma vez que possibilita o 
levantamento de necessidades de desenvolvimento individualizado, bem como permite aproveitar 
melhor os talentos, pois fornece critérios objetivos para a ocupação de cargos ou funções, parâmetros 
fidedignos para avaliação de desempenho, seleção e alocação de pessoal. 

Pode-se afirmar, também, que o modelo de Gestão por Competências é uma 
ferramenta de Gestão Estratégica, pois permite que as competências dos servidores estejam alinhadas 
aos objetivos deste Tribunal, de forma a potencializar os resultados almejados. 

O projeto iniciou-se em março de 2012 com a capacitação da equipe técnica do 
projeto, a sensibilização e o levantamento das competências de todo o Tribunal. No ano de 2013, foram 
finalizadas e validadas as competências organizacionais, gerenciais e as competências técnicas de 
diversas unidades do Tribunal. Ainda no exercício de 2013, ocorreram mudanças no escopo e, por 
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conseguinte, no cronograma do projeto, mediante inclusão da aquisição de um software de gestão de 
competências e da reprogramação de algumas etapas de validação das entregas do projeto.  

Ao final do exercício de 2014, verificou-se que a maioria das atividades planejadas para 
o ano foram efetivamente executadas, embora, na maior parte do tempo, fora do prazo inicialmente 
previsto. Salienta-se que a previsão de término continua mantida para o ano de 2016. 

 

5.2. Implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho no TST – Fase II, 

Etapa I: Mapeamento de Necessidades 

 
Responsável: Coordenadoria de Processos Eletrônicos 

Indicadores relacionados: 

Índice de Julgados por Força de Trabalho (IJFT) 

Índice de Julgados por Força de Trabalho da Área Judiciária (IJFTAJ) 

Índice de Congestionamento (IC) 

Índice Médio da Distribuição (IMD) 

Índice Médio de Julgados (IMJ) 

Índice Médio de Baixados Sem Recursos (IMBSR) 

Índice Médio de Baixados Com Recursos (IMBR) 

Índice de Agilidade na Publicação de Acórdãos (IAPA) 

 
Com vistas a otimizar os processos de trabalho, foi inaugurado, em 26 de fevereiro de 

2013, o Sistema de Processos Judiciais Eletrônicos da Justiça do Trabalho – PJe-JT no TST. O escopo 
inicial da implantação abrangeu as classes processuais Recurso de Revista (RR), Agravo de Instrumento 
em Recurso de Revista (AIRR), Recurso de Revista com Agravo (ARR), tendo  
a 6ª Turma como unidade piloto. O sistema visa à unificação dos procedimentos com os Regionais, à 
agilização e ao aperfeiçoamento das atividades de todas as unidades envolvidas no trâmite processual. 

Com a realização do piloto na 6ª Turma e o acompanhamento do 
trâmite na versão implantada do sistema, constatou-se que o PJe-JT careceria de maiores  adaptações 
para que necessidades peculiares das classes processuais e da tramitação do TST fossem 
adequadamente atendidas. 

Nesse sentido, foi aprovado o projeto “Implantação do Processo Judicial Eletrônico da 
Justiça do Trabalho no TST – Fase II, Etapa I: Mapeamento de Necessidades", com o escopo de levantar 
e detalhar requisitos técnicos e funcionais do TST, bem como estruturar um projeto de desenvolvimento 
e manutenção do sistema com vistas à aderência do PJe às necessidades desta Corte Superior. Cabe 
ressaltar, ainda, que esse esforço busca possibilitar a uniformização de procedimentos, tornando-o apto 
a servir de modelo para outros tribunais superiores.  

Essa fase do projeto findou-se no 2º semestre de 2014. 
Após o levantamento das necessidades e requisitos do TST para a tramitação do 

processo eletrônico, decidiu-se por apresentar nova proposta de projeto de Implantação do PJe-JT no 
TST para todo o Tribunal de modo melhor estruturado, consideradas as experiências observadas por 
ocasião da implantação piloto na 6ª Turma e com foco na apresentação contínua de melhores 
resultados aos jurisdicionados. 
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5.3. Implantação da Gestão da Informação da Ouvidoria 

Responsável: Ouvidoria 

Indicador relacionado: 

Índice de Satisfação dos Clientes (ISAT) 

 

Com a implantação da Central de Gestão da Informação (CGI) tem-se por objetivo promover a 
gestão das informações e conhecimentos da Ouvidoria, bem como a padronização e elevação contínua 
da qualidade das atividades desenvolvidas por esta unidade em consonância com as metas indicadas no 
Plano Estratégico do TST. 

Além disso, aponta-se a necessidade de aperfeiçoamento do atendimento presencial, 
mediante oferta de recepção adequada e disponibilização de local para atendimento sigiloso e seguro, 
tanto para os atendentes quanto para os cidadãos que buscam informações junto à Ouvidoria do TST. 

Por outro lado, também não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem, 
sistematicamente, dado ênfase à promoção da Gestão do Conhecimento (GC) no Poder Judiciário, no 
que muito auxiliará a experiência obtida com a implantação da Central de Gestão da Informação da 
Ouvidoria. A esse respeito tem-se por oportuna a observância à Resolução n. 192, de 08/05/2014, do 
aludido Conselho, que dispõe sobre a Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores 
do Poder Judiciário, conforme segue: 

 
Art. 3º A Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário 
atende aos seguintes princípios: 
(...) 
V – educação voltada para a valorização da gestão do conhecimento. 
Art. 4º A Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário 
tem os seguintes objetivos: 
(...) 
VI – propiciar a democratização das informações e a difusão do conhecimento produzido no 
âmbito do Poder Judiciário. 
(...) 
 

Outrossim, convém frisar que o Plano Estratégico em vigência deste Tribunal prevê, entre suas 
ações estratégicas, a ampliação da gestão do conhecimento. Visto isso, a implantação da CGI virá 
contribuir sobremaneira para elevar o desempenho institucional. 
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6 Metas Nacionais do Judiciário 

 

6.1. Meta 1 

Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos em 2014. 

Grau de cumprimento: 102,81% 

* fonte: site do CNJ 

 

6.2. Meta 2 

Julgar, até 31/12/2014, pelo menos 80% dos processos distribuídos até 31/12/2011. 

Grau de cumprimento: 106,30%% 

* fonte: site do CNJ 

 

6.3. Meta 3 

Estabelecer e aplicar parâmetros objetivos de distribuição da força de trabalho, vinculados à 
demanda de processos, com garantia de estrutura mínima das unidades da área fim. 

Grau de cumprimento: 33,33% 

* fonte: site do CNJ 

 

6.4. Meta 5 

Reduzir o congestionamento, em relação à taxa média de 2013 e 2012, na fase de cumprimento 
de sentença e de execução, em qualquer percentual quanto às execuções fiscais e em 5% 

quanto às execuções não fiscais e cumprimento de sentença. 

Grau de cumprimento: 0% (o TST aguarda manifestação do CNJ acerca da exclusão da meta). 

* fonte: site do CNJ 

 

6.5. Meta 6 

Identificar e julgar, até 31/12/2014, as ações coletivas distribuídas até 31/12/2011, no 1º Grau 
e no TST. 

Grau de cumprimento: 100%. 

* fonte: site do CNJ 



TST
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você move a estratégia


