RELATÓRIO DE GESTÃO DE
DESEMPENHO ESTRATÉGICO

Janeiro a Dezembro 2015

Assessoria de Gestão Estratégica
Secretaria-Geral da Presidência
Tribunal Superior do Trabalho

Relatório de Gestão de Desempenho Estratégico
Janeiro a Dezembro de 2015

Assessoria de Gestão Estratégica
Secretaria-Geral da Presidência
Tribunal Superior do Trabalho

Sumário
1

Alcance das Metas em 2015.................................................................................................. 7

2

Observações Gerais ............................................................................................................... 8

3

Situação Geral da Estratégia ................................................................................................. 9
3.1

Meta 1 ....................................................................................................................... 9

3.2

Meta 2 ..................................................................................................................... 11

3.3

Meta 3 ..................................................................................................................... 12

3.4

Meta 4 ..................................................................................................................... 13

3.5

Meta 5 ..................................................................................................................... 14

3.6

Meta 6 ..................................................................................................................... 16

3.7

Meta 7 ..................................................................................................................... 18

3.8

Meta 8 ..................................................................................................................... 19

3.9

Meta 9 ..................................................................................................................... 21

3.10

Meta 10 ................................................................................................................... 23

3.11

Meta 11 ................................................................................................................... 24

3.12

Meta 12 ................................................................................................................... 26

3.13

Meta 13 ................................................................................................................... 27

3.14

Meta 14 ................................................................................................................... 29

3.15

Meta 15 ................................................................................................................... 30

3.16

Meta 16 ................................................................................................................... 31

3.17

Meta 17 ................................................................................................................... 32

3.18

Meta 18 ................................................................................................................... 33

3.19

Meta 19 ................................................................................................................... 34

3.20

Meta 20 ................................................................................................................... 35

3.21

Meta 21 ................................................................................................................... 37

3.22

Meta 22 ................................................................................................................... 38

3.23

Meta 23 ................................................................................................................... 39

4

Destaques da Execução da Estratégia – Metas Judiciárias ................................................. 41

5

Painéis de Contribuição das Unidades ................................................................................ 41

6

Projetos Estratégicos ........................................................................................................... 42
6.1. Implementação da Gestão por Competências ................................................................. 42

Assessoria de Gestão Estratégica
Secretaria-Geral da Presidência
Tribunal Superior do Trabalho

6.2. Implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho no TST – Fase II,
Etapa I: Mapeamento de Necessidades .................................................................................. 43
6.3. Implantação da Gestão da Informação da Ouvidoria ...................................................... 44
7

Metas Nacionais do Poder Judiciário .................................................................................. 45
7.1. Meta 1 .............................................................................................................................. 45
7.2. Meta 2 .............................................................................................................................. 45
7.3. Meta 5 .............................................................................................................................. 45
7.4. Meta 6 .............................................................................................................................. 45
7.5. Meta 7 .............................................................................................................................. 45

Assessoria de Gestão Estratégica
Secretaria-Geral da Presidência
Tribunal Superior do Trabalho
Apresentação
Em 16/6/2014, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Resolução nº 198, que
dispõe sobre o planejamento e a gestão estratégica no âmbito do Poder Judiciário.
Referida Norma, além de revisar o plano estratégico estabelecido pela Resolução nº
70/2009, que restou revogada, reuniu as propostas apresentadas por todos os segmentos da Justiça
visando à atualização da estratégia nacional, bem assim apresentou os Macrodesafios do Poder
Judiciário para o sexênio 2015-2020.
Em consonância com a Resolução nº 198, o Tribunal Superior do Trabalho reuniu gestores
e servidores de diversas áreas com o intuito de formular a estratégia para os anos seguintes. Dessa
forma, seguindo as disposições normativas estabelecidas pelo CNJ, foi editada a Resolução
Administrativa nº 1693, de 6/10/2014, que estabelece o Plano Estratégico do TST para o período de
2015 a 2020.
Este Relatório apresenta os resultados relativos à execução da Estratégia do ano em
comento.
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 2015 do Poder Judiciário,
cujo monitoramento compete ao Conselho Nacional de Justiça.
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Alcance das Metas em 2015
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2

Observações Gerais

2.1

Este Relatório foi construído a partir dos dados registrados no Sistema de Gestão Estratégica do
TST - SIGEST.

2.2

As análises do desempenho das metas foram elaboradas pelas respectivas áreas responsáveis.

2.3

Os indicadores e metas deste Relatório constam do Plano Estratégico 2015-2020 aprovado pela
Resolução Administrativa nº 1693, de 6/10/2014.
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3
3.1

Situação Geral da Estratégia
Meta 1
Indicador: Índice Mínimo de Capacitação de Servidores em Competências (IMCSC)*
Responsável: DGSET
*IMCSC: avalia o percentual de participação mínima dos servidores em capacitação.

Meta 2015: Aumentar os percentuais de servidores, por área, que atingiram o mínimo de
16h/a de capacitação em competências.

Denominação
IMCSCgab
–
Índice
Mínimo
de
Capacitação
de
Servidores
em
Competências em gabinetes de ministros
IMCSCsegp – Índice Mínimo de
Capacitação
de
Servidores
em
Competências na Secretaria-Geral da
Presidência e unidades subordinadas
IMCSCsegjud – Índice Mínimo de
Capacitação
de
Servidores
em
Competências
na
Secretaria-Geral
Judiciária e unidades subordinadas
IMCSCdgset – Índice Mínimo de
Capacitação
de
Servidores
em
Competências na Diretoria-Geral e
unidades subordinadas

Polaridade:

Meta 2015

Resultado

20%

25,07%

31%

74,97%

Periodicidade

anual
21%

24,16%

24%

36,53%

(Quanto maior o resultado, melhor o desempenho)
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Não é possível efetuar a análise do indicador com relação ao ano anterior, uma vez que
houve ajuste nos parâmetros de cálculo das variáveis. Anteriormente o índice media o número médio de
horas de capacitação de servidores em competências. A partir de 2015, o índice passou a medir o
número mínimo de servidores que atingiram a carga horária de 16 horas de capacitação em
competências. Ademais, a partir de 2015 o índice passou a ser descentralizado, avaliando-se o
quantitativo de servidores por área de lotação.
Essas mudanças foram bastante benéficas, pois tiveram como objetivo garantir que um
maior número de servidores tenha acesso a um quantitativo mínimo de horas relativas às ações de
capacitação. Ademais, permitiram que o acompanhamento seja efetuado pelos gestores de cada uma
das áreas do Tribunal, fornecendo-lhes uma visão do seu grupo de servidores vinculado.
Identifica-se que as ações de capacitação oferecidas pelo Tribunal em 2015,
especialmente as vinculadas ao Programa de Treinamento e Desenvolvimento de Servidores do TST EDUCARE foram adequadas ao alcance do índice, uma vez que todas as quatro áreas superaram suas
metas. Verifica-se que as unidades vinculadas às áreas fim (Gabinetes e SEGJUD) tiveram um
desempenho adequado, próximo ao da meta estipulada. Já as unidades vinculadas às atividades meio
(SEGP e DGSET) tiveram um desempenho nesse índice bastante superior ao da meta estipulada, com
destaque para a SEGP.
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3.2

Meta 2
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 2015: Alcançar 90,5% no nível “Atendeu Plenamente” da Avaliação de Impacto de
Treinamento.

Denominação
IDC – Índice de Desenvolvimento da
Competência

81,00%

85,06%

Meta 2015

Resultado

Periodicidade

90,5%

86,59%

anual

86,00% 86,54%

88,00% 89,80%

2012

2013

90,00% 89,01% 90,50%

86,59%

60,00%
50,00%

2010
Polaridade:

2011

2014

2015

(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 com o objetivo de verificar se a capacitação demonstrou melhoria no desempenho
funcional do servidor.
As avaliações são encaminhadas aos servidores (e respectivos gestores) que participaram
de cursos com carga-horária igual ou superior a 12 horas/aula. Do total de avaliações enviadas, apenas
33,21% já foram respondidas pelos servidores e gestores, gerando um percentual de 85,80% no critério
“Atendeu Plenamente” no 2º semestre de 2015.
O desempenho anual do indicador foi de 86,59%, correspondendo a 95,70% da meta
estabelecida, 90,50%.
Importante ressaltar que o fator “carga horária” do evento é o que recebe menor
avaliação, dificultando o alcance da meta. A unidade responsável pela apuração e gestão do indicador
sugere a revisão das metas para os próximos anos, a fim de que se aproxime dos resultados nos últimos
dois anos.
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3.3

Meta 3
Indicador: Índice de Rotatividade Interna (IRI)*
Responsável: DGSET
*IRI: avalia o percentual de circulação dos servidores por mudança de lotação entre as unidades.

Meta 2015: Reduzir a rotatividade interna para 19%.

Denominação
IRI – Índice de Rotatividade Interna

19,00%

18,00%

17,00%

Meta 2015
19%

16,00%

Resultado
11,26%

Periodicidade
anual

15,00%
14,00%

11,26%

2015
Polaridade:

2016

2017

2018

2019

2020

(Quanto menor o resultado, melhor o desempenho)

O Índice de Rotatividade Interna de 2015 (11,26%) foi consideravelmente inferior ao
esperado (19%), superando a meta em 40,70%. Tal fato pode ser explicado pela melhor adequação dos
perfis dos servidores às unidades de lotações. Além disso, 2015 foi o segundo ano de gestão da atual
Presidência, em que se verifica menor número de mudanças de lotação, haja vista que em anos de
mudanças administrativas os índices apresentam-se elevados. O acompanhamento do índice justifica-se
em virtude da necessidade de adoção de procedimentos para melhor adequação funcional dos
servidores nas unidades.
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3.4

Meta 4
Indicador: Índice de Rotatividade Externa (IRE)*
Responsável: DGSET
*IRE: avalia o percentual de desligamento dos servidores do Tribunal.

Meta 2015: Reduzir a rotatividade externa para 8,89%.

Denominação
IRE – Índice de Rotatividade Externa

Meta 2015
8,89%

Resultado
8,49%

Periodicidade
anual

8,89%

8,49%
8,29%
8,09%
7,89%
7,69%
7,50%

2015
Polaridade:

2016

2017

2018

2019

2020

(Quanto menor o resultado, melhor o desempenho.)

O Índice de Rotatividade Externa de 2015 (8,49%) foi inferior ao esperado para o período
(8,89%), superando a meta em 4,5%. O índice exprime um valor percentual de servidores que circulam
na organização em relação ao número médio de servidores. Assim, como o IRE foi de 8,49%, isto
significa que o TST pode contar com 91,51% de sua força de trabalho naquele período. O
acompanhamento do índice justifica-se em virtude da necessidade de adoção de ações que impactem
na retenção de talentos no Tribunal.
Identifica-se que, algumas ações da área de gestão de pessoas, oferecidas pelo Tribunal
em 2015, podem ter contribuído para o significativo resultado, tais como os programas de bolsas de
idiomas e de pós-graduação, que são ações de incentivo à atração e retenção de pessoal. Ademais,
verifica-se uma preocupação do TST, neste ano, na recolocação imediata de servidores aprovados no
concurso de 2012 em virtude das vacâncias ou aposentadorias.
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3.5

Meta 5
Indicador: Índice de Clima Organizacional e Qualidade de Vida no TST (ICOQVT)*
Responsável: DGSET
*ICOQVT: avalia os resultados da Pesquisa de Clima Organizacional e Qualidade de Vida -

CONVIDA apurado em instrumento validado no período, contemplando os itens Divisão de
Tarefas, Divisão Social do Trabalho, Estilo de Gestão, Sentido do Trabalho, Risco de
Esgotamento e Reconhecimento.

Meta 2015: Alcançar o nível “satisfatório” na Pesquisa de Clima Organizacional e Qualidade
de Vida, para os fatores Divisão de Tarefas, Divisão Social do Trabalho, Estilo de Gestão,
Sentido do Trabalho, Risco de Esgotamento e Reconhecimento.

Denominação
ICOQVT – Índice de Clima Organizacional e
Qualidade de Vida no TST
Divisão de Tarefas
Divisão Social do Trabalho
Estilo de Gestão
Sentido do Trabalho
Risco de Esgotamento
Reconhecimento

Polaridade:

Meta 2015

Resultado

69%
48%
48%
85%
50%
82%

69%
48%
48%
85%
50%
82%

Periodicidade

bianual

(Quanto maior o resultado, melhor o desempenho)
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A Pesquisa de Clima Organizacional e Qualidade de Vida – CONVIDA foi aplicada no TST, no
período de 29 de maio a 12 de junho de 2015, sob a responsabilidade da Coordenadoria de
Desenvolvimento de Pessoas – CDEP.
A pesquisa sofreu reformulação com a avaliação de novos parâmetros, necessidade
verificada quando da realização da última pesquisa de clima organizacional em 2012.
A nova versão tem por objetivo avaliar, além do Clima organizacional, a Qualidade de Vida
no Trabalho. O bem-estar e a motivação dos servidores é tema de extrema relevância, por essa razão
foram acrescidos itens de Qualidade de Vida, com o intuito de zelar pelo bem-estar no trabalho e pela
saúde física e psíquica do servidor por meio do respeito às diferenças individuais, por processos e ritmo
de trabalho adequados, relações de trabalho respeitosas, pelo reconhecimento e sentido no trabalho.
Nesse sentido avaliou-se a percepção dos servidores do TST em relação às dimensões Organização do
Trabalho, Estilo de Gestão e Sofrimento Patogênico no Trabalho.
O resultado da CONVIDA revelou expressiva participação dos servidores (48%), o que
denota grande interesse na melhoria da instituição. Os resultados apontam que itens como o “Sentido do
Trabalho” e o “Reconhecimento dos Servidores” são os pontos fortes. Destacam-se positivamente,
nesses fatores, os pontos relativos a sentimentos de que o trabalho é útil e tem significado, e de que
existe valorização do trabalho pelos colegas. Por outro lado, os fatores “Divisão Social do Trabalho”,
“Estilo de Gestão” e “Esgotamento Mental” foram percebidos como críticos pelos servidores do TST, e,
portanto, necessitam de intervenções efetivas visando à melhoria desses aspectos.
Importante ressaltar que, após a divulgação e discussão dos resultados a equipe da CDEP
apresentou plano de ação propondo melhorias nos fatores críticos identificados.
Tendo em vista que a Pesquisa foi reformulada com novos parâmetros, as metas para o
ano de 2015 foram estabelecidas tomando-se como referência o resultado divulgado.
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3.6

Meta 6
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 2015: Reduzir para 2,99% o afastamento de servidores decorrente de licença médica
para tratamento da própria saúde.

Denominação
IAFAST – Índice de Afastamento de
Servidores Decorrente de Licença Médica

2,87% 2,99%

3,05% 2,99%
2,73%

2013
Polaridade:

2,99%

Meta 2015

Resultado

Periodicidade

2,99%

2,40%

anual

2,99%

2,97%

2,97%

2,97%

2,40%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(Quanto menor o resultado, melhor o desempenho).

O IAFAST tem seguido a tendência temporal dos anos anteriores, em que o índice reduz-se
no mês de janeiro e apresenta aumento nos meses subsequentes. Esta tendência se deve a menor
duração do mês, (período de recesso), ao período preferencial para usufruto de férias de servidores das
áreas judiciária e administrativa. Dessa forma, os tratamentos eletivos, principalmente as cirurgias
programadas, são postergados para os meses subsequentes.
Diante do índice anual de 2014, a Secretaria de Saúde estabeleceu critérios mais objetivos
de avaliação médica pericial, como a redução no intervalo dos períodos de reavaliações pela Junta
Médica, alteração na composição da Junta Médica para incluir um especialista em Medicina do Trabalho
quando se tratar de licenças prolongadas (superiores a sessenta dias), acompanhamento e supervisão
de servidores periodicamente após o retorno ao trabalho a fim de prevenir recaídas e consequente
novos afastamentos precocemente, não permitir o retorno ao trabalho os servidores cujas capacidades
laborais sejam inferiores a 70% das atividades descritas para o cargo e encaminhar aposentadoria por

16

Assessoria de Gestão Estratégica
Secretaria-Geral da Presidência
Tribunal Superior do Trabalho
invalidez para os servidores cujos afastamentos atingiram vinte e quatro meses. Tais modificações
resultaram em melhor gerenciamento dos afastamentos para tratamento de saúde.
Em adição, os fatores sazonais e acidentes não ligados ao trabalho, em 2015, não
provocaram impacto importante no IAFAST dos meses de maio, junho, julho e agosto, como ocorre
rotineiramente.
Embora a Secretaria de Saúde por meio da Divisão Médica tenha mantido os mesmos
critérios para concessão de licenças médicas e homologação de atestados externos, houve sensível
redução do IAFAST acumulado, passando de 3,05 em 2014 para 2,40 no ano de 2015.
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).
Entende-se que a SESAUD-DIME-SAMSO conseguiu administrar as poucas variáveis
passíveis de controle e parte dos fatores humanos não passíveis de controle pela Saúde Ocupacional
não contribuíram de modo significante para o incremento do IAFAST em 2015, permitindo o
cumprimento da meta.
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3.7

Meta 7
Indicador: Índice de Consumo de Papel (ICP) *
Responsável: DGSET
*ICP: avalia a quantidade de resmas de papel A4 consumidas anualmente.

Meta 2015: Reduzir para 16.174 o consumo de resmas de papel A4.

Denominação
ICP – Índice do Consumo de Papel

21.388

20.152

2010
Polaridade:

19.144

18.262

2011

18.187

Meta 2015
16.174 resmas

16.841

2012

Resultado
14.769 resmas

Periodicidade
anual

15.999 16.551

15.199 15.816

2013

2014

16.174

14.769

2015

(Quanto menor o resultado, melhor o desempenho)

O resultado anual de 14.769 resmas demonstrou a superação da meta em 8,7% (16.174
resmas). O alcance da meta deveu-se ao controle rigoroso da distribuição de papel em todas as
unidades do tribunal, realizado pela Coordenadoria de Material de Logística – CMLOG, área responsável
pelo indicador, bem assim a redução do quantitativo de impressoras feito pela Secretaria de Tecnologia
da Informação - SETIN.
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3.8

Meta 8
Indicador: Índice de Satisfação de TI (ISTI)*
Responsável: SEGP
*ISTI: avalia o grau de satisfação dos servidores sobre os serviços de TI prestados.

Meta 2015: Aumentar para 78% o grau de satisfação dos servidores sobre os serviços
prestados.

Denominação
ISTI – Índice de Satisfação de TI

Meta 2015
78%

79,00%
78,00%

78,00%

Resultado
76,89%

79,00%

Periodicidade
anual

79,00%

78,00%

76,89%

2015
Polaridade:

2016

2017

2018

2019

2020

(Quanto maior o resultado, melhor o desempenho)

O Índice de Satisfação de TI – ISTI é mensurado pela Pesquisa de Satisfação com a
Tecnologia da Informação e alcançou, em 2015, o resultado de 76,89%, obtendo desempenho de 98,6%
em relação à meta estabelecida (78%).
A Pesquisa, além de buscar a aferição do índice de satisfação com os produtos e serviços
da TI no tribunal, teve o intuito de identificar, por meio de manifestações escritas e voluntárias dos
participantes, necessidades de melhoria nos aspectos: Atendimento, Equipe Técnica, Infraestrutura,
Soluções e Sistemas Específicos.
Segundo a Secretaria de Tecnologia da Informação – SETIN, a participação na pesquisa foi
bastante significativa (849 respondentes), bem assim a expressiva quantidade de comentários a respeito
dos diversos questionamentos, que servirão de insumo para futuras ações da SETIN em relação à
melhoria dos serviços.
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Como destaques da pesquisa, pode-se ressaltar alguns itens com índice de satisfação
superior a 85%, quais sejam: Cordialidade no atendimento (94%), Retorno da TI às soluções dos usuários
(88,8%) e Infraestrutura instalada - microcomputadores, impressoras e multifuncionais (85,6%). Por
outro lado, outros itens merecem atenção quanto à satisfação dos usuários: Rede wireless (66,2%),
Documentação (67,1%), Inovações de TI (69,2%), Facilidade de uso (68,4%) e Tempo de resposta
(69,4%).
Importante ressaltar que a satisfação obtida com os Sistemas Judiciários aumentou
expressivamente em relação à pesquisa de 2014: mais de 10% em relação às funcionalidades e
facilidade de uso e quase 7% em relação ao tempo de resposta ou processamento.
Não obstante o percentual de satisfação dos usuários (76,89%) ter obtido desempenho
um pouco inferior à meta estabelecida (78%), a Pesquisa efetivamente atingiu seus objetivos. Elogios
foram recebidos, bem assim pontos de melhoria foram identificados e servirão de insumo e motivação
para a busca constante da evolução dos produtos e serviços de TI, objetivando manter e melhorar a
satisfação dos usuários em geral.
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3.9

Meta 9
Indicador: Índice de Repercussão dos Produtos Jornalísticos Produzidos (IRPJP)*
Responsável: SEGP
*IRPJP: mensura o alcance dos produtos jornalísticos produzidos pela SECOM e unidades, e sua
repercussão na mídia e em outros veículos de comunicação.

Meta 2015: Aumentar para 16.637.411 as repercussões e alcance dos produtos jornalísticos
na mídia sobre o TST.

Denominação
IRPJP – Índice de Repercussão dos
Produtos Jornalísticos Produzidos

Meta 2015

Resultado

Periodicidade

16.637.411

20.271.004

anual

20.271.004
16.637.411

2015
Polaridade:

16.970.159

2016

17.309.562

17.655.753

18.008.868

18.369.046

2017

2018

2019

2020

(Quanto maior o resultado, melhor o desempenho.)

O Índice de Repercussão dos Produtos Jornalísticos Produzidos – IRPJP mensura o alcance
dos produtos produzidos pela Secretaria de Comunicação Social e sua repercussão na mídia e em outros
meios de comunicação.
No ano de 2015, o TST atingiu 20.271.004 visualizações, audições, republicações,
compartilhamentos e curtidas das matérias em seus produtos produzidos/repercussões na mídia e em
outros meios de comunicação, com desempenho de 121,8% da meta estabelecida (16.637.411).
A Secretaria de Comunicação Social 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 2015. Entre as ações que contribuíram para bom desempenho do indicador, podemos destacar as
ações de assessoria de imprensa, com divulgação de releases; divulgação diária nas redes sociais oficiais
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do TST; reformulação do site do TST, Programa Jornada – expansão da distribuição do material às
emissoras de TV; Programa Revista TST – substituição do Programa TV TST; Programa Trabalho e Justiça
– expansão da distribuição do material às emissoras de rádio e Interprogramas – produção de novos
vídeos para TV Justiça.
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3.10

Meta 10
Indicador: Índice de Reciclagem (IR)*
Responsável: DGSET
*IR: mensura a quantidade de papel reciclado.

Meta 2015: Aumentar a quantidade de papel reciclado para 40.000kg..

Denominação
IR – Índice de Reciclagem

42.000

40.000

Meta 2015
40.000 kg

44.000

46.000

Resultado
32.238 kg

48.000

Periodicidade
anual

50.000

32.238

2015
Polaridade:

2016

2017

2018

2019

2020

(Quanto maior o resultado, melhor o desempenho.)

A linha de base para 2015 foi o resultado apurado no 1º semestre, 19.044kg de papel
reciclado. O alcançado no exercício foi de 32.238kg perante a meta estabelecida de 40.000kg. Verificase um cumprimento de 80,6% do valor estipulado o que infere que as ações constantes no Painel de
Contribuição do Núcleo Socioambiental foram insuficientes para atingir o resultado desejado.
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3.11

Meta 11
Indicador: Índice de Licitações Concluídas no Prazo (ILCP)*
Responsável: DGSET
*ILCP: avalia o percentual médio de licitações concluídas em até 125 dias entre a protocolização
do processo administrativo eletrônico e a publicação do resultado da licitação.

Meta 2015: Concluir 50% dos processos licitatórios em até 125 dias.

Denominação
ILCP – Índice de Licitações
Concluídas no Prazo

50%

46,79%

2015
Polaridade:

52%

2016

54%

2017

Meta 2015

Resultado

Periodicidade

50%

46,79%

anual

58%

60%

56%

2018

2019

2020

(Quanto maior o resultado, melhor o desempenho.)

No exercício de 2015, não foi atingida a meta de concluir 50% das licitações no prazo de
125. Das 109 licitações realizadas, 51 foram concluídas no prazo de 125 dias. Esses números permitiram
o alcance de 94% da meta.
Além do monitoramento das contratações, a Secretaria de Administração - SEA adotou
duas ações visando a melhoria dos procedimentos de contratação, quais sejam, padronização dos
termos de referência e editais e o planejamento de compras.
As ações estão em fase de implantação, devendo entrar em produção ainda no exercício
de 2016. No caso do planejamento das contratações, espera-se colher melhores resultados no exercício
de 2017.
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O resultado de 2015 ficou aquém do obtido em 2014, que foi de 54%. Importa ressaltar
que em 2014 o indicador contemplava todos os tipos de contratações, inclusive Tecnologia da
Informação e Comunicação – TIC, o que foi alterado em 2015, com a separação dos processos de TIC,
prejudicando a comparabilidade do desempenho entre os exercícios.
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3.12

Meta 12
Indicador: Índice de Licitações Concluídas no Prazo - TIC (ILCP/TIC)*
Responsável: DGSET
*ILCP/TIC: avalia o percentual médio de licitações de TIC (Tecnologia da Informação e
Comunicação) concluídas em até 180 dias entre a protocolização do processo administrativo
eletrônico e a publicação do resultado da licitação.

Meta 2015: Concluir 60% dos processos licitatórios de TIC em até 180 dias.

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

Meta 2015

Resultado

Periodicidade

50%

50%

anual

60%
58%
56%
54%
52%
50%

50%

2015
Polaridade:

2016

2017

2018

2019

2020

(Quanto maior o resultado, melhor o desempenho.)

No exercício de 2015, a meta de concluir 50% das licitações de Tecnologia da
Informação e Comunicação – TIC, no prazo de 180 dias, foi atingida. Das 10 licitações realizadas, 5 foram
concluídas no prazo.
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3.13

Meta 13
Indicador: Índice de Execução dos Projetos Estratégicos (IEXPE)*
Responsável: SEGP
*IEXPE: avalia o percentual de projetos estratégicos dentro do prazo.

Meta 2015: Alcançar 77% de projetos estratégicos em execução dentro do prazo.

Denominação
IEXPE – Índice de Execução dos
Projetos Estratégicos

73%

74%

80%

Meta 2015

Resultado

Periodicidade

77%

25%

anual

76% 75%

75%

77%

77%

57%

50%

25%
8%

2010
Polaridade:

2011

2012

2013

2014

2015

(Quanto maior o resultado, melhor o desempenho.)

No ano de 2015 o resultado apurado para o IEXPE foi 25%. Esse valor é superior ao
apurado em 2014 (8%), mas inferior à meta estabelecida para o exercício (77%).
Não obstante o aludido resultado apurado esteja em patamar bastante inferior ao
almejado para o ano, convém esclarecer que esse percentual médio anual corresponde à mensuração
relativa aos projetos que tiveram suas atividades executadas em conformidade com a última linha de
base estabelecida. Ou seja, não implica inferir que diversas dessas atividades não tenham sido
executadas ao longo do ano, embora fora do prazo planejado.
Para a composição do IEXPE foram considerados 3 (três) projetos estratégicos a seguir
descritos:
No ano de 2015, prosseguiu-se na execução dos projetos estratégicos “Implantação do
PJe-JT no TST – Fase II, Etapa I: Mapeamento de Necessidades”, o qual foi replanejado e iniciado como
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“Implantação do PJe-JT no TST – Marco I”; “Implementação da Gestão por Competências” e
“Implantação da Central de Gestão da Informação da Ouvidoria”.
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
atraso 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, o novo projeto “Implantação do PJe-JT no TST – Marco I” foi encerrado em
dezembro/2015 tendo como resultados os seguintes produtos: um estudo detalhado apontando as
diferenças entre as necessidades do TST e as funcionalidades oferecidas pelo PJe-TST; e o levantamento
dos requisitos essenciais para utilização de processo judicial eletrônico no TST.
No que concerne à “Implementação da Gestão por Competências”, houve necessidade de
implementar mudanças no projeto, em 2014, 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. No ano de 2015, o tribunal adquiriu o software de Gestão por
Competências, o que ensejou a apresentação de novo planejamento de forma a considerar as entregas
dela decorrentes, bem assim novo cronograma. Tenha-se em vista que o projeto continua com prazo
previsto de término para 2016.
No segundo semestre de 2014, deu-se início ao Projeto “Implantação da Central de Gestão
da Informação da Ouvidoria” 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 atraso nas atividades, o que também impactou o citado indicador. Importante
informar que o projeto foi finalizado em janeiro de 2016.
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3.14

Meta 14
Indicador: Índice de Agilidade na Publicação dos Acórdãos (IAPA)*
Responsável: SEGJUD
*IAPA: avalia a relação entre o total de acórdãos publicados no prazo de até 10 (dez) dias após a
sessão de julgamento e o número de decisões proferidas na mesma sessão.

Meta 2015: Aumentar para 88% a publicação de acórdãos em até 10 dias após a sessão de
julgamento.

Denominação
IAPA – Índice de Agilidade na
Publicação dos Acórdãos

74,04% 74,43%

79,36% 77,38%

2011

2012

Polaridade:

Meta 2015

Resultado

Periodicidade

88%

92,76%

anual

84,68% 83,05%

87,00% 85,62%

2013

2014

92,76%

88,00%

2015

(Quanto maior o resultado, melhor o desempenho)

No decorrer do ano de 2015, houve um aumento progressivo da quantidade de acórdãos
publicados, com um percentual acima de 90%, desde o mês de junho, compensando, assim, os meses de
fevereiro e março, que ficaram abaixo da Meta (85,44% e 84,91%, respectivamente).
Como resultado, o percentual anual alcançado foi de 92,76% de acórdãos publicados no
prazo de 10 dias após a sessão de julgamento.
Foram desenvolvidas várias ações durante o ano, tais como o acompanhamento mensal
das publicações, reuniões periódicas com os secretários dos Órgãos Judicantes, solicitação de correção
de memória de cálculo e esclarecimento de variáveis. Todas essas ações tiveram como consequência
maior engajamento, principalmente dos Secretários de Turma, que, por sua vez, motivaram a equipe de
colaboradores e os gabinetes dos Ministros.
De acordo com os relatórios, a maioria das Secretarias manteve uma média de publicação
acima dos 90%, fato que levou à superação da Meta.
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3.15

Meta 15
Indicador: Índice de Produtividade Judicante (IPJ)*
Responsável: SEGP
*IPJ: avalia a produtividade dos magistrados.

Meta 2015: Aumentar para 9.950 a média de julgados por magistrado.

Denominação
IPJ – Índice de Produtividade
Judicante

9.960

9.950

9.970

Meta 2015

Resultado

Periodicidade

9.950

9.151

anual

9.980

9.990

10.000

9.151

2015
Polaridade:

2016

2017

2018

2019

2020

(Quanto maior o resultado, melhor o desempenho)

O IPJ mensura a produção média dos magistrados no TST. São considerados todos os
processos julgados no período, à exceção de decisões derivadas de cargos de direção e de
desembargadores convocados não substitutos de ministros.
O resultado do exercício de 2015 foi de 9.151 processos, obtendo um desempenho de
92% em relação a meta estabelecida (9.950 processos).
Em 2014, a produtividade média apurada foi de 9.941,5 processos. Tal redução infere-se
pela participação dos desembargadores convocados, reduzindo, assim, a distribuição de processos mais
novos aos 24 ministros contribuintes do indicador.
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3.16

Meta 16
Indicador: Índice de Processos Antigos em Tramitação (IPAT)*
Responsável: SEGP
*IPAT: avalia a relação entre os processos em tramitação com mais de 2 (dois) anos de
distribuição e o total de processos em tramitação.

Meta 2015: Reduzir para 26% os processos antigos em tramitação com mais de 2 anos de
distribuição.

Denominação
IPAT – Índice de Processos Antigos
em Tramitação

Meta 2015

Resultado

Periodicidade

26%

34,90%

anual

34,90%

24,52%
21,60%
17,00%

2011
Polaridade:

26,00%

21,48%
17,00%

2012

18,00%

19,20%

2013

16,00%

2014

2015

(Quanto menor o resultado, melhor o desempenho.)

O IPAT tinha por meta em 2015 a redução no percentual de processos não baixados com
mais de 2 anos de distribuição para 26% do acervo do Tribunal Superior do Trabalho, objetivo este que
não foi alcançado, tendo o índice atingido 34,90% no acumulado do ano.
Conforme relatórios de movimentação processual produzidos pela Coordenadoria de
Estatística e Pesquisa – CESTP, entre os processos conclusos nos gabinetes, alguns órgãos possuem em
torno de 50% do acervo e, em contrapartida, outros possuem menos de 10% de processos antigos em
seu acervo.
Ressalta-se que a Presidência do Tribunal convocou 16 desembargadores de TRT’s para
julgar Agravos de Instrumento em Recurso de Revista - AIRR (Termo de Acordo nº 1/2014) visando
auxiliar na priorização da análise dos processos mais antigos nos Gabinetes.
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3.17

Meta 17
Indicador: Índice Médio de Baixados sem Recursos (IMBSR)*
Responsável: SEGP
*IMBSR: avalia o número médio de dias entre o primeiro julgamento do processo e sua baixa

definitiva sem interposição de recurso.

Meta 2015: Reduzir para 45 dias o tempo médio de tramitação entre o primeiro julgamento e
a baixa do processo judicial sem recursos.

Denominação
IMBSR – Índice Médio de Baixados
Sem Recursos

Meta 2015

Resultado

Periodicidade

45 dias

44 dias

anual

67,55
60

58,65

50,4

2011
Polaridade:

55
45,53

2012

2013

40

45

2014

45

44

2015

(Quanto menor o resultado, melhor o desempenho)

O resultado do índice ficou abaixo da meta estabelecida para o período (45 dias), ou seja,
em 44 dias. Pode-se atribuir esse resultado em parte ao erro em um dos parâmetros de cálculo do
indicador, uma vez que, com a não superação da meta em 2014 a Secretaria-Geral da Presidência
sugeriu a revisão da meta para o ano de 2015 em 45 dias o tempo médio de tramitação entre o primeiro
julgamento e a baixa do processo judicial sem recursos internos, em 2015.
Verifica-se, assim, que houve uma melhora significativa na baixa de processos sem
recursos em 2015 se comparado com 2014. Esta melhora deve-se à maior agilidade, pelos gabinetes, na
disponibilização dos acórdãos para publicação, após o julgamento.
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3.18

Meta 18
Indicador: Índice Médio de Baixados com Recursos (IMBR)*
Responsável: SEGP
*IMBR: avalia o número médio de dias que o processo leva entre o primeiro julgamento e a
baixa (processos com interposição de recurso interno).

Meta 2015: Reduzir para 492 dias o tempo médio de tramitação entre o primeiro julgamento
e a baixa do processo judicial com recursos.

Denominação
IMBR – Índice Médio de Baixados
Com Recursos

Polaridade:

Meta 2015

Resultado

Periodicidade

492 dias

415 dias

anual

(Quanto menor o resultado, melhor o desempenho)

O Índice Médio de Baixados com Recursos apurou 415 dias, bem abaixo do valor da meta
estabelecida para o período de 2015 de 492 dias. Percebe-se, assim, que a média anual do índice em
2015, apesar de ter atingido a meta, não superou aquela obtida no ano de 2014, que foi de 392,22 dias.
Tendo em vista que o objetivo do indicador é avaliar o número médio de dias entre o
primeiro julgamento do processo e a baixa (após a interposição de recurso), esse resultado reflete um
desempenho positivo, até porque a meta foi reduzida de 546 dias em 2014, para 492, em 2015.
O resultado positivo no exercício de 2015 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 a secretaria, que publicou e baixou os
processos de forma mais célere. Sugere-se que esse indicador seja reduzido de meta para 2016.
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3.19

Meta 19
Indicador: Índice Médio de Julgados (IMJ)*
Responsável: SEGP
*IMJ: avalia o tempo médio de tramitação processual entre a primeira conclusão e a primeira
decisão judicial.

Meta 2015: Reduzir para 220 dias o tempo médio de tramitação entre a primeira conclusão e
o primeiro julgamento do processo judicial.

Denominação
IMJ – Índice Médio de Julgados

Meta 2015
220 dias

Resultado
297 dias

Periodicidade
anual

425,64
339,17

322,21

358,68

341

297
228,6

2011
Polaridade:

2012

2013

224

241,38

2014

220

2015

(Quanto menor o resultado, melhor o desempenho)

O IMJ mede o tempo médio de tramitação entre a primeira conclusão e a primeira
decisão judicial, e neste ano de 2015 o índice registrou 297 dias, não atingindo, portanto, a meta
estipulada (220 dias). 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), o índice
não obteve uma melhora em relação ao ano anterior.
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3.20

Meta 20
Indicador: Índice de Processos Antigos nos Gabinetes (IPAG)*
Responsável: SEGP
*IPAG: avalia o percentual de processos distribuídos há mais de dois anos em relação ao
número total de processos conclusos nos gabinetes.

Meta 2015: Reduzir para 28% os processos conclusos com mais de 2 anos de distribuição nos
gabinetes.

Denominação
IPAG – Índice de Processos Antigos
nos Gabinetes

Meta 2015

Resultado

Periodicidade

28%

39,41%

anual

39,41%

25,10%
19,79%

2011
Polaridade:

27,00%
22,00% 22,07%
18,00%

2012

28,00%

20,91%

2013

15,00%

2014

2015

(Quanto menor o resultado, melhor o desempenho)

Ao final do ano de 2015, dos 187.840 processos conclusos nos gabinetes, 74.040, 39,4%,
estavam distribuídos há mais de dois anos, isto é, antes de 31 de dezembro de 2015. Esse quantitativo
ficou além da meta estabelecida (28), tendo o índice alcançado um resultado negativo.
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 2015. 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.
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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.

.
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3.21

Meta 21
Indicador: Índice do Tempo Médio de Tramitação (ITMT)*
Responsável: SEGP
*ITMT: Avalia o tempo médio de tramitação processual no TST.

Meta 2015: Reduzir para 454 dias o tempo médio de tramitação processual entre o
andamento inicial e a baixa do processo judicial.

Denominação
ITMT – Índice do Tempo Médio de
Tramitação

Meta 2015

Resultado

Periodicidade

454 dias

467 dias

anual

629,87
569,27

540,8
462,41

2011
Polaridade:

2012

503,15
439

2013

417

418

2014

454

467

2015

(Quanto menor o resultado, melhor o desempenho)

Essa meta avalia o número médio de dias em que o processo tramita no TST (andamento
inicial até a baixa definitiva do processo). O TST teve como meta para 2015 de 454 dias de tramitação,
tendo o índice atingido 467 dias, isto é, 13 dias superior à meta estipulada (454). Considerando apenas
os processos da classe de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, o ITMT foi de 343 dias, ao
passo que dos Recursos de Revistas foi de 605 dias.
É de se ressaltar que, embora a meta anual não tenha sido alcançada, houve aumento
considerável na produtividade da atividade fim do Tribunal Superior do Trabalho em 2015, sendo
julgados 305.271 processos, ou seja, um incremento de 7,3% em comparação com o exercício de 2014,
quando foram julgados 284.586 processos. Do mesmo modo, ocorreu melhora no número de processos
baixados, cujo aumento foi de 17,1% (234.936/200.571), apesar de o tempo médio de tramitação de
processos ter aumentado de 417 dias em 2014 para 454 em 2015.
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3.22

Meta 22
Indicador: Índice de Congestionamento (IC)*
Responsável: SEGP
*IC: avalia o percentual de demanda reprimida por soluções definitivas nos processos em trâmite no TST.

Meta 2015: Reduzir para 55% o congestionamento processual.

Denominação
IC – Índice de Congestionamento

56,47% 57,44%

2011
Polaridade:

54,57% 54,53%

2012

Meta 2015
55%

52,47%

Resultado
53,40%

60,68%

57,77%

2013

Periodicidade
anual

49,97%

2014

55,00%

53,40%

2015

(Quanto menor o resultado, melhor o desempenho)

O Índice de Congestionamento - IC corresponde à proporção de processos ainda não
solucionados. Nos últimos 10 anos, a Taxa média desse índice foi de 55,8%. Em 2015 o Índice de
Congestionamento atingiu a meta estabelecida para o ano (55), refletindo um desempenho positivo
acumulado no período de 53,4%.
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 (305.271) e baixados (234.936).
Tal desempenho pode ser atribuído à redução exponencial no número de processos
recebidos pelo TST, que totalizaram 291.454 no ano de 2015, resultando na diminuição do acervo do
Tribunal para 274.845, ou seja, -7,5% que o existente no final de 2014, situação que, em tese, pode ter
sido amenizada pela aplicação da Lei nº 13.015, de 21/7/2014.
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3.23

Meta 23
Indicador: Índice de Satisfação dos Clientes (ISAT)*
Responsável: SEGP
*ISAT: avalia o grau de satisfação dos clientes com os serviços prestados pelo TST.

Meta 2015: Elevar para 65% o grau de satisfação dos clientes com os serviços prestados pelo
TST.

Denominação
ISAT – Índice de Satisfação dos
Clientes

Meta 2015

Resultado

Periodicidade

65%

76,98%

anual

76,98%

65,00%

2015
Polaridade:

66,00%

2016

67,00%

2017

68,00%

69,00%

2018

2019

70,00%

2020

(Quanto maior o resultado, melhor o desempenho)

O Índice de Satisfação dos Clientes – ISAT foi aferido pela Pesquisa de Satisfação dos
Clientes realizada pelo TST.
O ISAT apurou que 76,98% dos respondentes estão satisfeitos com os serviços prestados
pelo Tribunal Superior do Trabalho.
Referida Pesquisa foi respondida voluntariamente por 5.243 clientes e, em razão dessa
característica, os dados foram coletados por meio da Técnica de Amostragem não Probabilística. Dessa
forma, a análise está restrita à amostra obtida, não sendo possível a generalização dos resultados para
todo o universo de clientes do Tribunal.
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Foram avaliados 5 temas: Atendimento, Instalações Físicas, Prestação Jurisdicional,
Serviços Online e Comunicação. Cabe ressaltar que o item referente à Pesquisa de Andamento
Processual (tema Serviços Online) apresentou o maior número de respondentes.
Alguns itens merecem destaque quanto a excelente avaliação de satisfação, quais sejam:
Limpeza dos Ambientes e Conforto das Instalações (tema Instalações Físicas) e Funcionamento do TST
Push (tema Serviços Online). Por outro lado, os itens Tempo de Tramitação do Processo (tema Prestação
Jurisdicional), Envio de Documentos pelo e-DOC (tema Serviços Online) e Tempo de Atendimento do
Tribunal às Solicitações dos Clientes (tema Atendimento) tiveram os menores graus de satisfação.
Conforme mencionado, o Índice de Satisfação dos Clientes – ISAT obteve resultado de
76,9%, superando a meta estabelecida em 18,4%.
A análise segmentada por Perfil dos Clientes demonstra que para os advogados esse
índice é de 83,9%; para as partes em processo tramitando, esse índice é de 61,9%; para as partes em
processos concluídos com decisão contrária, o índice é de 65,7%, enquanto para as partes em processos
concluídos com decisão favorável é de 74,0%.
Importante ressaltar que o indicador fez parte o Plano Estratégico 2010-2014, porém não
é possível fazer análise da série histórica uma vez que a Pesquisa realizada em 2015 sofreu mudanças
significativas.
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4

Destaques da Execução da Estratégia – Metas Judiciárias

2014
2015

ITMT
418 dias
467 dias

IPAT (IPANB)
24,52%
39,41%

IC
60,68%
53,40%

IMJ
241,3 dias
297 dias

IMBSR
45 dias
44 dias

IMBR
392 dias
415 dias

IPAG
27%
39,41%

2014

2015

Casos Novos

244.555

208.249

-14,8%

Baixados

200.571

234.936

17,1%

Conclusos

225.874

187.885

-16,81%

Conclusos (mais de 2 anos)

60.993

74.040

21,39%

Acervo Total

297.037

274.845

-7,5%

Julgados (1º julgamento)

220.691

228.902

3,72%

Tempo Médio Total de Tramitação

418 dias

467 dias

11,72%

45 dias

44 dias

-2,22%

392,2 dias

415 dias

5,86%

Tempo Médio Total de Tramitação
– SEM Recursos
Tempo Médio Total de Tramitação
– COM Recursos

5

Comparativo

Painéis de Contribuição das Unidades

O disposto no inciso V do artigo 1º do Ato nº 786/2012, que instituiu o Sistema de
Gestão Estratégica do TST, prevê o alinhamento do TST em prol da estratégia mediante a construção de
Painéis de Contribuição das unidades.
O Painel de Contribuição consiste em ferramenta de apoio à Gestão Estratégica, por
meio do qual é possível identificar e visualizar a colaboração de cada unidade no alcance dos resultados
do Tribunal.
No início do exercício de 2015, a Assessoria de Gestão Estratégica desenvolveu e
apresentou nas primeiras Reuniões de Execução da Estratégia e na Reunião de Análise da Estratégia –
RAE, a metodologia para o Desdobramento da Estratégia. Foram indicadas para cada área as
responsabilidades mínimas exigidas para a cobertura dos objetivos, metas e ações estratégicas no
exercício vigente, bem assim aquelas com continuidade nos anos seguintes.
Com o Desdobramento da Estratégia, os Painéis das unidades resultaram em 78 ações
de contribuição para os objetivos, metas e ações estratégicas, das quais 59 foram concluídas, 15 estão
em andamento e 4 não foram iniciadas. Ressalta-se que as ações constantes dos Painéis contribuíram
significativamente para os resultados alcançados.
Das ações de contribuição apresentadas, destacaram aquelas que geraram maior efeito
nos indicadores como as relacionadas à saúde e qualidade de vida, redução do consumo de papel,
capacitação dos servidores, aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia da informação, gestão do
conhecimento e aperfeiçoamento dos processos de trabalho.
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Tabela de situação das Ações dos Painéis de Contribuição das Unidades
UNIDADE
CDEP
CMLOG
NSA
SEA
SESAUD
ASGE
OUV
SECOI
SECOM
SEGP
SETIN
CCADP
CCP
CPE
SEGJUD
SUBTOTAL
TOTAL

6

CONCLUÍDA
4
2

EM ANDAMENTO
1

NÃO INICIADA

4

1

1

1

1
8

2

15

4

2
5
12
4
3
8
2
5
6
2
1
3
59

78

Projetos Estratégicos

6.1. Implementação da Gestão por Competências
Responsável: Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas.
Indicadores relacionados:
Índice Mínimo 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 apresentados.
O projeto iniciou 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 no cronograma do projeto,
respectivamente com a inclusão da aquisição de um software de gestão de competências e com a
reprogramação de algumas etapas de validação e do projeto. No ano de 2014, foram finalizadas e
validadas as competências dos servidores, o desenvolvimento e a validação de avalição e
acompanhamento do cumprimento de metas que ensejaram diversos workshops de sensibilização com
as unidades do Tribunal. No exercício de 2015, em continuidade às tarefas do projeto, iniciou-se o
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desenvolvimento e validação do modelo de avaliação de competências 180 graus, com previsão de
término para 2016.
Tendo em vista a aquisição de ferramenta tecnológica de Gestão por Competências, que
ocorreu no ano em curso (2015), a gerência do projeto foi orientada pelo EGP-TST a apresentar novo
Planejamento de forma a contemplar, notadamente, no seu escopo as entregas dela decorrentes, bem
como novo cronograma com foco na harmonização dos prazos pertinentes a todos os produtos
planejados para este projeto. Portanto, a previsão de término, atualmente planejada para agosto/2016,
poderá sofrer eventuais ajustes.

6.2. 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 Congestionamento (IC)
Índice Médio de Julgados (IMJ)
Índice Médio de Baixados Sem Recursos (IMBSR)
Índice Médio de Baixados Com Recursos (IMBR)
Índice de Agilidade na Publicação dos Acórdãos (IAPA)
Índice de Processos Antigos em Tramitação (IPAT)
Índice de Processos Antigos nos Gabinetes (IPAG)
Índice de Produtividade Judicante (IPJ)
Índice do Tempo Médio de Tramitação (ITMT)

Alinhado ao objetivo estratégico “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) e Agravo
de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR), 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. Esse esforço busca possibilitar a uniformização de procedimentos,
tornando-o apto a servir de modelo para outros tribunais superiores.
Essa fase do projeto findou no 2º semestre de 2014, quando se percebeu a necessidade
de replanejamento, situação comum no ciclo de vida de qualquer projeto, especialmente de natureza
tão complexa quanto esse.
Nesse sentido, a Presidência desta Corte, aprovou, em 2015, os replanejamentos
propostos para o projeto, levando-se em consideração a implantação do sistema Conector PJe-JT, seus
impactos e a proposta para se evitar a produção de resultados possivelmente indesejáveis na
produtividade e, por consequência, na imagem deste Tribunal. Assim, o novo projeto “Implantação do
PJe-JT no TST, Marco I” foi executado ao longo do exercício e finalizado em dezembro/2015 com os
seguintes produtos: estudo detalhado apontando as diferenças entre as necessidades do TST e as
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funcionalidades oferecidas pelo PJe-TST e o levantamento dos requisitos essenciais para utilização de
processo judicial eletrônico no TST.

6.3. 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 tem-se por objetivo promover a
gestão das informações e conhecimentos da Ouvidoria, bem assim a padronização e elevação contínua
da qualidade das atividades desenvolvidas, em consonância com as metas indicadas no Plano
Estratégico do TST.
Não se pode olvidar, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça – CNJ tem,
sistematicamente, dado ênfase à promoção da Gestão do Conhecimento no Poder Judiciário, no que
muito auxiliará a experiência obtida com a implantação da Central da Gestão da Informação da
Ouvidoria.
Importante ressaltar, que um dos produtos do projeto é a customização do Sistema Base
de Conhecimento (BC) pela Secretaria de Tecnologia da Informação – SETIN, o qual tem como principal
objetivo servir como repositório organizacional das informações e conhecimentos necessários ao
desenvolvimento das atividades de uma Unidade do TST, facilitando o registro, compartilhamento e
disseminação destes ativos entre os seus colaboradores e outros usuários do sistema.
Paralelamente à execução do projeto da Ouvidoria, ou seja, fora do seu escopo, o sistema
Base de Conhecimento foi implantado na Secretaria-Geral da Presidência em um esforço conjunto entre
as equipes do Gabinete da Presidência e da Assessoria de Gestão Estratégica. No decorrer das atividades
na SEGP, viu-se a necessidade de se identificar e mapear os principais processos de trabalho do gabinete
com o intuito de subsidiar a nova gestão do Tribunal com instrumentos que permitam a compreensão
do trabalho desenvolvido (o que fazem, para quem fazem e como fazem).
Tendo em vista a necessidade de fomentar a cultura da Gestão do Conhecimento no
Tribunal, amparada na ação estratégica “ampliar a Gestão do Conhecimento”, prevista no atual Plano
Estratégico, o sistema BC será implantado na Secretaria de Gestão de Pessoas e na Assessoria de Gestão
Estratégica.
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7

Metas Nacionais do Poder Judiciário

7.1. Meta 1
Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos em 2015.
Grau de cumprimento: 135,44%
* fonte: site do CNJ

7.2. Meta 2
Julgar, até 31/12/2015, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2012.
Grau de cumprimento: 89,92%
* fonte: site do CNJ

7.3. Meta 5
Baixar em 2015, quantidade maior de processos de execução do que o total de casos novos de
execução no ano corrente.
Grau de cumprimento: não existem no tribunal processos contemplados pelos critérios da
meta.
* fonte: site do CNJ

7.4. Meta 6
Identificar e julgar, até 31/12/2015, as ações coletivas distribuídas até 31/12/2012.
Grau de cumprimento: 97,65%
* fonte: site do CNJ

7.5. Meta 7
Identificar e reduzir em 1,5% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano anterior.
Grau de cumprimento: 118,35%.
* fonte: site do CNJ
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