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Apresentação
Este Relatório apresenta os resultados relativos à execução da estratégia
pertinentes ao ano de 2013, de modo a subsidiar a Comissão Permanente de Planejamento
Estratégico (CPPE) e esferas superiores na tomada de decisão.
Os dados e informações registrados revelam os esforços na consecução dos
objetivos delineados no Plano Estratégico do Tribunal Superior do Trabalho – 2010/2014, ao
indicarem as ações vinculadas ao cumprimento dos objetivos estratégicos, por meio da
exposição das metas e o status de cada uma delas.
Outrossim, o relatório traz sugestões de revisão de metas e as justificativas
nesse sentido, bem como a análise técnica promovida pela Assessoria de Gestão Estratégica
(ASGE) acerca dos pontos críticos que permeiam o desenvolvimento da Estratégia.
Ressalta-se que foram promovidas, até o momento, 5 (cinco) revisões técnicas
do Plano Estratégico, cujos registros encontram-se no espaço destinado a cada meta e
respetivos indicadores.
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1

Situação Geral da Estratégia

1.1

Objetivo Estratégico: Otimizar os processos de trabalho
1.1.1 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).

Tabela - Índice de Tempo Médio de Tramitação (em dias)
Ano

2013

ITMT (Meta)

Referência/2012

439

Somatório (Data de Baixa
– Data de Andamento
Inicial)

96.893.710

Baixados

192.574

Medição Final

503,15

462,41

•
Reduzir para 439 dias o tempo médio de tramitação entre o andamento inicial e a
baixa do processo judicial.

Meta Institucional 1 - ITMT
Meta

755,94
663,03

2010

629,87
569,27

2011

540,8

Resultado

462,41

2012

503,15

439

2013

417

2014
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Análise da Meta
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 ano de 2013 atingiu-se a média de 503,15 dias de tramitação, resultado
que correspondente a 85,39% da meta estabelecida (439 dias).
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). O resultado negativo no exercício de 2013 foi influenciado
pela baixa, no mês de abril, de 5.335 processos que veiculavam matérias de Repercussão Geral e
aguardavam decisão do Supremo Tribunal Federal. Por se tratarem, em sua maioria, de processos
antigos, esse fato impactou significativamente a contagem do número de dias entre o andamento
inicial e a baixa do processo nesse período, que chegou a 20.115.521 dias, quando a média até março
foi de 4.627.429 dias. A permanência de processos nessa condição no TST, depois de exaurida a sua
competência, deve-se à sistemática adotada para os processos com recursos para o STF.
Ressalta-se que, apesar do índice não ter alcançado a meta estipulada para 2013, houve aumento na
produtividade dos gabinetes de ministros e de outras unidades da área judiciária, fato evidenciado pelo
quantitativo de processos baixados (192.574), que mostra o acréscimo de 7,21% em relação ao
exercício anterior.

Análise Técnica
Sugere-se que seja mantida a meta de 2014 em 417 dias, pois, apesar de ter ocorrido resultado
negativo em 2013, justificado pelo tempo de processos sobrestados, os anos de 2010 a 2012 obtiveram
resultados positivos, somado ao aumento da produtividade da área judiciária.
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1.1.2 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. Trata-se da antiga meta 21 que foi agregada ao Plano Estratégico por
ocasião da sua 1ª revisão, em 2011, e erigida ao patamar de meta institucional, em 2012, na 2ª revisão.

Tabela - Índice de Processos Antigos Não Baixados

•

Ano

2013

IPANB (Meta)

18%

Processos Pendentes

50.975

Acervo

265.542

Medição Final

19,20%

Referência/2012

21,48%

Reduzir para 18% os processos não baixados com mais de 2 anos de distribuição.

Meta Institucional 2 - IPANB
Meta

21,46%

21,60%
17%

2011

Resultado

17%

2012

18%

19,20%

16%

2013

2014

Análise da meta
O resultado de 19,20% do índice IPANB representa um desempenho de 93,34% da meta, cujo objetivo
era a redução para 18% no percentual de processos não-baixados com mais de 2 anos de distribuição.
Merece destaque a melhoria de desempenho de 10,6% em relação a 2012.

Análise técnica
Não obstante o desempenho da meta ter apresentado tendência decrescente nos anos de 2010 a 2013,
o índice não alcançou a meta estabelecida. Desse modo, sugere-se a elaboração de plano de ação, para
execução no ano de 2014, que objetive promover maior celeridade no julgamento e na baixa dos
processos com mais de 2 anos de distribuição. Adotando-se prioridade em relação aos processos
antigos, esta meta e outras serão positivamente impactadas.
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1.1.3 Meta 13
Indicador: Índice de Execução dos Projetos Estratégicos (IEXPE)*
Responsável: SEGP
*IEXPE: Avalia o percentual de projetos estratégicos executados dentro do prazo. Trata-se da antiga meta 10 que foi
renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das metas institucionais.

Tabela - Índice de Execução dos Projetos Estratégicos
Ano

2013

IEXPE (Meta)

76%

Projetos Estratégicos
Dentro do Prazo

1

Projetos Estratégicos em
Execução

2*

Medição Final

75%

Referência/2012

57,14%

*Número de projetos em andamento ao final de dezembro/2013.

•

Aumentar para 76% o percentual de projetos estratégicos em execução dentro do prazo.

Meta 13 - IEXPE
Meta

73%

74%

80%

76%

75%

75%

77%

57,14%

50%

2010

Resultado

2011

2012

2013

2014

Análise da meta
Para se chegar à medição final, considerou-se a média dos resultados mensais obtidos durante o
exercício.
Iniciou-se o ano com 7 (sete) projetos, findando com somente 2 (dois) em execução, quais sejam,
“Implementação da Gestão por Competências” e Implantação do PJe-JT no TST – Fase II, Etapa I:
Mapeamento de Necessidades”, encontrando-se esse último com suas atividades atrasadas, todavia
com previsão de término em fevereiro/2014.
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Convém ressaltar que os resultados vêm sendo colhidos pelo Escritório de Projetos (ASGE), por meio de
informações enviadas mensalmente pelas unidades responsáveis, mediante o emprego da metodologia
que vem se consolidando no Tribunal. Tendo em vista a prática ser recente, com escritório funcionando
há pouco mais de um ano, espera-se que a maturidade do TST em gerenciamento de projetos evolua
gradativamente a cada ano.

Análise técnica
O alcance da meta de projetos estratégicos dentro do prazo depende da consolidação da cultura de
gerenciamento de projetos no Tribunal, notadamente por meio da melhoria da comunicação entre
patrocinadores e gerentes de projetos.
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1.1.4 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. Trata-se da antiga meta 11 que foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão,
em razão da adoção das metas institucionais.

Tabela - Índice de Julgados por Força de Trabalho

•

Ano

2013

IJFT (Meta)

272

Julgados

249.970

Força de
Trabalho

984

Medição Final

254,03

Referência/2012

242,70

Aumentar para 272 a média de processos julgados por força de trabalho de gabinetes.

Meta 14 - IJFT
Meta

Resultado

258,9 242,70
234,83 233,57 246,57
217,97

2010

2011

2012

272

254,03

2013

285

2014
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Análise da meta
No exercício de 2013 o TST solucionou 249.970 processos, portanto, 10,20% a mais do que em 2012
(226.822).
Ao final, atingiu-se o índice de 254 processos por servidor, o que representou um aumento de 4,65%
em relação ao índice de 2012 (242,70), todavia não foi o suficiente para alcançar integralmente a meta
de 5,35%.
Importante ressaltar que o Tribunal recebeu 301.329 processos no ano de 2013, o que configura um
aumento de 27% em relação ao ano de 2012 (237.281). Tendo em vista o aumento da demanda na
atividade fim, o Tribunal vem incrementando medidas para o aumento da produtividade, entre elas
destacam-se a implantação do Processo Judicial Eletrônico, a melhoria dos softwares ligados ao
processo eletrônico e a melhoria de processos de trabalho.

Análise técnica
Para o momento, sugere-se a manutenção da meta fixada para 2014 (285). Tenha-se em vista que o
desempenho da meta em apreço vem se mostrando crescente, não obstante aquém do esperado.
Entretanto, não se pode ignorar que os seus resultados decorrem da produtividade dos gabinetes, e
que, de modo geral vem aumentando desde o início do Plano Estratégico.
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1.1.5 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. Referido indicador sofreu alteração de metodologia de cálculo por ocasião da 1ª
revisão do Plano Estratégico, ao alterar a composição da variável “Força de Trabalho da Área Judiciária” para excluir os
servidores lotados em gabinetes, o que ensejou a reformulação das metas até 2014. Ainda, trata-se da antiga meta 11
que foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das metas institucionais.

Tabela - Índice de Julgados por Força de Trabalho da Área Judiciária

•

Ano

2013

Referência/2012

IJFTAJ (Meta)

500

Julgados

249.970

Força de Trabalho da
Área Judiciária

405

Medição Final

617,72

489,28

Aumentar para 500 a média de processos julgados por força de trabalho da área judiciária.

Meta 15 - IJFTAJ
Meta

Resultado

617,72
367,53 383,77

2011

508,12
385,91

2012

500

2013

500

2014
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Análise da meta
O resultado do índice demonstra que a meta superou o esperado para o exercício de 2013 na ordem de
23,64%, ao alcançar o resultado de 617,72 processos por servidor. Em relação ao ano de 2012 apurouse um acréscimo de 26,28% (128 processos a mais por servidor).
Destaca-se o aumento dos processos solucionados no Tribunal (249.970), o decréscimo de 12,52% de
servidores na área judiciária e as melhorias implementadas nos fluxos e atividades do processamento
inicial dos autos (recebimento à distribuição).

Análise técnica
Tendo em vista a superação da meta para o exercício de 2014, sugere-se novo desafio para a área
judiciária.
Sugestão de revisão da meta:
Aumentar em 5%, a partir da medição de 2013, o número de julgados por força de trabalho da área
judiciária, elevando a média de 617,72 para 648,60, em 2014.
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1.1.6 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. Trata-se da
antiga meta 13 que foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das metas institucionais.

Tabela - Índice de Congestionamento

•

Ano

2013

Referência/2012

IC (Meta)

52,47%

Baixados

192.590

Acervo Anterior

216.435

Casos Novos

239.645

Medição Final

57,77%

54,53%

Reduzir o Índice de Congestionamento para 52,47%.

Meta 16 - IC

Meta

58,47% 59,28%
56,47%

2010

57,77%

57,44%

2011

Resultado

54,57% 54,53%
52,47%

2012

2013

49,97%

2014

Análise da meta
O Índice de Congestionamento, no ano de 2013, foi de 57,77%, pelo que se obteve um resultado de
90,46% da meta estabelecida para o período (52,47%).
Conforme mencionado na análise de outros índices da área judiciária, o Tribunal empreendeu esforços
no sentido de acelerar a prestação jurisdicional, porém os resultados esperados não foram suficientes
para impactar efetivamente o IC. Não se pode ignorar o aumento de 30,7% de Casos Novos
(183.303/239.645) em relação ao ano de 2012 a par da elevação de tão-somente 7,21% no número de
processos baixados. Disso se depreende um visível acréscimo no acervo anterior, que, em 31-12-2013,
somava 265.543 processos, isto é, 22,7% a mais do que em 31-12-2012 (216.435).
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Análise técnica
Não se propõe qualquer revisão da meta em comento. Contudo, verifica-se a necessidade de se
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,
enfim, em meios que impliquem celeridade processual.
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1.1.7 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. Trata-se da antiga meta 15 que foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção
das metas institucionais.

Tabela - Índice Médio da Distribuição

•

Ano

2013

IMD (Meta)

48 dias

Somatório (Data de
Distribuição – Data de
Andamento Inicial)

6.809.455

Distribuídos

229.708

Medição Final

29,64 dias

Referência/2012

58,47

Reduzir para 48 dias o tempo médio de tramitação entre o andamento inicial e a distribuição
do processo judicial.

Meta 17 - IMD
Meta

56 59,84

53

51,18

Resultado

58,47
51

48

46

29,64

2010

2011

2012

2013

2014
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Análise da meta
Em 2013, apurou-se que, do ingresso do processo no TST até a distribuição, consumiu-se, em média, 29
dias, superando em 39,58% a meta estabelecida (48 dias). Confrontando o resultado com o exercício de
2012, a meta foi ultrapassada em 50,40%.
O sucesso do resultado respalda-se no desenvolvimento do PROGEP – projeto criado com foco nessa
meta, cujo intuito foi o mapeamento e melhoria de processos de trabalho da Coordenadoria de
Cadastramento Processual – CCP, Coordenadoria de Classificação, Autuação e Distribuição de Processos
– CCADP e Coordenadoria de Processos Eletrônicos – CPE e Secretaria-Geral Judiciária – SEGJUD.
Na CCP ocorreu enxugamento das rotinas de trabalho, principalmente em decorrência do advento do
processo eletrônico. Na CCADP houve alteração do fluxo de entrada para autuação, triagem e
distribuição; criação da “Mesa Virtual”; e adesão ao Teletrabalho, com alcance de metas de 15% a 20%
acima das registradas no trabalho presencial. Já na CPE aumentou-se o número de servidores e
estagiários; adotou-se a definição e o acompanhamento de meta por servidor; e também aderiu-se ao
Teletrabalho, conquistando resultados 20% maiores do que no trabalho presencial.

Análise técnica
Tendo em vista a superação da meta no ano de 2013, sugere-se a revisão do valor para 2014 de modo a
dar a continuidade ao processo de melhoria das rotinas de trabalho.
Sugestão de revisão da meta:
Reduzir em 5%, a partir da medição de 2013, o tempo médio de tramitação entre o andamento inicial e
a baixa do processo judicial, diminuindo de 29,64 para 27,55 dias, em 2014.
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1.1.8 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. Trata-se da
antiga meta 15 que foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das metas institucionais,
oportunidade em que as metas anuais sofreram ajuste.

Tabela - Índice Médio de Julgados

•

Ano

2013

Referência/2012

IMJ (Meta)

341 dias

Somatório (Data de
Julgamento – Data de
Conclusão)

40.299.125

Julgados (1º
julgamento)

176.284

Medição Final

228,60 dias

358,68 dias

Reduzir para 341 dias o tempo médio de tramitação entre a primeira conclusão e o primeiro
julgamento do processo judicial.

Meta 18 - IMJ
Meta

Resultado

588,9
448,04
425,64
358,68
339,17
322,21

2010

2011

2012

341

228,60

2013

324

2014

Análise da meta
Em 2013, o tempo médio de tramitação entre a primeira conclusão e a primeira decisão judicial foi de
228,60 dias. O resultado superou em 32,96% a meta estabelecida (341 dias) para o ano. Em confronto
com o exercício de 2012, verifica-se que o aumento de desempenho foi de 36,14% (redução de 129
dias).
Conforme mencionado na análise de outros índices, o Tribunal vem incrementando ações no sentido
de aumentar a produtividade e, assim, solucionar os processos com maior rapidez, sem prejuízo da
qualidade das decisões.
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Análise técnica
Apesar do resultado negativo em 2012 (358,68 dias), o indicador apresenta tendência positiva nos anos
2010, 2011 e 2013. Tendo em vista a superação da meta no ano de 2013, sugere-se novo desafio para o
ano de 2014.
Sugestão de revisão da meta:
Reduzir em 5%, a partir da medição de 2013, o tempo médio de tramitação entre a primeira conclusão
e o primeiro julgamento do processo judicial, diminuindo de 228,60 para 217,17 dias, em 2014.
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1.1.9 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. Referido indicador sofreu alteração de nomenclatura (IMB) por ocasião da 1ª revisão do Plano Estratégico. Na
2ª revisão, as metas anuais sofreram ajuste. Na oportunidade da RAE ocorrida em 31-8-2012, o Secretário-Geral da
Presidência autorizou a mudança da metodologia de cálculo, com correção da variável “Data de Julgamento”.

Tabela - Índice Médio de Baixados Sem Recurso (em dias)

•

Ano

2013

IMBSR (Meta)

55 dias

Somatório (Data de Baixa –
Data de Julgamento)

6.338.183,17

Baixados sem Recursos

139.219

Medição Final

45,53 dias

Referência/2012

58,55 dias

Reduzir para 55 dias o tempo médio de tramitação entre o único ou primeiro julgamento e a
baixa do processo judicial, sem recursos.

Meta 19 - IMBSR
Meta

66,81
53,05

2010

67,55

Resultado

60 58,65

50,4

2011

2012

55

45,53

2013

50

2014

22

Assessoria de Gestão Estratégica
Secretaria-Geral da Presidência
Tribunal Superior do Trabalho
Análise da meta
O resultado do índice superou em 17,22% (5 dias) a meta estabelecida para o período (55 dias).
Pode-se atribuir esse resultado, em parte, ao ajuste em um dos parâmetros de cálculo do indicador.
Até setembro de 2012, considerava-se como data de baixa a data do efetivo recebimento do processo
pelo Tribunal Regional do Trabalho. O problema residia no fato de que, muitas vezes, o TRT demorava
injustificadamente a receber o processo no sistema informatizado. Em face disso, a partir de setembro
de 2012, o índice passou a considerar como data de baixa a data em que o processo foi disponibilizado
ao Tribunal Regional do Trabalho. Diante dessa correção na metodologia de cálculo, houve redução do
tempo de julgamento, que contribuiu para a melhoria do índice.
Somadas a essa mudança, estão as ações de melhoria implantadas nas rotinas de baixa de processos
judiciais.

Análise técnica
Tendo em vista a superação da meta para 2013 após os ajustes nos parâmetros de cálculo do indicador,
esta Assessoria sugere a revisão da meta para 2014.
Sugestão de meta:
Reduzir de 45,53 para 40 dias o tempo médio de tramitação entre o primeiro julgamento e a baixa do
processo judicial sem recursos internos, em 2014.
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1.1.10 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, sem que haja
recurso. Referido indicador sofreu alteração de nomenclatura (IMB) por ocasião da 1ª revisão do Plano Estratégico.
Trata-se da antiga meta 2 que foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das metas
institucionais. Na oportunidade da RAE ocorrida em 31-8-2012, o Secretário-Geral da Presidência autorizou a mudança
da metodologia de cálculo, com correção da variável “Data de Julgamento”.

Tabela - Índice Médio de Baixados com Recursos (em dias)

•

Ano

2013

Referência/2012

IMBR (Meta)

290 dias

Somatório (Data de Baixa
– Data de Julgamento)

27.901.146,90

Baixados com Recursos

45.947

Medição Final

607,25 dias

409,48 dias

Reduzir para 290 dias o tempo de tramitação entre o primeiro julgamento e a baixa do
processo judicial com recurso.

Meta 20 - IMBR
Meta

Resultado

607,25
368,49

423,13
337,74 320,85

2010

2011

409,48
304,81

2012

290

2013

275

2014
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Análise da meta
O Índice Médio de Baixados com Recursos apurou 607,25 dias para o ano de 2013, ultrapassando em
317,25 dias a meta estabelecida (290 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 negativo de 109%.
A série histórica do IMBR mostra resultado positivo no ano de 2010 e negativo nos anos seguintes, com
metas e resultados descritos a seguir:
2010

2011

2012

2013

Meta

368,10

320,85

304,81

290

Resultado

337,74

423,13

409,48

607

O resultado negativo no exercício de 2013 foi impactado pela baixa, no mês de abril, de 5.335
processos que veiculavam matérias de Repercussão Geral e aguardavam decisão do Supremo Tribunal
Federal. Por se tratarem, em sua maioria, de processos antigos, esse fato implicou o aumento
significativo do número de dias entre a data de julgamento e a data de baixa após recursos. Como já
registrado anteriormente, a permanência de processos nessa condição no TST, depois de exaurida a
sua competência, deve-se à sistemática adotada para os processos com recursos para o STF.

Análise técnica
Tendo em vista uma acentuada tendência negativa no resultado da meta, sugere-se sua revisão para
um patamar compatível com as modificações efetuadas nos parâmetros de cálculo do índice.
Sugestão de Meta:
Reduzir de 607 para 350 dias, o tempo médio de tramitação entre o primeiro julgamento e a baixa do
processo judicial com recursos, em 2014.
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1.1.11 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. Trata-se da antiga meta 19 que foi
agregada ao Plano Estratégico por ocasião da sua 1ª revisão e renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em
razão da adoção das metas institucionais.

Tabela - Índice Médio de Agilidade na Publicação dos Acórdãos
Referência/2012
Ano
2013

•

IAPA (Meta)

84,68%

Acórdãos Publicados

163.358

Acórdãos

196.706

Medição Final

83,05%

77,38%

Publicar 84,68% dos acórdãos em até 10 dias após a sessão de julgamento.

Meta 21 - IAPA
Meta

74,04% 74,43%

2011

Resultado

84,68% 83,05%
79,36% 77,38%

2012

2013

90%

2014

Análise da meta
No ano de 2013, 163.358 acórdãos foram publicados em um prazo de até 10 dias. Esse resultado
demonstra alcance de 98,07% da meta estabelecida (84,68%), ou seja, 3.212 acórdãos não foram
publicados no prazo estipulado.
É importante ressaltar que, em relação a 2012, o Tribunal aumentou em 7,20% o número de acórdãos
proferidos, e em 15,05% o número de acórdãos publicados dentro do prazo descrito na meta.

Análise técnica
Em virtude da proximidade do valor alcançado em relação à meta, sugere-se o acompanhamento dos
índices parciais e a elaboração de plano de ação para agilizar a publicação de acórdãos em 2014.
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1.1.12 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. Trata-se da antiga meta 20 que foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão
da adoção das metas institucionais.

Tabela - Índice de Processos Antigos nos Gabinetes

•

Ano

2013

Referência/2012

IPAG (Meta)

18%

Conclusos Antigos

42.615

Conclusos

203.832

Medição Final

20,91%

22,07%

Reduzir para 18% os processos conclusos com mais de 2 anos de distribuição nos gabinetes.

Meta 22 - IPAG
Meta

Resultado

32,12%
25,10%
26,29%
19,79%

2010

2011

22%

22,07%

2012

18%

20,91%

2013

15%

2014

Análise da meta
Ao final do ano de 2013, havia nos gabinetes 42.165 processos distribuídos há mais de dois anos. Esse
quantitativo representa 20,91% do acervo dos ministros e representa um desvio de 16,16% em relação
à meta estabelecida para o período (18%).
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. 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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Análise técnica
Não se propõe qualquer revisão da meta em comento. Contudo, verifica-se a necessidade de se
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), enfim, em meios que impliquem celeridade processual.
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1.1.13 Meta 23
Indicador: Índice do Tempo Médio de Licitação (ITML)*
Responsável: DGSET
*ITML: Avalia, em dias, o tempo médio de tramitação do processo licitatório. Trata-se da antiga meta 22 que foi
agregada ao Plano Estratégico por ocasião da sua 1ª revisão, renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em
razão da adoção das metas institucionais e sofreu alteração na metodologia de cálculo, na 4ª revisão.

Tabela - Índice do Tempo Médio de Licitação

•

Ano

2013

ITML (Meta)

56%

Licitações Dentro do
Prazo

69

Licitações

142

Medição Final

48,59%

Referência/2012

53,13%

Concluir 56% dos processos licitatórios em até 125 dias.

Meta 23 - ITML
Meta

53,13%

Resultado

56% 48,59%

60%

X
2012

2013

2014

Análise da meta
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).
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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.

Análise técnica
Não se propõe a revisão da meta em comento. Contudo, tendo em vista o não-alcance da meta,
sugere-se a apresentação de plano de ação cujo escopo seja a análise e melhoria dos sub-processos de
trabalho apontados pela área responsável.
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1.2. Objetivo Estratégico: Aprimorar a prestação jurisdicional
1.2.1 Meta Institucional 3
Indicador: Índice de Satisfação dos Clientes (ISAT)*
Responsável: SEGP
*ISAT: avalia o grau de satisfação dos clientes com os serviços prestados pelo TST. Trata-se da antiga meta 33 erigida ao
patamar de meta institucional, em 2012, na 2ª revisão.

Tabela - Índice de Satisfação dos Clientes – Advogados e Partes

•

Ano

2013

ISAT (Meta)

66,40%

Somatório (Nota dos
Clientes) x 10

11.038,95

Clientes

1.755

Medição Final

62,90%

Referência/2012

65,70%

Aumentar para 66,40% o grau de satisfação dos clientes sobre os serviços prestados pelo TST
prestados pelo TST.

Meta Institucional 3 - ISAT
Meta

Resultado

65,70% 66,40% 62,90%
56,40% 61,40%

**

0

2010

71,40%

X
2011

2012

2013

2014

**: Pesquisa não realizada pelo CNJ;
***: o valor de referência “x” foi obtido na primeira medição, o que coincide com o resultado 2011.

Análise da meta
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 alimenta o indicador de
satisfação social de partes e advogados com os serviços prestados pelo Tribunal (ISAT). Esse indicador
serve de referência para o alcance da Meta Institucional 3 estabelecida no Plano Estratégico – elevar
em 5% ao ano o nível de satisfação social do jurisdicionado com os serviços prestados pelo TST.
O Índice de Satisfação dos Clientes é definido pela razão entre a soma de todas as notas atribuídas
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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

56,4%

61,4%

66,4%

71,4%

Em 2012, a Pesquisa de Satisfação Social obteve 1.520 respondentes, tendo atingido um ISAT de 65,7%,
superior à meta para aquele ano, de 61,40%. Em 2013, obteve-se 1.755 respondentes - 11,9% a mais
que no ano anterior. Por sua vez, o Índice de Satisfação dos Clientes foi de 62,9% - 2,8% a menos que o
resultado de 2012 (65,7%) e não alcançando a meta desse ano, de 66,40%.
A Ouvidoria já está coordenando reuniões com as diversas unidades do Tribunal, de acordo com os
produtos/serviços que tiveram avaliação abaixo do esperado ou que apresentaram queda em relação a
2012, e assim poderão ser empreendidas ações de correção interna para obtenção do aumento dos
referidos quesitos e atingimento da meta do ano de 2014.

Análise técnica
Não se propõe a revisão da meta em comento. Contudo, diante dos resultados apresentados, sugere-se
a elaboração de plano de ação para o aperfeiçoamento dos serviços oferecidos, a fim de melhorar o
desempenho do Tribunal nos pontos insatisfatórios.
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1.3. Objetivo Estratégico: Desenvolver competências (conhecimentos, habilidades e atitudes)
dos magistrados e servidores
1.3.1 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. Trata-se da antiga meta 1
que foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das metas institucionais, oportunidade
em que as metas anuais sofreram ajuste.

Tabela - Índice Médio de Capacitação de Servidores em Competências

•

Ano

2013

IMCSC (Meta)

23h

Horas de
Capacitação

79.323

Servidores

2.300

Medição Final

34,42h

Referência/2012

22,31h

Atingir 23 horas a carga horária média de capacitação dos servidores em competências.

Meta 4 - IMCSC
Meta

30 29,33

32 31,32

Resultado

34,42

28
22,31

2010

2011

2012

23

2013

25

2014
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Análise da Meta
No ano de 2013, a carga horária média de capacitação de servidores em competências ficou 50% acima
da meta estipulada, superando sobremaneira os resultados esperados.
O desenvolvimento de turmas por meio da educação à distância proporcionou o incremento do
número de ações e de participantes em diversos cursos, de forma que os servidores puderam participar
das ações de capacitação na modalidade de ensino que mais se adequa à disponibilidade de tempo e
ao perfil de aprendizagem do servidor. Foram também realizados diversos cursos e palestras voltados
para todos os servidores do Tribunal que atingiram grande número de participantes,
independentemente, da área de atuação.
Diversos cursos atenderam, ainda, às necessidades específicas de capacitação das áreas do Tribunal.
Desses, boa parte foi direcionada aos servidores que atuam na área fim do Tribunal. Os demais foram
focados no desenvolvimento técnico de áreas administrativas, possibilitando a formação e o
aperfeiçoamento contínuos dos servidores que atuam nessa área.
Dentre as ações promovidas em 2013, destaca-se o desenvolvimento de uma turma de pós-graduação,
ainda em andamento, na qual já foram realizadas 255 horas-aula de capacitação.
Destaca-se que, além de cursos focados no desenvolvimento técnico jurídico e administrativo, foram
promovidos diversos cursos nas áreas gerencial e de cidadania organizacional, que muito contribuíram
para o desenvolvimento integral do servidor.
A maioria das participações de servidores em cursos deu-se por meio de eventos fechados, promovidos
pelo próprio Tribunal, de forma que a capacitação, de maneira geral, teve como foco as necessidades
específicas do TST. Ressalta-se, no entanto, que o Tribunal ainda possibilitou um grande número de
participações de servidores em turmas abertas, que permitiram, além da aquisição de conhecimentos,
a troca de experiências com profissionais de outras instituições.

Análise da Técnica
Não se propõe a revisão da meta em comento. Tenha-se em vista que a Coordenadoria de
Desenvolvimento de Pessoas apresentará, na RAE, as razões para a manutenção da meta proposta para
2014.
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1.3.2 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. Trata-se da
antiga meta 2 que foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das metas institucionais,
oportunidade em que as metas relativas aos anos de 2012 e 2013 sofreram ajuste.

Tabela - Índice de Desenvolvimento da Competência

•

Ano

2013

IDC (Meta)

88%

Medição Final

89,80%

Referência/2012
86,54%

Atingir 88% no nível “Atendeu Plenamente” da Avaliação de Impacto de Treinamento.

Meta 5 - IDC
Meta

85,06%

81%
50%

2010

Resultado

86% 86,54%

88%

89,80%

90%

60%

2011

2012

2013

2014

Análise da meta
O resultado do ano de 2013 mostra que 89,80% das chefias imediatas consideraram que os
treinamentos realizados atenderam plenamente aos objetivos propostos, superando, assim a meta em
pouco mais de um ponto percentual.
Assim, verifica-se que ao longo dos últimos anos os treinamentos ministrados no TST apresentaram
alto índice de efetividade no suprimento das lacunas de desempenho, com impacto direto no alcance
dos objetivos institucionais.

Análise técnica
Não se propõe revisão da meta em comento. Ressalta-se a conclusão do plano de ação, em 2013,
visando à informatização do formulário da avaliação de impacto de treinamento. Esta Assessoria
sugere o acompanhamento, pela Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas, dos resultados
advindos desse novo modelo para o cumprimento da meta no ano de 2014.
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1.3.3 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.

Tabela - Índice de Alcance das Metas

•

Ano

2013

IAM (Meta)

72%

Metas Alcançadas

13

Indicadores
Estratégicos

29

Medição Final

44,83%

Referência/2012

57,14%

Aumentar para 72% o percentual de metas alcançadas no Plano Estratégico do TST.

Meta 6 - IAM
Meta

69%

70%

60%

Resultado

71%

57,14%

73%

72%

44,83%

10%
2010

2011

2012

2013

2014

Análise da meta
O resultado demonstra o alcance de 44,83% das metas estabelecidas no Plano Estratégico, mostrando
um desempenho de 62,26% frente à meta estabelecida.
Convém salientar que das 18 (dezoito) metas administrativas, 9 (nove) foram efetivamente cumpridas, o
que corresponde a 50% de metas dessa natureza. Em relação às 11 (onze) metas judiciárias, verifica-se
que o desempenho também não correspondeu ao esperado, haja vista que 4 (quatro) delas foram
cumpridas, o que corresponde tão-somente a 36,36% de metas desse caráter.
Do exame desse índice, 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.
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Ressalta-se que o Tribunal realizou duas revisões técnicas no decorrer do ano de 2013, ocasiões em que
ocorreram alterações de metodologia de cálculo, bem assim de valores de algumas metas..

Análise técnica
Esse índice reflete tão-somente a síntese do desempenho da estratégia, pelo que se sugere a
manutenção da meta para o ano de 2014. Entretanto, reitera-se as recomendações sugeridas para as
metas judiciárias.
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1.4.3 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. Trata-se da antiga meta seis que foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da
adoção das metas institucionais, e sofreu alteração na metodologia de cálculo na 4ª revisão.

Tabela - Índice de Afastamento de Servidores Decorrente de Licença Médica

•

Ano

2013

IAFAST (Meta)

2,87%

Dias de Afastamento

25.110

Servidores

2.300

Medição Final

2,99%

Referência/2012

3,02%

Reduzir para 2,87% o índice de afastamento de servidores decorrente de licença médica para
tratamento da própria saúde.

Meta 9 - IAFAST
Meta

Resultado

2,99%
2,87%
2,73%

2013

2014
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Análise da meta
No exercício de 2013, o percentual médio de dias não trabalhados em virtude de afastamento de
servidor para tratamento da própria saúde alcançou o resultado de 2,99%, demonstrando um
desempenho ligeiramente inferior à meta estabelecida (2,87%).
Destaca-se, porém, que a Coordenadoria de Saúde – CSAUD e a Divisão Médica – DIME, executaram
diversas ações e programas voltados para a saúde ocupacional dos servidores, tais como: orientação,
acompanhamento e supervisão dos tratamentos dos servidores pela CSAUD/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).

Análise técnica
Não se propõe a revisão da meta em comento. A Secretaria de Saúde - SESAUD prevê para o ano de
2014 a realização do estudo de epidemologia da população do TST. Para realizar esse estudo, a unidade
está aprimorando uma ferramenta tecnológica já existente no Tribunal. Conforme informação da
SESAUD, o mapeamento das doenças que ensejam o afastamento dos servidores é importante, pois
auxiliará no direcionamento das ações preventivas relacionadas à saúde e qualidade de vida.
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1.4.4 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. Trata-se da antiga
meta 7 que foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das metas institucionais,
oportunidade em que as metas relativas aos anos de 2012 a 2014 sofreram ajuste.

Tabela - Índice de Participação em Eventos de Qualidade de Vida

•

Ano

2013

IPEQV (Meta)

56%

Participantes

1.532

Colaboradores

3.695

Medição Final

40,92%

Referência/2012

51,85%

Atingir 56% de participação do total de colaboradores nos eventos de qualidade de vida.

Meta 10 - IPEQV
Meta
68,00%

10%
2010

51,85%

Resultado

54% 53%

58%

56%

40,92%

15%
2011

2012

2013

2014

Análise da meta
No ano de 2013, 40,92% dos colaboradores do TST participaram de eventos de qualidade de vida, atingindo
73% da meta estabelecida para o período.
A Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas – CDEP realizou diversos eventos que contribuíram para
a contabilização do indicador, tais como: “Palestra Show – Motivação para o sucesso: desafios pessoais e
profissionais”, ocorrido no Dia da Mulher com a presença da cantora Ellen Oléria; “VIII Semana de
Qualidade de Vida e Semana da Saúde”, semana com uma programação rica e variada que abordaram
palestras e oficinas relacionadas à temática; “Seminário Justiça Social e Acessibilidade” que abordou a
questão da acessibilidade sob a ótica das políticas públicas e dos direitos humanos; “XV Semana do
Servidor”, o prêmio “Servidor de Mérito” e o “Sarau dos Servidores”; e, por fim, a realização da Festa de
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Confraternização dos colaboradores do Tribunal por ocasião do Natal.
Constata-se que a complexidade para a captação de verba, geralmente oriunda de patrocínios diversos, e
para a aprovação dos eventos, foram fatores dificultadores para o planejamento e a realização dos
mesmos. No entanto, os eventos realizados contaram com grande participação dos servidores, que
manifestaram muita satisfação com a pertinência e qualidade dos mesmos. Registra-se, ainda, que no
decorrer do ano de 2013 não ocorreu nenhum outro grande evento, além da “XV Semana do Servidor”,
de grande repercussão e que contasse com a presença em massa dos servidores da Casa.
Assim, a CDEP realizará planejamento a fim de reajustar o Programa de Qualidade de Vida do TST para
2014.

Análise técnica
Não se propõe a revisão da meta em comento. Ressalta-se a informação da Coordenadoria de
Desenvolvimento de Pessoas – CDEP acerca da dificuldade na captação de verbas para a realização dos
eventos, bem assim na aprovação para a realização dos mesmos, como fatores que contribuíram
negativamente para o planejamento e a realização dos eventos, os quais ensejaram no desempenho
aquém do estabelecido para a meta do índice IPEQV no ano de 2013.
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1.5. Objetivo Estratégico: Assegurar a infraestrutura apropriada às atividades do Tribunal
1.5.1 Meta 11
Indicador: Índice de Indisponibilidade de Serviços de Tecnologia da Informação (IISTI)*
Responsável: SEGP
*IISTI: Avalia o percentual de redução de registros de reclamações referentes aos serviços de infraestrutura e/ou
sistemas de tecnologia da informação. Trata-se da antiga meta 11 que foi criada, em 2011, e renumerada, em 2012, por
ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das metas institucionais.

Tabela - Índice de Indisponibilidade de Serviços de Tecnologia da Informação

•

Ano

2013

IISTI (Meta)

500

Medição Final

408

Referência/2012
421

Reduzir para 500 o número de registros na Central de Atendimento de indisponibilidade de
infraestrutura e/ou sistemas de tecnologia da informação.

Meta 11 - IISTI
Meta

1146

Resultado

1089

421

500

408

475

X
2011

2012

2013

2014

X = não foi mensurado

Análise da meta
No ano de 2013 os registros de indisponibilidade de serviços de tecnologia da informação
contabilizaram 408 chamadas. Nota-se que o valor ficou dentro da meta esperada para o ano (abaixo
de 500) e que houve um decréscimo de 3,08% em relação ao resultado do ano de 2012.
As ações realizadas pela Secretaria de Tecnologia da Informação – SETIN visando à melhoria dos
serviços disponibilizados iniciaram-se no ano de 2012, o que ensejou, à época, uma redução
significativa dos registros de indisponibilidade. Tais ações de melhoria dos sistemas tiveram
continuidade em 2013, o que possibilitou manter o bom desempenho da meta.
Entretanto, desde 16-8-2013, data em que foi apresentado o último relatório de execução pertinente
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ao Plano de Ação formulado com foco no cumprimento da meta, a ASGE não recebeu comunicação
acerca do seu status. Tenha-se em vista que a referida meta e indicador sofreram reformas, sendo o
IISTI substituído pelo IDSTI – Índice de Disponibilidade de Serviços de Tecnologia da Informação.
Contudo, não há elementos, até o momento, que façam presumir que o aludido plano de ação deva ser
abandonado, tendo em conta que as suas atividades visam à melhoria da qualidade dos serviços
prestados. Assim, se não for viável, no entendimento da SETIN, prosseguir na execução do citado plano
de ação, é recomendável que a decisão seja encaminhada à Secretaria-Geral da Presidência, para
anuência, e posteriormente, dirigida à ASGE para que possa promover os registros necessários ao
encerramento das atividades.

Análise técnica
Ressalta-se que esse índice sofreu alteração de nomenclatura e metodologia de cálculo, que foram
aprovados na 5ª Revisão Técnica.
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1.6. Objetivo Estratégico: Racionalizar os custos operacionais de modo sustentável
1.6.1 Meta 24
Indicador: Índice de Eficiência Operacional (IEO)*
Responsável: DGSET
*IEO: Avalia o valor médio do custo processual no TST. Referido indicador sofreu alteração de nomenclatura (ICMJ) e de
metodologia de cálculo por ocasião da 1ª revisão do Plano Estratégico. Trata-se da antiga meta 23 que foi renumerada,
em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das metas institucionais. O índice sofreu alteração da
nomenclatura na 4ª revisão.

Tabela - Índice de Eficiência Operacional

•

Ano

2013

Referência/2012

IEO (Meta)

R$ 3.000,00

Despesas

R$ 580.152.089,16

Baixados

192.590

Medição Final

R$ 3.012,00

R$ 2.959,50

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

Meta 24 - IEO

Meta

3520,09
3000,00

2011

Resultado

3000,00
3.012,37 3000,00
2959,50 3000,00

2012

2013

2014

Análise da meta
O resultado do índice demonstra um desempenho de 99,6%. Tendo em vista o ínfimo desvio, pode-se
considerar o alcance da meta (R$ 3.000,00), com o valor do custo processual no TST em R$ 3.012,00.
Importante informar o aumento de 8,29% no valor da despesa líquida em relação ao ano de 2012 (R$
532.053.452,93), bem assim no aumento do número de processos baixados em 7,12%, passando de
179.778 em 2012 para 192.590 em 2013.
O índice teve a nomenclatura alterada de moda a ficar compatível com o indicador nacional de custos
utilizado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Análise técnica
Não se propõe revisão da meta em comento.
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1.7.2 Meta 25
Indicador: Índice do Consumo de Papel (ICP)*
Responsável: DGSET
*ICP: Mensura a quantidade de resmas A4 consumidas no período. Trata-se da antiga meta 24 que foi renumerada, em
2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das metas institucionais.

Tabela - Índice do Consumo de Papel

•

Ano

2013

ICP (Meta)

15.999

Medição
Final

16.551

Referência/2012
16.841

Reduzir para 15.999 o consumo de resmas de papel A4.

Meta 25 - ICP

Meta

21.388 20.152 19.144
18.262

2010

2011

Resultado

18.187
16.841 15.999

2012

16.551

2013

15.199

2014

Análise da Meta
No ano de 2013, foi renovado plano de ação anteriormente aplicado com alguns incrementos. Nesse
sentido, a Coordenadoria de Material e Logística – CMLOG promoveu ações educativas que
abrangeram a confecção de blocos para rascunho, mediante o aproveitamento de papel semi-utilizado,
e produção de vídeos e cartazes orientadores acerca do uso racional do papel.
A referida Coordenadoria apontou que a revisão da meta 25, que baixou a previsão de consumo de
resmas de papel de 18.337 para 15.999 para o ano de 2013, revelou-se difícil de ser atingida. Nesse
caso, considerou-se que, na implantação do processo judicial eletrônico no TST, de certo, houve uma
redução no consumo de papel. Contudo, atualmente, restou constatado que a curva de declínio do
consumo do material tende ao equilíbrio nesse patamar, uma vez que os processos eletrônicos já estão
implementados. Outrossim, também foi levado em consideração o grande esforço para se julgar os
passivos de processos, com frequentes mutirões de análises de processos judiciários, o que demanda
uma quantidade maior de material.
Embora não se tenha atingido a meta almejada, ainda foi possível reduzir o consumo em 1,72%.
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Ademais, espera-se que com o ATO CONJUNTO Nº 44/TST/CSJT/GP, de 18 de dezembro de 2013, que
racionaliza a distribuição de equipamentos de informática e inclusive impressoras, os colaboradores
sejam desestimulados a imprimir, o que poderá resultar na diminuição do consumo de papel.
Convém ressaltar que é reconhecido o notável esforço da unidade (SCMAT/CMLOG) no cumprimento
da meta, entretanto, tendo em vista a sua dificuldade em cumprí-la, pelas razões anteriormente
elencadas, recomenda-se que seja mantida a meta para 2014, uma vez que já é suficientemente
desafiadora ante o cenário atual, bem como a formulação de novo plano de ação para o ano em curso.

Análise técnica
Não se propõe revisão da meta em comento, haja vista o resultado ter alcançado 96,54% da meta
estabelecida para 2013.
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1.7.3 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. Trata-se da antiga meta 25 que
foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das metas institucionais, oportunidade em
que as metas anuais sofreram ajuste.

Tabela - Índice do Consumo de Água

•

Ano

2013

ICA (Meta)

11,50 m

Água Consumida

54.477

Média de
Colaboradores

3.744

Medição Final

14,55m

Referência/2012
3

12,75 m

3

3

3

Reduzir para 11,50 m o consumo de água por colaborador (magistrados, servidores,
terceirizados e estagiários).

Meta 26 - ICA
Meta

16,49

13,09 12,83

2010

11,78

2011

11,78

Resultado

12,75

2012

14,55
11,5

2013

11

2014
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Análise da meta

3

O consumo de água por colaborador no Tribunal no ano de 2013 foi de 14,55 m . O resultado está
3
27,6% acima da meta estabelecida para o período (11,50 m ).
Houve continuidade nas ações de conscientização para o consumo de água. Em contrapartida, podemse mencionar algumas ocorrências no ano de 2013 que contribuíram para o acréscimo no consumo de
água, quais sejam: paralisação do sistema de bombeamento de água do poço artesiano, no mês de
julho, e funcionamento adicional do sistema de ar-condicionado por maior período durante o dia, e
para atendimento aos alunos do curso de pós-graduação que foi ministrado no período noturno.
A unidade responsável pela apuração do índice estuda o aproveitamento de água subterrânea no
sistema de ar-condicionado central, porém necessita de aprovação de nova outorga, já requerida junto
à agência ambiental (ADASA).

Análise técnica
Não se propõe revisão da meta em comento. Contudo, sugere-se a continuidade das ações de
conscientização para a economia no uso da água.
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1.7.4 Meta 27
Indicador: Índice do Consumo de Energia (ICE)*
Responsável: DGSET
*ICE: Mensura a média de energia elétrica (kWh) consumida por colaborador no período. Trata-se da antiga meta 26
que foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das metas institucionais, oportunidade
em que as metas anuais sofreram ajuste.

Tabela - Índice do Consumo de Energia

•

Ano

2013

ICE (Meta)

2.249 kwh

Energia
Consumida

8.486.016

Média de
Colaboradores

3.744

Medição Final

2.266 kwh

Referência/2012

2.249 kwh

Reduzir para 2.249 kWh o consumo de energia elétrica por colaborador (magistrados,
servidores, terceirizados e estagiários).

Meta 27 - ICE
Meta

Resultado

2.452 2.279,00
2.249,00
2.206,00
2.266,41 2.249
2.233
2.249
2.188

0
2010

2011

2012

2013

2014
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Análise da meta
O índice do Consumo de Energia alcançou 99,22% (2.266,41 kwh/colaborador) da meta estabelecida
para o ano de 2013, que foi 2.249 kwh/colaborador. Apesar da continuidade das ações visando à
redução no consumo energia, a Coordenadoria de Manutenção e Projetos ressalta que o não
cumprimento da meta foi influenciado pelos seguintes fatores:
- Funcionamento do sistema de ar-condicionado central do TST por maior período durante o dia e no
horário noturno para atendimento aos alunos no curso de pós-graduação; e
- Extensão do período de iluminação para atendimento do mencionado curso.
Com a aquisição de tuboleds para as escadarias do Tribunal, tem-se a expectativa de redução do
consumo de energia a partir do ano de 2014.

Análise técnica
Não se propõe revisão da meta em comento, haja vista o resultado ter alcançado 99,23% da meta
estabelecida para 2013.

50

Assessoria de Gestão Estratégica
Secretaria-Geral da Presidência
Tribunal Superior do Trabalho
1.8. Objetivo Estratégico: Aperfeiçoar a legislação trabalhista
1.8.1 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. Trata-se da antiga
meta 27 que foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das metas institucionais.
Também nessa oportunidade, a meta foi revisada nos aspectos pertinentes ao seu texto e variáveis, ou seja, quanto à
metodologia de cálculo, o que ensejou a reformulação das metas anuais (2012 a 2014).

Tabela - Índice de Aperfeiçoamento da Legislação Trabalhista

•

Ano

2013

IALT (Meta)

90%

Votações favoráveis
à Justiça do
Trabalho

77

Votações no Ano
Corrente

77

Medição Final

100%

Referência/2012
Não Mensurado.
Metodologia de
cálculo modificada
em 2012, na 2ª
revisão técnica, e
em 2013, na 4ª
revisão técnica.

Atingir 90% das votações acompanhadas pela Assessoria Parlamentar, na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal, alinhadas ao posicionamento da Justiça do Trabalho.

Meta 28 - IALT
Meta

90%

100%

2013

Resultado

90%

2014
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Análise da meta
Em virtude de determinação da Direção do TST, iniciada em março de 2013, a Assessoria Parlamentar
passou a trabalhar em conjunto com a Assessoria de Relações Institucionais do CSJT, uma vez que esta
é coordenada pela Assessora-Chefe da Assessoria Parlamentar da Presidência do TST (Ato nº 55, de
março de 2013), tornando necessária uma mudança na metodologia de cálculo do IALT.
Há que se considerar que o índice, da maneira como estava composto, não refletia fidedignamente
todas as ações realizadas por essa Assessoria no sentido de aperfeiçoar a legislação trabalhista
brasileira. Assim, foi apresentada e aprovada nova proposta para a meta a ser alcançada, no sentido
desta ser medida por votações e não somente por aprovações, qual seja, atingir 90% das votações
(aprovações ou rejeições) acompanhadas pela Assessoria Parlamentar, na Câmara dos Deputados e no
Senado Federal, que estejam alinhadas ao posicionamento da Justiça do Trabalho.
O resultado do índice para a meta no ano de 2013 foi de 100%, ultrapassando a meta estabelecida cujo
valor era de 90%. Todas as votações no âmbito no Congresso Nacional tiveram resultados de acordo
com as pretensões do Tribunal Superior do Trabalho.

Análise técnica
Não se propõe a revisão da meta em comento. Contudo, a sua superação não significa tendência de
alcance da meta no ano de 2014, tendo em vista que as variáveis não estão sob total gestão do TST,
dependendo de questões políticas no âmbito do Poder Legislativo.
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1.9. Objetivo Estratégico: Fortalecer a imagem do TST perante a sociedade
1.9.1 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. Trata-se da antiga
meta 28 que foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das metas institucionais,
oportunidade em que as metas anuais (2012 e 2013) sofreram ajuste. Também nessa ocasião, o texto da meta sofreu
revisão.

Tabela - Índice de Responsabilidade Social

•

Ano

2013

Referência/2012

IRSOC
(Meta)

6.820

Medição
Final

14.784

9.702

Aumentar para 6.820 o número de pessoas beneficiadas com projetos sociais do TST.

Meta 29 - IRSOC
Meta

Resultado

14.784
9.702

500

2.245

2010

2.694

3.849

2011

4.018

2012

6.820

2013

6.820

2014
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Análise da meta
No ano de 2013, o Comitê de Sustentabilidade Solidária mensurou em 11.636 o número de pessoas
beneficiadas por projetos sociais desenvolvidos pelo TST. O número revela a superação da meta (6.820)
em 70,61%.
O Comitê tem como atribuições estabelecer e coordenar as ações institucionais permanentes do
Tribunal nas áreas social e ambiental. Assim, no exercício de 2013, foram coordenadas diversas
iniciativas de servidores e/ou unidades administrativas com impactos benéficos a diversos públicos
atendidos pelo TST.

Análise técnica
Sugere-se a revisão da meta devido ao resultado alcançado em 2013.
Sugestão de revisão da meta:
Manter em 14.784 o número de pessoas beneficiadas com projetos sociais do TST, em 2014.
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1.9.2 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. Trata-se da
antiga meta 29 que foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das metas institucionais,
oportunidade em que as metas anuais (2012 e 2013) sofreram ajuste. Também nessa ocasião, o texto da meta sofreu
revisão.

Tabela - Índice de Matérias Jornalísticas Produzidas

•

Ano

2013

Referência/2012

IMJVM
(Meta)

38.753

Medição
Final

48.253

37.993

Aumentar para 38.753 o número de matérias jornalísticas veiculadas na mídia sobre o TST.

Meta 30 - IMJVM
Meta

16.839

37.993

2012

Resultado

38.753 48.253

2013

39.528

2014

Análise da meta
No ano de 2013, foram veiculadas 48.253 matérias jornalísticas sobre o TST, com superação em 24,51%
da meta estabelecida (38.753).
Seguindo-se a tendência de resultados para esse índice, esperava-se a superação da meta, tendo em
vista que 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. Além
disso, destaca-se o empenho da área de comunicação no sentido de se utilizar das novas mídias
disponíveis (Twitter, Google Plus, Sound Cloud etc.).

Análise técnica
Em virtude da superação da meta no ano de 2013, sugere-se a revisão da meta para 2014.
Sugestão de Meta:
Aumentar em 2%, a partir da medição de 2013, o número de matérias jornalísticas veiculadas na mídia
sobre o TST, elevando de 48.253 para 49.218 matérias, em 2014.
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1.10. Objetivo Estratégico: Promover e fortalecer as relações com outras instituições
1.10.1 Meta 31
Indicador: Índice de Cooperação (ICOOP)*
Responsável: SEGP
*ICOOP: mensura o número de acordos de cooperação vigentes. Trata-se da antiga meta 30 que foi renumerada, em
2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das metas institucionais.

Tabela - Índice de Cooperação

•

Ano

2013

ICOOP
(Meta)

45

Medição
Final

58

Referência/2012

44

Aumentar para 45 o número de parcerias vigentes no TST.

Meta 31 - ICOOP

Meta

30

28

2010

31

38

2011

Resultado

39 44

2012

58
45

2013

46

2014

Análise da meta
O resultado do índice demonstra a superação da meta em 28,89%, com 58 parcerias vigentes no
Tribunal.
No ano de 2013 houve término de 9 parcerias, ao tempo em que o Tribunal realizou 22 parcerias com
diversas instituições, abaixo descritas:
- TST e TSE: programa berçário compartilhado;
- STF, CNJ, STJ, CJF, TST, TSE, STM e o Colégio Permanente dos Presidentes dos Tribunais de Justiça:
envio de informações processuais na forma digital (sistema de malote digital);
- TST, CSJT e Ministério do Meio Ambiente – MMA: integrar esforços para desenvolver projetos
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destinados à implantação do Programa Ambiental na Administração Pública;
- CNJ, STJ, TST, STM, Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF 1ª, Tribunal Regional do Trabalho da
10ª Região - TRT 10ª, Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/DF e Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e Territórios – TJDFT: acordo de Cooperação visando o cumprimento dos arts.101 e 117 do ECA para
inserção em estágio de nível fundamental e médio ou prestação de serviços à comunidade, no âmbito
dos órgãos jurisdicionais e entidades partícipes, de adolescentes em conflito com a lei ou sob a
aplicação de medida de proteção;
- TST e Banco do Brasil – BB: Termo de Cooperação Técnica para abertura de contas destinadas a
abrigar recursos retidos dos contratos de terceirização;
- TST, Ministério da Defesa, comando do Exército e ABEM – Associação Beneficente do Exército de
Manaus: acordo de cooperação vidando a implantação da 1ª fase do Projeto Centros Integrados de
Desenvolvimento Regional situados nos Pelotões Especiais de Fronteira mantidos pelo Exército
Brasileiro;
- STF, CNJ, TSE, STJ, CJF, TST, CSJT, STM, MPU e o Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP:
promover o intercâmbio de conhecimento, informações e tecnologias relacionadas à educação
corporativa e o compartilhamento de espaços físicos para as ações de capacitação;
- TST e SENADO FEDERAL: estabelecimento de medidas que possibilitem o ressarcimento de despesas
relativas à manutenção e conservação de imóveis funcionais pertencentes à reserva técnica do Senado
Federal;
- TST e STF: termo de cooperação técnica para divulgação dos atos institucionais do TST por intermédio
da TV JUSTIÇA;
- TST, CSJT, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB e Escola Nacional de
Advocacia – ENA: conferir acesso à base de treinamento do Sistema de Processo Judicial Eletrônico da
Justiça do Trabalho – PJE-JT;
- TST, CSJT, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB e Associação Brasileira de
Advogados Trabalhistas – ABRAT: colaboração mútua e o intercâmbio de informações para o
aperfeiçoamento do Sistema de Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJE-JT;
- CSJT e Ministério Público do Trabalho – MPT: interoperabilidade entre o do Sistema de Processo
Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJE-JT e o Sistema de Tecnologia da Informação utilizado no
âmbito do Ministério Público do Trabalho – MPT DIGITAL;
- TST e Associação dos Advogados de São Paulo – AASP: colaboração mútua e intercâmbio de
informações com vistas ao fornecimento do banco de dados dos acórdãos do TST, em inteiro teor, a ser
disponibilizado no site da Associação;
- STF, CNJ, STJ, CJF, TST, CSJT e Advocacia-Geral da União – AGU: Acordo de Cooperação Técnica para o
intercâmbio de dados e informações de interesse recíproco dos partícipes, visando reduzir a
litigiosidade e conferir maior celeridade no julgamento das ações judiciais;
- CNJ, CSJT, TST e MPT: Acordo de Cooperação Técnica para assegurar a interoperabilidade entre os
sistemas de tecnologia da informação da PGT e demais órgãos do Poder Judiciário(Deriva do ACT n.
73/2009 e ACT n. 51/2010);
- CNJ, CSJT e TST: Acordo de Cooperação Técnica para inserção da Justiça do Trabalho nas ações
atinentes ao desenvolvimento de Sistemas de Processo Judicial Eletrônico a ser utilizado em todos os
procedimentos judiciais;
- TST, CSJT, TRT 13ª, TRT 20ª e TRT 21ª: Acordo de Cooperação Técnica para promover o
desenvolvimento de sistema de informação gerencial apto a extrair dados e informações no Sistema de
Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho e gerar as estatísticas necessárias à alimentação dos
indicadores definidos nos sistemas estatísticos do Poder Judiciário;
- TST, CSJT e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA: Termo de Cooperação que tem por
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objeto a execução do projeto de pesquisa denominado “Banco Nacional de Autos Findos de Ações
Trabalhistas”;
- TST e CSJT: parceria em ações de gestão administrativa;
- STF, o CNJ, o STJ, o CJF, o TST, o CSJT e a AGU (Adesão do Conselho Nacional do Ministério Público CNMP, da Defensoria Pública da União - DPU e do Departamento de Polícia Federal - DPF): Acordo de
Cooperação Técnica para a elaboração e implementação do padrão nacional de integração de sistemas
de processo eletrônico por meio de tecnologia webservice;
- TST, CSJT e TRT 18ª Região: Acordo de Cooperação Técnica para desenvolvimento de módulo de
consulta ao Sistema PJE-JT para acesso de usuários externos, com usuário e senha, sem necessidade de
utilização de certificação digital.

Análise técnica
Esta Asessoria, juntamente com a área responsável, sugere a revisão da meta, tendo em vista a
superação do resultado no ano de 2013.
Sugestão de meta:
Aumentar de 58 para 86, o número de parcerias vigentes no TST, em 2014.
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1.11. Objetivo Estratégico: Assegurar o orçamento necessário à execução da estratégia
1.11.1 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. Trata-se da antiga meta 31
que foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das metas institucionais.

Tabela - Índice de Inclusão dos Projetos Estratégicos no Orçamento
Ano

2013

Referência/2012

IIPEO (Meta)

100%

Projetos Estratégicos no
Orçamento

1

Projetos no Plano
Estratégico

1*

Medição Final

100%

100%

*Número de projetos ao final de dezembro/2013.

•

Aumentar para 100% o número de projetos estratégicos dentro do orçamento.

Meta 32 - IIPEO
Meta

84,59%
60%

88,44%

Resultado

92,29% 100,00% 100% 100%

100%

Não
mensurado

2010

2011

2012

2013

2014

Análise da meta
Para a obtenção dos resultados relativos a esta meta, considera-se tão-somente os projetos reputados
estratégicos que previam custos e, portanto, necessidade de previsão orçamentária. Nesse sentido, não
se notou a existência de óbices para se promover a inclusão no orçamento da instituição.

Análise técnica
Não se propõe revisão da meta em comento.
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1.11.2 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. Trata-se da
antiga meta 32 que foi criada, em 2011, e renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das
metas institucionais.

Tabela - Índice de Execução do Orçamento Estratégico

•

Ano

2013

Referência/2012

IEXOE (Meta)

97,16%

Valor Executado

R$ 232.585,94

Valor Disponibilizado

R$ 232.585,94

Medição Final

100%

40,23%

Aumentar para 97,16% de execução do valor disponibilizado no orçamento para os projetos
estratégicos.

Meta 33 - IEXOE

Meta

94,34%

91,52%

Resultado

97,16% 100%

100,00%

40,23%
X
2011

2012

2013

2014

Análise da meta
Dos projetos reputados e mantidos com o status de estratégico, somente 3 (três), no ano de 2013,
demandaram recursos orçamentários, quais sejam, ‘Escritório de Gestão de Projetos”, “Implementação
da Gestão por Competências” e “Implantação do PJe-JT no TST – Fase I”.
A execução orçamentária desses projetos atendeu ao previsto, o que demonstra bom desempenho por
parte dos respectivos gerentes, assim como efetividade do monitoramento realizado pelo Escritório de
Projetos (ASGE).

Análise técnica
Não se propõe revisão da meta em comento.
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2

Destaque da Execução da Estratégia – Metas Judiciárias

2012
2013

ITMT
462,41
503,15

IPANB
21,48%
19,20%

IC
54,53%
57,77%

Casos Novos
Baixados
Conclusos
Conclusos (mais de 2 anos)
Acervo Total
Julgados (1º julgamento)
Velocidade da Distribuição
Tempo Médio Total de Tramitação
Tempo Médio Total de Tramitação –
SEM Recursos
Tempo Médio Total de Tramitação –
COM Recursos

IMD
58,47
29,64

IMJ
358,68
228,60

IMBSR
58,65
45,53

IMBR
409,48
607,25

IPAG
22,07%
20,91%

2012

2013

Comparativo

183.303
179.626
151.553
33.454
260.506
166.212
58,47 dias
462,41 dias

239.645
192.589
203.832
42.615
316.591
176.284
29,64 dias
503,15 dias

30,73%
7,21%
34,49%
27,38%
21,50%
6,05%
49,31%
8,81%

58,65 dias

45,53 dias

22,37%

409,48 dias

607,25 dias

48,30%

Do exposto acima, observa-se:
-

O Tribunal precisa investir no gerenciamento da demanda processual;
O foco das iniciativas internas do Tribunal deve ser nos Gabinetes;
Houve pequeno decréscimo no percentual de processos antigos;
Os maiores desafios do Tribunal estão na fase recursal.

Propostas da Assessoria de Gestão Estratégica visando ao melhor desempenho, em 2014, das metas
judiciárias:
-

Retomada do Grupo de Trabalho formado por representantes de gabinetes e liderado pela
Secretaria-Geral da Presidência e Secretaria-Geral Judiciária;
Sugestões de ações:
• Priorização de julgamento de processos antigos;
• Disseminação e compartilhamento de boas práticas de gabinetes;
• Análise e melhoria de processos de trabalho de gabinetes.

Ressalta-se que o ano de 2014 marca o final do quinquênio do Plano Estratégico. Em sendo assim, a
Assessoria de Gestão Estratégica destaca a necessidade da implementação das ações ora sugeridas,
notadamente, tendo em conta a relevância de se concluir com êxito a estratégia adotada pelo Tribunal.

61

Assessoria de Gestão Estratégica
Secretaria-Geral da Presidência
Tribunal Superior do Trabalho
3

Projetos Estratégicos - PE

3.1. Implementação da Gestão por Competências
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
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. Com isso,
o seu término foi replanejado para setembro de 2016.
Atualmente, o projeto encontra-se com ligeiro atraso, ainda em fase de análise acerca da
entrega relativa ao “Levantamento de competências técnicas e comportamentais da Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do
Trabalho e unidades vinculadas”. Outrossim, no que se refere à aquisição do citado software, a
gerência do projeto informou que vêm adotando as devidas alterações no Termo de Referência,
conforme sugerido pela Coordenadoria de Licitações e Contratos (CLCON) .

3.2. 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)
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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
Fase
II,
Etapa
I:
Mapeamento
de
Justiça
do
Trabalho
no
TST
–
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.
Assim, a partir do resultado deste projeto, prevê-se um minucioso planejamento do
que
serão
projeto
de
implementação
de
melhorias
e
novas
funcionalidades
integradas ao PJe-JT, buscando sempre aproveitar as características positivas dos sistemas já em uso no
TST (e-Gab, e-SIJ, e-Recurso etc.). A previsão de término dessa etapa é de fevereiro/2014.
Não obstante essas considerações, quanto ao “PJe-JT no TST – Fase II, Etapa I:
Mapeamento de Necessidades”, em execução desde setembro/2013, convém registrar que foi
encaminhado à ASGE o Plano Integrado do Projeto (PIP), do qual consta a indicação do Exmo. Ministro
Alexandre de Souza e do servidor Antônio de Pádua Borges, então Coordenador de Processos
Eletrônicos (CPE) deste Tribunal, como Supervisor e Gerente do aludido projeto, respectivamente.
Entretanto, dessa via não se nota a existência das pertinentes assinaturas, tampouco se tem notícia da
sua apreciação Presidencial.
Desde o início da execução desse projeto, somente um Relatório de Acompanhamento
de Projeto (RAP), de caráter mensal, foi entregue até o momento, datado de 14-11-2013, todavia
devidamente assinado pelos citados Supervisor e Gerente do Projeto. Em relação às entregas, foi
apresentado apenas um Termo de Aceite (TA), alusivo ao “Detalhamento das necessidades de
adequação do PJe-JT para o TST com melhorias e novas funcionalidades relacionadas à
interoperabilidade com outros órgãos”. Além desses documentos, nenhum outro mais foi apresentado
em conformidade com a metodologia adotada por este Tribunal. As informações que se tem vêm
sendo veiculadas via e-mail corporativo, mensalmente, o que não atende, conforme esclarecido
anteriormente, à metodologia adotada.
Assim, em se tratando de projeto estratégico, recomenda-se acompanhamento amiúde
pela CPPE, especialmente por meio de manutenção de uma boa comunicação, prestação de apoio e
incentivo à observância da metodologia.
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4

Metas Nacionais do Judiciário

4.1. Meta 1
Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos em 2013.
Grau de cumprimento: 90,24%
* fonte: site do CNJ

4.2. Meta 2
Julgar, até 31/12/2013, pelo menos 80% dos processos distribuídos em 2009.
Grau de cumprimento: 115,20%
* fonte: site do CNJ

4.3. Meta 9
Implementar Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) em, pelo menos, 65% das unidades judiciárias e
administrativas.
Grau de cumprimento: 153,85%
* fonte: site do CNJ

4.4. Meta 14
Executar, até setembro de 2013, pelo menos 65% do orçamento anual disponível, excluídas as
despesas com pessoal.
Grau de cumprimento: 52,82%.
* fonte: site do CNJ

4.5. Meta 16
Fortalecer a estrutura de controle interno no tribunal.
Grau de cumprimento: 94,1%
A meta seria plenamente cumprida caso todas as respostas às perguntas fossem SIM, o
que não ocorreu. Das dezessete perguntas formuladas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, apenas
uma obteve resposta negativa, conforme a seguir indicado:
P 16.6

Há recursos humanos suficientes para realizar as atividades de controle interno?

Não

* fonte: site do CNJ

4.6. Meta 17
Desenvolver, nacionalmente, sistemas efetivos de licitações e contratos.
Grau de cumprimento: 100%
* fonte: site do CNJ
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