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Apresentação

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou, em 16/6/2014, a Resolução 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 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 mencionada Resolução 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 1693, de 6/10/2014, que estabeleceu o Plano Estratégico do TST para o
mencionado sexênio. O Plano sofreu revisões técnicas por meio das Resoluções Administrativas
1742/2015, 1785/2015, 1841/2016 e 2018/2018.
Este Relatório apresenta os resultados relativos à execução da Estratégia do ano de 2018.
As informações retratam os esforços de diversas unidades para o alcance dos objetivos
estratégicos mediante o desenvolvimento de ações e projetos, visando à melhoria dos serviços e da
infraestrutura do Tribunal.
Os dados ora compilados subsidiam a tomada de decisão nas mais diversas esferas
administrativas deste Tribunal, em observância ao Modelo de Gestão da Estratégia instituído pelo ATO
TST.ASGE.SEGP.GP.Nº 280, de 13/6/2018.
Por fim, também se apresenta o desempenho das Metas Nacionais de 2018 do Poder
Judiciário, cujo monitoramento compete ao Conselho Nacional de Justiça.
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1. Desempenho das Metas
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2. Observações Gerais
Este Relatório foi construído a partir dos dados registrados no Sistema de Gestão
Estratégica - SIGEST.
As análises do desempenho das metas foram elaboradas pelas respectivas áreas
responsáveis.
Os indicadores e metas deste Relatório constam do Plano Estratégico 2015-2020,
aprovado pela Resolução Administrativa 1693, de 6/10/2014 e revisado pelas Resoluções
Administrativas 1742/2015, 1785/2015, 1841/2016 e 2018/2018.
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3. Situação Geral da Estratégia
3.1

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 2018: Aumentar os percentuais de servidores, por área, conforme abaixo, 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 2018

Resultado

23%

19,91%

34%

76,49%

Periodicidade

Anual
24%

32,45%

27%

55,43%

(Quanto maior o resultado, melhor o desempenho)
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Verifica-se que, em praticamente todas as áreas do Tribunal, o número de servidores que
concluíram o mínimo de 16 horas-aula de capacitação foi superior à meta estabelecida. Destaca-se que
as unidades vinculadas à Secretaria-Geral da Presidência e à Diretoria-Geral da Secretaria do Tribunal
alcançaram mais que o dobro da meta estipulada, demonstrando o grande empenho de seus servidores
no desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais. Apenas o índice relacionado aos
Gabinetes de Ministros, apesar de próximo do percentual almejado, não alcançou o previsto. Deve-se
destacar, contudo, que, em virtude principalmente da reforma trabalhista, os servidores lotados nessas
unidades tiveram seu trabalho diretamente impactado. Dessa forma, a estratégia utilizada foi de
aumento do número de servidores capacitados em relação ao ano anterior, com redução da carga
horária dos eventos, possibilitando que todos obtivessem a base mínima de conhecimentos requeridos
no novo cenário.
Esses resultados devem-se aos esforços do Tribunal para o oferecimento de ações de
capacitação vinculadas às áreas de desenvolvimento técnico-jurídico, desenvolvimento técnicoadministrativo, cidadania organizacional, desenvolvimento gerencial e ambientação.
Para o atendimento dessas demandas foram disponibilizados R$ 2.845.256,89 de
orçamento para todo o ano de 2018. Excluindo-se gastos adicionais com diárias, passagens, locomoção,
entre outros, foram realizadas despesas no valor total de R$ 1.832.697,82. Esse investimento viabilizou
a realização e a participação em 212 eventos e 6.913 capacitações de servidores, incluindo-se eventos
realizados com e sem ônus pelo Tribunal.
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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 2018: Alcançar 86% no nível “Atendeu Plenamente” da Avaliação de Impacto de
Treinamento.

Denominação
IDC – Índice de Desenvolvimento da
Competência

Polaridade:

Meta 2018

Resultado

Periodicidade

86%

80,64%

anual

(Quanto maior o resultado, melhor o desempenho)

Mensura o percentual de participantes de eventos de capacitação que, nas avaliações de
impacto de treinamento, avaliou que a capacitação obteve o nível “atendeu plenamente” aos objetivos
propostos. As avaliações somente são encaminhadas para servidores que participaram de cursos com
carga-horária igual ou superior às 12h/a, fator que limita, consequentemente, a quantidade de
respondentes.
As metas do IDC para os anos de 2018, 2019 e 2020 foram alteradas para 86%, 87% e 88%,
respectivamente, conforme 4ª Revisão Técnica – Resolução Administrativa nº 2018, de 3/9/2018.
As avaliações foram enviadas aos servidores (e respectivos gestores) que participaram de
eventos promovidos pelo TST no ano de 2018. Do total de avaliações enviadas, apenas 40,63% foram
respondidas pelos servidores e gestores, gerando um percentual de 80,64% no critério “Atendeu
Plenamente”, alcançando um desempenho de 93,77% se comparado à meta prevista de 86%. Decidiuse, ainda, que deveriam ser adotadas ações de sensibilização dos gestores quanto à importância do
preenchimento da Avaliação de Impacto de Treinamento. Nesse sentido, foram encaminhadas diversas
comunicações via e-mail, a fim de sensibilizá-los sobre o assunto.
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Se comparado ao resultado de 2017, verifica-se que o resultado do IDC reduziu de 85,88%
para 80,64%. A redução do referido índice pode ter ocorrido em virtude de alguns fatores que podem
dificultar a aplicação do conhecimento adquirido por meio das ações de capacitação, tais como:
mudança de lotação do servidor e consequente alteração da chefia responsável por avaliar o impacto do
aprendizado; falta de oportunidade na aplicação do conhecimento adquirido, pelo fato de não ser
exigido o uso frequente desse conhecimento pelo servidor; falta de relação direta dos conhecimentos
adquiridos em algumas ações de capacitação com as atividades desenvolvidas pelo servidor, embora
esses conhecimentos possam ser aplicados em casos pontuais e/ou incrementar a sua produtividade;
falta de ferramentas necessárias para aplicação do conhecimento e eventuais afastamentos de servidor
em período posterior à realização do curso. Esses fatores puderam ser evidenciados por meio de
registros feitos pelos servidores e chefias imediatas nas avaliações de impacto realizadas durante o
exercício.
Em que pese o índice não ter sido alcançado, entende-se que a melhor forma de mensurar
o grau de impacto das ações de capacitação no desempenho do servidor seja por meio da avaliação de
competências, que somente será possível após a aplicação efetiva desse modelo neste Tribunal.
Registra-se, ainda, que para o aperfeiçoamento das ações de acompanhamento do IDC
não houve dispêndio financeiro.
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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 2018: Reduzir a rotatividade interna para 16%.

Denominação
IRI – Índice de Rotatividade Interna

Polaridade:

Meta 2018

Resultado

Periodicidade

16%

11,68%

Anual

(Quanto menor o resultado, melhor o desempenho)

O Índice de Rotatividade Interna de 2018 (11,68%) foi consideravelmente inferior ao
esperado (16%), superando a meta em 27,01%. Tal fato pode ser explicado pela adequação dos perfis
dos servidores às unidades de lotações, conforme verificado no Índice de Lotação por Competências do
Plano Diretor de Gestão de Pessoas - PDGP que atingiu 94%. Destaca-se, ainda, que neste ano apenas
1% dos servidores mudaram de unidade após lotação inicial.
Verificou-se os seguintes resultados do índice IRI, segmentado por área no Tribunal:
Área
GDGSET e unidades vinculadas
SEGP e unidades vinculadas
SEGJUD e unidades vinculadas
Gabinetes de Ministro

IRI
15,68%
12,14%
7,7%
19,35%
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Com exceção da Secretaria Geral da Presidência e unidades vinculadas, o IRI no
comparativo das unidades foi inferior ao estabelecido para o índice de rotatividade do Tribunal como
um todo, o que indica adequação dos perfis às áreas.
O IRI da Diretoria-Geral da Secretaria do Tribunal foi de 15,68%. O indicador é 2,33%
acima do indicador de 2017, porém está abaixo da meta estabelecida para o período.
Importante
destacar que esta área sempre apresentou maior flexibilidade para movimentação de servidores.
O IRI da Secretaria-Geral da Presidência foi superior em relação ao comparativo das
demais áreas, bem como em relação ao indicador geral e ao ano anterior. Tal fato pode ser explicado
em virtude de 2018 ter sido o primeiro ano da atual administração do Tribunal, ocasionando diversas
mudanças de equipe.
O IRI das unidades vinculadas à Secretaria Judiciária foi de 7,7%, melhor índice entre as
áreas, sendo inclusive inferior ao apresentado pelo indicador geral e de 2017. Percebe-se, portanto,
adequação dos perfis à área e também fortalecimento do teletrabalho como mecanismo de retenção e
atração de servidores.
O IRI de Gabinetes de Ministros foi de 12,14%. No ano anterior o indicador dessa área foi
de 8,52%. Este aumento justifica-se principalmente pela maior flexibilidade desta gestão para
movimentação de servidores no tribunal, inclusive para os lotados em Gabinetes de Ministros.
Vale destacar que não houve despesa financeira para a execução das ações relacionadas
ao indicador.
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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 2018: Reduzir a rotatividade externa para 7,89%.

Denominação

Meta 2018

Resultado

Periodicidade

IRE – Índice de Rotatividade Externa

7,89%

5,07%

anual

Polaridade:

(Quanto menor o resultado, melhor o desempenho.)

O índice de Rotatividade Externa - IRE exprime o valor percentual de desligamento de
servidores do Tribunal em relação ao número médio de servidores. O resultado demonstrou que essa
rotatividade foi inferior ao esperado para o período, superando, portanto, a meta estabelecida para o
ano de 2018 (7,89%). Assim, como o IRE foi de 5,07%, isto significa que o TST pode contar com 94,93%
de sua força de trabalho no período.
Em comparação ao ano anterior, ainda que diante da redução da meta de 8,09%, em
2017, para 7,89%, em 2018, houve uma melhoria de 3,41% neste indicador. Em 2017 o resultado foi de
8,48%, superando em 0,39% o valor máximo estabelecido para a época.
O valor positivo do índice pode estar relacionado ao ingresso de novos servidores
aprovados no concurso público de 2017 e ao menor número de vacâncias no Tribunal, uma vez que
houve um menor número de concursos públicos realizados pelos demais órgãos da administração
pública em 2018.
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O baixo percentual de rotatividade é de suma relevância para o alcance das metas
institucionais e da missão do Tribunal, sendo o acompanhamento deste índice um importante indicador
para a adoção de ações contínuas que impactem na retenção de talentos no Tribunal.
Destaca-se que tal melhoria foi alcançada sem despesa orçamentária para a execução das
ações relacionadas ao indicador.
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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 Bianual – Aferição 2017: 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.

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 2017

Resultado

Periodicidade

71%
50%
50%
87%
52%
84%

76,60%
31%
54,40%
86,30%
58,10%
84,80%

bianual

(Quanto maior o resultado, melhor o desempenho)

A Pesquisa de Clima Organizacional e Qualidade de Vida no TST - ConVida foi realizada nos
anos de 2015 e 2017, com o objetivo de verificar a percepção dos servidores do TST em relação às
dimensões “Organização do Trabalho”, “Estilo de Gestão” e ” Sofrimento Patogênico no Trabalho”.
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O instrumento aplicado apresentou 65 itens objetivos, que representou as três dimensões,
e duas questões discursivas em que o respondente pôde sugerir ações a serem adotadas pela chefia
imediata e pela Administração quanto ao fator Reconhecimento. Na ocasião da pesquisa, encontravamse em exercício 2.276 servidores. Desse quantitativo, 910 (40%) responderam ao questionário.
Da análise geral da pesquisa, os dados apontam que as dimensões/fatores “Sentido do
Trabalho”, “Reconhecimento”, “Divisão de Tarefas”, “Estilo de Gestão” e “Esgotamento Mental”
apresentaram resultados positivos. Por outro lado, o fator “Divisão Social do Trabalho” foi percebido
como crítico pelos servidores, o que significa que os aspectos relativos à participação dos servidores nas
decisões sobre o trabalho, na variedade e autonomia para a realização de tarefas, na flexibilização de
normas e na avaliação que inclua aspectos além da produção, necessitam de intervenções efetivas
visando à melhoria desse fator, que compõe a dimensão “Organização do Trabalho”.
Por fim, cabe mencionar que os resultados gerais da pesquisa permitem ao Tribunal
realizar um diagnóstico do clima organizacional de forma a definir e priorizar intervenções necessárias a
serem implementadas com vistas à melhoria do ambiente de trabalho, às relações colaborativas entre
gestores e servidores, ao respeito às diferenças individuais, ao ritmo de trabalho adequado, à saúde
psíquica e física e ao sentido do trabalho.
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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 2018: Reduzir para 2,97% o afastamento de servidores decorrente de licença médica
para tratamento da própria saúde.

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

Polaridade:

Meta 2018

Resultado

Periodicidade

2,97%

2,94%

anual

(Quanto menor o resultado, melhor o desempenho).

Objetivando o monitoramento de eventuais afastamentos que possam impactar a força de
trabalho, o Plano Estratégico da Corte conta com o Índice de Afastamentos de Servidores Decorrente de
Licença Médica - IAFAST para avaliar o percentual médio de dias não trabalhados em virtude de
afastamento do servidor para tratamento da própria saúde.
Em 2018, o índice alcançou 2,94%, superando a meta estabelecida de 2,97% em 0,3%, ou
seja, um desempenho de 101,7%.
Quando comparado com 2017, observou-se um ligeiro aumento do resultado do referido
índice, uma vez que, naquele ano, o resultado foi de 2,88% e, em 2018, foi de 2,94%.
O bom desempenho da meta deveu-se à 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;
vacinação antigripal; exames médicos periódicos com o objetivo de identificar fatores de risco da
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população de servidores do TST, além de diagnosticar precocemente eventuais distúrbios da saúde;
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”).
Vale registrar que foram utilizados nas ações do indicador recursos financeiros de R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais) para a vacinação antigripal.
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3.7 Meta 7
Indicador: Índice de Consumo de Papel (ICP) *
Responsável: DGSET
*ICP: mensura a quantidade de resmas de papel A4 consumidas anualmente.

Meta 2018: Reduzir para 15.222 o consumo de resmas de papel A4.

Denominação
ICP – Índice do Consumo de Papel

Polaridade:

Meta 2018

Resultado

Periodicidade

15.222 resmas

12.277 resmas

anual

(Quanto menor o resultado, melhor o desempenho)

Por meio do índice do Consumo de papel – ICP almeja-se o controle e monitoramento do
consumo de resmas de papel pelas distintas unidades do Tribunal.
O resultado anual de 12.277 resmas demonstrou a superação da meta em 19,35% (15.222
resmas). No exercício de 2018 obteve-se um resultado acumulado de 119,35%, o que gerou uma
economia de 2.945 resmas e de R$ 38.520,00.
Verifica-se que o desempenho de 2018 (12,277 resmas) superou os resultados obtidos em
2017 (13.225 resmas), 2016 (13.692 resmas) e 2015 (14.769 resmas). Ou seja, o que se nota é o
gradativo melhoramento dos resultados a cada ano de execução da Estratégia.
O resultado alcançado deveu-se às ações de controle na distribuição de papel às unidades
do Tribunal, à redução de 53 impressoras instaladas, bem como à diminuição na demanda por outras.
Nesse aspecto, acredita-se que essa redução de pedidos de papel se deu em razão da maior adaptação
dos servidores aos recursos de Tecnologia da Informação na análise dos processos administrativos e
judiciários, dispensando, assim, a impressão desnecessária de documentos.
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Em 13/10/2014, por meio do Ato TST.GDGSET.GP Nº 525, referendado pela Resolução
Administrativa 1.706, de 03/11/2014, o Tribunal criou o Núcleo Socioambiental – NSA considerando a
necessidade de estabelecer ações e políticas públicas voltadas à sustentabilidade ambiental, social e
econômica.
Também em 2014, foi instituída a Política Nacional de Responsabilidade Socioambiental
da Justiça do Trabalho – PNRSJT por meio do Ato Conjunto CSJT.TST.GP Nº 24, de 13/11/2014. Esse
instrumento veio estabelecer princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes a serem observados na
formulação de políticas próprias do CSJT, do TST e dos TRTs.
Em 03/03/2015, o CNJ publicou a Resolução 201, que determinou a criação de unidades
ou núcleos socioambientais, o estabelecimento de suas competências e a implantação do respectivo
Plano de Logística Sustentável – PLS. O PLS-TST/CSJT foi instituído pelo Ato Conjunto TST.CSJT.GP Nº 16,
de 02/09/2015 e tem com premissa o alinhamento aos Planos Estratégicos do Tribunal e do Conselho.
Esse plano encontra-se disponível para consulta na página do TST na internet no link:

http://www.tst.jus.br/documents/5824781/24816777/PLS_anual_2018.pdf/97fd5e06-e59c7f01-9672-f480f4d1d13f.
Em atendimento à referida Resolução do CNJ, esta Corte instituiu a Comissão Gestora do
PLS no âmbito do Tribunal por meio do Ato TST.GDGSET.GP 437, de 06/08/2015. Esta comissão tem
caráter permanente e possui, dentre outras atribuições, o dever de definir, revisar e monitorar a
execução da Política de Logística Sustentável.
O artigo 23 da Resolução 201 do CNJ estabelece que, ao final de cada ano, seja elaborado
um relatório de desempenho com a consolidação dos resultados obtidos a partir da implantação das
ações definidas no PLS-TST/CSJT, com a evolução do desempenho dos indicadores estratégicos do Poder
Judiciário com foco socioambiental e econômico, e com as ações a serem desenvolvidas ou modificadas
para o ano subsequente.
Sempre tendo como pressuposto o papel da Administração Pública no estabelecimento de
padrões de consumo e produção, por sua capacidade de consumo e uso dos recursos naturais, o TST
tem buscado a cada ano aperfeiçoar suas ações de promoção da sustentabilidade. O Núcleo
Socioambiental tem buscado aprender com órgãos da própria Administração Pública, que têm se
mostrado referência na promoção da sustentabilidade, para adaptar as ações de sucesso à realidade do
TST. Embora ainda seja necessário que sua visibilidade seja ampliada, os resultados apurados até o
momento vêm se mostrando satisfatórios e tendem a melhorar com o amadurecimento do Núcleo.

23

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

no TST.

Meta 2018: Aumentar para 79% o grau de satisfação dos servidores sobre os serviços
prestados.

Denominação
ISTI – Índice de Satisfação de TI

Polaridade:

Meta 2018

Resultado

Periodicidade

79%

81%

anual

(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 2018, o resultado de 81%, obtendo desempenho de 102,53%
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 e Comunicação – SETIN, a participação
na pesquisa foi bastante significativa (850 respondentes), bem assim a expressiva quantidade de
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comentários a respeito dos diversos questionamentos que servirão de insumo para futuras ações da
SETIN em relação à melhoria dos serviços.
Como destaques da pesquisa, podem-se ressaltar alguns itens com índice de satisfação
superior a 85%, quais sejam, Retorno da TI às solicitações dos usuários – 92,3% de satisfação,
Cordialidade no atendimento - 96% de satisfação, Infraestrutura instalada (microcomputadores,
impressoras e multifuncionais) - 87% de satisfação, Serviço de telefonia – 85,8% de satisfação e
Contribuição efetiva da TI para execução dos processos de trabalho do Tribunal – 86% de satisfação. Por
outro lado, outros itens merecem atenção quanto à satisfação dos usuários: Facilidade de uso e tempo
de resposta do BO – 71,3% de satisfação, Tutoriais, videoaulas, boletins e demais informativos
produzidos pela SETIN – 74,5% de satisfação.
Com o desempenho de melhor resultado da série histórica e perante a meta estabelecida
(78%), a pesquisa efetivamente atingiu seus objetivos. Elogios foram recebidos, bem como 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.

25

Assessoria de Gestão Estratégica
Secretaria-Geral da Presidência
Tribunal Superior do Trabalho
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 2018: Aumentar para 17.655.753 as repercussões e alcance dos produtos jornalísticos
na mídia sobre o TST.

Denominação
IRPJP – Índice de Repercussão dos
Produtos Jornalísticos Produzidos

Polaridade:

Meta 2018

Resultado

Periodicidade

17.655.753

23.958.220

anual

(Quanto maior o resultado, melhor o desempenho.)

No ano de 2018, o TST atingiu 23.958.220 visualizações, audições, republicações,
compartilhamentos e curtidas das matérias em seus produtos produzidos/repercussões na mídia e em
outros meios de comunicação, com desempenho de 137,70% da meta estabelecida (17.655.753).
O bom resultado, em comparação ao de 2017, quando o desempenho ficou aquém da
meta proposta para aquele ano, é resultado das ações desenvolvidas durante o ano e, ainda, reflete a
adequação do indicador de desempenho, a partir das ponderações apresentadas pela Secretaria de
Comunicação Social - Secom na análise final de 2017. Naquela ocasião, foram expostas as limitações do
modelo até então adotado, excessivamente dependentes das redes sociais e que sofriam dos impactos
da instabilidade típica dessas ferramentas. A ASGE mostrou-se sensível às ponderações e, a partir da
revisão da metodologia de mensuração dos indicadores para adotar um sistema de pesos para
diferentes tipos de produtos, os resultados passaram a se mostrar mais condizentes com o trabalho
realizado pela Secom.
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Para o sucesso revelado pelo indicador, a Secom desenvolveu, entre outras, ações de
aperfeiçoamento da utilização das ferramentas de SEO, no conteúdo produzido, resultando em mais
visibilidade nos mecanismos de busca; triagem criteriosa das matérias jurídicas, visando à diversidade de
temas; intensificação do contato com veículos de mídia (jornais, portais e sites jurídicos) para a
divulgação de decisões do Tribunal; intensificação da inserção das matérias em canais próprios voltados
para os públicos interno e externo; lista de transmissão por WhatsApp, mídia indoor TST em Dia e
ferramenta Stories do Instagram, além dos canais tradicionais (Portal do TST, mailing lists, redes sociais);
e busca de pautas internas que mobilizassem e informassem os servidores, estimulando o acesso à
Intranet.
O valor orçamentário previsto e utilizado para a realização das ações que contribuíram
para o bom desempenho do indicador IRPJP, em 2018, foi de R$ 7.050.466,08 (sete milhões, cinquenta
mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oito centavos).
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3.10

Meta 10

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

Meta 2018: Aumentar a quantidade de papel reciclado para 46.000kg.

Denominação

Meta 2018

Resultado

Periodicidade

IR – Índice de Reciclagem

46.000 kg

43.667 kg

anual

Polaridade:

(Quanto maior o resultado, melhor o desempenho.)

O Índice de Reciclagem - IR avalia a reciclagem de papel no TST. O papel reciclado é
pesado mensalmente e é destinado às cooperativas de catadores credenciadas pelo Tribunal. É dirigido
às cooperativas o papel que não pode ser reaproveitado internamente (papel branco, papel reciclado,
jornal, papelão, entre outros).
A meta estabelecida para 2018 foi de 46.000 kg, frente a um resultado de 43.667 kg, o que
correspondeu a um desempenho de 94,35%. Observou-se uma melhoria no desempenho do indicador
em 2018, quando comparado com 2017, ou seja, um incremento de 1.627 kg.
Embora não atingida a meta estabelecida, ações foram empreendidas para o aumento da
reciclagem mediante o aperfeiçoamento do sistema de gestão dos resíduos do TST.
Além disso, campanhas de sensibilização têm obtido êxito, reduzindo o descarte.
Entretanto, está sendo elaborado projeto para separação dos resíduos na origem, o que contribuirá para
incrementar a quantidade de materiais para a reciclagem.
As ações empreendidas, em 2018, não geraram custo financeiro para o TST.

28

Assessoria de Gestão Estratégica
Secretaria-Geral da Presidência
Tribunal Superior do Trabalho
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 2018: Concluir 56% dos processos licitatórios em até 125 dias.

Denominação
ILCP – Índice de Licitações
Concluídas no Prazo

Polaridade:

Meta 2018

Resultado

Periodicidade

56%

49,37%

anual

(Quanto maior o resultado, melhor o desempenho.)

Em 2018, foram concluídas 79 licitações, das quais 39 atenderam o prazo da meta de 125
dias, considerando-se o tempo entre a protocolização do processo e a publicação do resultado da
licitação. Dessa forma, 49,37% dos certames foram concluídos dentro do prazo, com um desempenho
de 88,16%.
Comparando os exercícios de 2017 e 2018, observou-se redução da média do ILCP,
passando de 57,65%, em 2017, para 49,37%, em 2018, cujo resultado ficou abaixo da meta estabelecida
de 56%. Diante disso, essa Secretaria buscará identificar os pontos fracos desse processo e
implementará ações que contribuam para o alcance da meta fixada.
Visando a melhoria dos procedimentos licitatórios estão sendo adotadas algumas medidas
sem a utilização de recursos financeiros para o planejamento das contratações, quais sejam,
acompanhamento das licitações e prazos de cada etapa, orientação às unidades administrativas acerca
de sua importância no atingimento da meta, aprimoramento da confecção dos termos de referência e
editais e criação de cronograma com prazo para execução das etapas da licitação.
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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 2018: Concluir 56% dos processos licitatórios de TIC em até 180 dias.

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

Polaridade:

Meta 2018

Resultado

Periodicidade

56%

66,67%

anual

(Quanto maior o resultado, melhor o desempenho.)

No exercício de 2018, foram concluídas 18 licitações, sendo que 12 atenderam o prazo da
meta de 180 dias, considerando-se o tempo entre a protocolização do processo e a publicação do
resultado da licitação. Dessa forma, 66,67% dos certames foram concluídos dentro do prazo, com um
desempenho acumulado de 119,05%.
Comparando os exercícios de 2017 e 2018, observou-se redução da média do ILCP/TIC,
passando de 88,00%, em 2017, para 66,67%, em 2018, cujo resultado ainda ficou acima da meta
estabelecida, no percentual de 56%. Diante disso, essa Secretaria buscará identificar os pontos fracos
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desse processo e implementará ações que contribuam para a permanência de resultados acima da meta
fixada.
Visando a melhoria dos procedimentos licitatórios estão sendo adotadas algumas medidas
sem a utilização de recursos financeiros para o planejamento das contratações: acompanhamento das
licitações e prazos de cada etapa, orientação às unidades administrativas acerca de sua importância no
atingimento da meta, aprimoramento da confecção dos termos de referência e editais e criação de
cronograma com prazo para execução das etapas da licitação.
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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 2018: Alcançar 80% de projetos estratégicos em execução dentro do prazo.

Denominação
IEXPE – Índice de Execução dos
Projetos Estratégicos

Polaridade:

Meta 2018

Resultado

Periodicidade

80%

0%

anual

(Quanto maior o resultado, melhor o desempenho.)

No ano de 2018, o resultado apurado para o IEXPE foi 0%. Isso se deu em razão do projeto
Implementação da Gestão por Competências encontrar-se com suas atividades atrasadas em dezembro.
Não obstante o aludido resultado apurado se encontrar em patamar inferior ao almejado
para o ano, convém esclarecer que esse percentual anual corresponde à mensuração relativa ao projeto
que tivera suas atividades executadas em conformidade com a última linha de base estabelecida, ou
seja, 31/12/2018.
Para a composição do IEXPE, no final de 2018, foi considerado apenas 1 (um) projeto
estratégico, qual seja, “Implementação da Gestão por Competências”, ainda em andamento, uma vez
que o Projeto “ Implantação da Classificação por Temas dos Processos Judiciais no TST” foi concluído em
junho, ou seja, bem antes do final de 2018.
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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 2018: Aumentar para 91% a publicação de acórdãos em até 10 dias após a sessão de
julgamento.

Denominação
IAPA – Índice de Agilidade na
Publicação dos Acórdãos

Polaridade:

Meta 2018

Resultado

Periodicidade

91%

96,89%

anual

(Quanto maior o resultado, melhor o desempenho)

O índice mede 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.
A publicação de acórdãos durante o ano de 2018 (96,89%) superou a Meta estabelecida
(91%), com um desempenho de 106,48%. Nos meses de março, abril, maio, agosto, setembro, outubro,
novembro e dezembro, o índice foi superior a 97%.
Quando comparado o desempenho do indicador de 2018 com 2017, observou-se uma
evolução de 95,50% para 96,89%, ou seja, 1,39 % a mais, considerando a aplicação do ATO.SEGJUD.GP
Nº 560, de 18/12/2018, que suspendeu o prazo de 7 a 31 de janeiro para a apuração do resultado do
indicador.

33

Assessoria de Gestão Estratégica
Secretaria-Geral da Presidência
Tribunal Superior do Trabalho
O índice reflete o empenho conjunto das Secretarias dos Órgãos Judicantes e dos
Gabinetes dos Ministros e Desembargadores Convocados. É o que se verifica ao se analisar a clara
evolução na publicação de algumas secretarias, como é o caso da Secretaria do Tribunal Pleno, Órgão
Especial e da Seção de Dissídios Coletivos (SETPOESDC) e da Secretaria da Subseção I da Seção
Especializada em Dissídios Individuais.
Ressalte-se a importância dessa parceria entre gabinetes e Secretarias para a obtenção do
resultado positivo, bem como o efetivo acompanhamento dos controles das publicações dos acórdãos
pelo gestor 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 2018: Aumentar para 9.980 a média de julgados por magistrado.

Denominação
IPJ – Índice de Produtividade
Judicante

Polaridade:

Meta 2018

Resultado

Periodicidade

9.980

12.918

anual

(Quanto maior o resultado, melhor o desempenho).

O Índice de Produtividade Judicante - IPJ avalia a produtividade média dos magistrados no
período de referência e é aferido pela divisão do número de processos julgados pelo total de Ministros
da Corte, à exceção de decisões derivadas de cargos de Direção e de Desembargadores Convocados, não
substitutos de Ministros.
O IPJ 2018 atingiu 12.918 julgados por ministro, superando a meta estipulada de 9.980
julgados, com desempenho de 129,44%. Isso pode ser explicado pelo fato de estarem sendo julgados os
processos mais recentes distribuídos na Corte, em detrimento dos mais antigos (em princípio, com
maior complexidade), e pela estratégia adotada pelo TST, ao implantar o pagamento de horas extras nos
Gabinetes dos Ministros até mesmo aos ocupantes de cargos de confiança (Ato Conjunto TST.CSJT.GP
22, de 28/6/2018), de modo que tal medida surtiu o efeito desejado.
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No ano de 2018, foram gastos R$ 9.888.093,88 com o pagamento de 72.663 horas extras
aos servidores lotados em Gabinetes de Ministros para auxiliá-los no exame de processos de sua
relatoria.
Merece destaque a implantação do Projeto Estratégico denominado “Implantação da
Classificação por Temas dos Processos Judiciais do TST”, que consiste em identificar nos processos
judiciais do TST os temas que serão objeto de análise e cadastrar por meio de sistemas de informática os
assuntos processuais correspondentes (relacionando-os a cada recurso dentro de processo pendente de
julgamento no Tribunal) de forma confiável e segura, para aproveitamento da informação na gestão e
na organização do acervo processual desta Corte. Em médio e longo prazo, a implementação permitirá
julgamentos mais céleres de processos semelhantes e mais antigos devido à preferência na classificação;
distribuição interna nos gabinetes de processos com informações mais precisas sobre a quantidade de
temas e sobre quais os temas identificados; precisão maior na identificação dos temas dos processos,
com a criação de assuntos específicos do TST; adoção de tabela de assuntos e cadastros nos processos
com fonte principal de buscas, pesquisas, aproveitamento e consumo; além de diversos relatórios no BO
– processos sobrestados, repercussão geral, recursos repetitivos, assunção de competência, incidente
de uniformização de jurisprudência dos Tribunais Regionais do Trabalho, etc.
Saliente-se, ainda, o lançamento da ferramenta “BEM-TE-VI”, sistema de inteligência
artificial criado para auxiliar de forma estratégica a gestão do acervo processual nos Gabinetes de
Ministros. Ela auxilia na reunião de processos que possuem os mesmos temas, otimizando, assim, o
tempo de elaboração dos votos.
Merece realce, por fim, o acordo de cooperação técnica firmado com a Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) com o fito de unir a expertise das duas
instituições no desenvolvimento de ferramentas de automação e de inteligência artificial. O propósito é
ampliar o alcance do Sistema Corpus927, que agrupa a jurisprudência dos Tribunais Superiores com o
objetivo de promover a melhoria da prestação jurisdicional e dar mais celeridade aos processos.
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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 2018: Reduzir para 23% os processos antigos em tramitação com mais de 2 anos de
distribuição.

Denominação
IPAT – Índice de Processos Antigos
em Tramitação

Polaridade:

Meta 2018

Resultado

Periodicidade

23%

27,08%

anual

(Quanto menor o resultado, melhor o desempenho.)

O Índice de Processos Antigos em Tramitação - IPAT avalia a relação entre os processos
em tramitação há mais de dois anos de distribuição e o total de processos em tramitação no período.
O resultado acumulado/realizado em dezembro de 2018 atingiu 27,08%, ficando acima da
meta anual estipulada de 23%. É oportuno assinalar que, em dezembro, havia no TST 68.146 processos
antigos em tramitação, enquanto em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto,
setembro, outubro e novembro eram 93.548, 98.426, 89.188, 86.624, 84.208, 80.808, 80.383, 78.353,
75.275, 72.983 e 70.213, respectivamente.
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A política adotada por esta Corte, ao implantar o pagamento de horas extras nos
Gabinetes dos Ministros até mesmo aos ocupantes de cargo de confiança (Ato Conjunto TST.CSJT.GP 22,
de 28/6/2018), não surtiu o efeito esperado, uma vez que prevaleceu o regime de triagem dos
processos mais simples e mais novos, com vistas a aumentar a produtividade nos gabinetes, razão pela
qual a meta estipulada não foi atingida.
Ademais, convém destacar que: a) na Resolução Administrativa 1970, de 20/3/18, que
regulamenta o teletrabalho no TST alusivo ao pagamento de horas extras nos Gabinetes, não há
determinação de obrigatoriedade do julgamento dos processos mais antigos na Corte; b) em reuniões
administrativas realizadas no mês de março de 2018 pelo Presidente com os demais Ministros para
tratar da questão das horas extras, foi proposta a realização de horas extras exclusivamente para exame
de processos distribuídos até 31/12/2015. Todavia tal proposta não foi acatada, em face da maior
complexidade do exame dos processos mais antigos e da necessidade premente de baixar estoques
sempre crescentes de processos.
No ano de 2018, foram gastos R$ 9.888.093,88 com o pagamento de 72.663 horas extras
aos servidores lotados em Gabinetes de Ministros para auxiliá-los no exame de processos de sua
relatoria.
Merece destaque a implantação do Projeto Estratégico denominado “Implantação da
Classificação por Temas dos Processos Judiciais do TST”, que consiste em identificar nos processos
judiciais do TST os temas que serão objeto de análise e cadastrar por meio de sistemas de informática os
assuntos processuais correspondentes (relacionando-os a cada recurso dentro de processo pendente de
julgamento no Tribunal) de forma confiável e segura, para aproveitamento da informação na gestão e
na organização do acervo processual desta Corte. Em médio e longo prazo, a implementação permitirá
julgamentos mais céleres de processos semelhantes e mais antigos devido à preferência na classificação;
distribuição interna nos gabinetes de processos com informações mais precisas sobre a quantidade de
temas e sobre quais os temas identificados; precisão maior na identificação dos temas dos processos,
com a criação de assuntos específicos do TST; adoção de tabela de assuntos e cadastros nos processos
com fonte principal de buscas, pesquisas, aproveitamento e consumo; além de diversos relatórios no BO
– processos sobrestados, repercussão geral, recursos repetitivos, assunção de competência, incidente
de uniformização de jurisprudência dos Tribunais Regionais do Trabalho, etc.
Saliente-se, ainda, o lançamento da ferramenta “BEM-TE-VI”, sistema de inteligência
artificial criado para auxiliar de forma estratégica a gestão do acervo processual nos Gabinetes de
Ministros. Ela auxilia na reunião de processos que possuem os mesmos temas, otimizando, assim, o
tempo de elaboração dos votos.
Merece realce, por fim, o acordo de cooperação técnica firmado com a Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) com o fito de unir a expertise das duas
instituições no desenvolvimento de ferramentas de automação e de inteligência artificial. O propósito é
ampliar o alcance do Sistema Corpus927, que agrupa a jurisprudência dos Tribunais Superiores com o
objetivo de promover a melhoria da prestação jurisdicional e dar mais celeridade aos processos.
Considerando o desempenho relativo ao IPAT do ano de 2017 (36,2%) e o índice apurado
em dezembro de 2018, a meta anual, tal como ocorrido em 2017, não foi atingida.
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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 2018: Reduzir para 46 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

Polaridade:

Meta 2018

Resultado

Periodicidade

46 dias

53 dias

anual

(Quanto menor o resultado, melhor o desempenho)

O Índice Médio de Baixados Sem Recursos – IMBSR - avalia o número médio de dias entre
o primeiro julgamento do processo e sua baixa definitiva sem interposição de recurso.
O IMBSR previsto foi de 46 dias e o alcançado de 53 dias, um desempenho de 84,57%. No
ano 2018 foram baixados sem recursos 186.499 processos (2.596 feitos em janeiro, 15.318 em
fevereiro, 17.261 em março, 18.091 em abril, 20.967 em maio, 20.870 em junho, 3.367 em julho, 22.043
em agosto, 19.102 em setembro, 16.734 em outubro, 16.056 em novembro e 14.094 em dezembro).
A política adotada por esta Corte, ao implantar o pagamento de horas extras nos
Gabinetes dos Ministros até mesmo aos ocupantes de cargo de confiança (Ato Conjunto TST.CSJT.GP 22,
de 28/6/2018), não surtiu o efeito esperado, uma vez que prevaleceu o regime de triagem dos
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processos mais simples e mais novos, com vistas a aumentar a produtividade nos gabinetes, razão pela
qual a meta estipulada não foi atingida.
Ademais, convém destacar que: a) na Resolução Administrativa 1970, de 20/3/18, que
regulamenta o teletrabalho no TST alusivo ao pagamento de horas extras nos Gabinetes, não há
determinação de obrigatoriedade do julgamento dos processos mais antigos na Corte; b) em reuniões
administrativas realizadas no mês de março de 2018 pelo Presidente com os demais Ministros para
tratar da questão das horas extras, foi proposta a realização de horas extras exclusivamente para exame
de processos distribuídos até 31/12/2015. Todavia tal proposta não foi acatada, em face da maior
complexidade do exame dos processos mais antigos e da necessidade premente de baixar estoques
sempre crescentes de processos.
No ano de 2018, foram gastos R$ 9.888.093,88 com o pagamento de 72.663 horas extras
aos servidores lotados em Gabinetes de Ministros para auxiliá-los no exame de processos de sua
relatoria.
Merece destaque a implantação do Projeto Estratégico denominado “Implantação da
Classificação por Temas dos Processos Judiciais do TST”, que consiste em identificar nos processos
judiciais do TST os temas que serão objeto de análise e cadastrar por meio de sistemas de informática os
assuntos processuais correspondentes (relacionando-os a cada recurso dentro de processo pendente de
julgamento no Tribunal) de forma confiável e segura, para aproveitamento da informação na gestão e
na organização do acervo processual desta Corte. Em médio e longo prazo, a implementação permitirá
julgamentos mais céleres de processos semelhantes e mais antigos devido à preferência na classificação;
distribuição interna nos gabinetes de processos com informações mais precisas sobre a quantidade de
temas e sobre quais os temas identificados; precisão maior na identificação dos temas dos processos,
com a criação de assuntos específicos do TST; adoção de tabela de assuntos e cadastros nos processos
com fonte principal de buscas, pesquisas, aproveitamento e consumo; além de diversos relatórios no BO
– processos sobrestados, repercussão geral, recursos repetitivos, assunção de competência, incidente
de uniformização de jurisprudência dos Tribunais Regionais do Trabalho, etc.
Saliente-se, ainda, o lançamento da ferramenta “BEM-TE-VI”, sistema de inteligência
artificial criado para auxiliar de forma estratégica a gestão do acervo processual nos Gabinetes de
Ministros. Ela auxilia na reunião de processos que possuem os mesmos temas, otimizando, assim, o
tempo de elaboração dos votos.
Merece realce, por fim, o acordo de cooperação técnica firmado com a Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) com o fito de unir a expertise das duas
instituições no desenvolvimento de ferramentas de automação e de inteligência artificial. O propósito é
ampliar o alcance do Sistema Corpus927, que agrupa a jurisprudência dos Tribunais Superiores com o
objetivo de promover a melhoria da prestação jurisdicional e dar mais celeridade aos processos.
Considerando o desempenho relativo ao IMBSR do ano de 2017 (85,56%) e o índice
apurado em dezembro de 2018, a meta anual, tal como ocorrido em 2017, não foi atingida.
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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 2018: Reduzir para 402 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 2018

Resultado

Periodicidade

363 dias

544 dias

anual

(Quanto menor o resultado, melhor o desempenho)

O Índice Médio de Baixados Sem Recursos – IMBSR - avalia o número médio de dias entre
o primeiro julgamento do processo e sua baixa definitiva sem interposição de recurso.
O IMBR 2018 atingiu 544 dias, ficando acima da meta estipulada de 363 dias, um
desempenho de 50,16%, tendo sido baixados com recursos 53.161 processos (1.446 feitos em janeiro,
4.591 em fevereiro, 5.153 em março, 5.491 em abril, 4.316 em maio, 5.572 em junho, 2.120 em julho,
4.992 em agosto, 5.875 em setembro, 4.627 em outubro, 5.547 em novembro e 3.431 em dezembro).
A política adotada por esta Corte, ao implantar o pagamento de horas extras nos
Gabinetes dos Ministros até mesmo aos ocupantes de cargo de confiança (Ato Conjunto TST.CSJT.GP 22,
de 28/6/2018), não surtiu o efeito esperado, uma vez que prevaleceu o regime de triagem dos
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processos mais simples e mais novos, com vistas a aumentar a produtividade nos gabinetes, razão pela
qual a meta estipulada não foi atingida.
Ademais, convém destacar que: a) na Resolução Administrativa 1970, de 20/3/18, que
regulamenta o teletrabalho no TST alusivo ao pagamento de horas extras nos Gabinetes, não há
determinação de obrigatoriedade do julgamento dos processos mais antigos na Corte; b) em reuniões
administrativas realizadas no mês de março de 2018 pelo Presidente com os demais Ministros para
tratar da questão das horas extras, foi proposta a realização de horas extras exclusivamente para exame
de processos distribuídos até 31/12/2015. Todavia tal proposta não foi acatada, em face da maior
complexidade do exame dos processos mais antigos e da necessidade premente de baixar estoques
sempre crescentes de processos.
No ano de 2018, foram gastos R$ 9.888.093,88 com o pagamento de 72.663 horas extras
aos servidores lotados em Gabinetes de Ministros para auxiliá-los no exame de processos de sua
relatoria.
Merece destaque a implantação do Projeto Estratégico denominado “Implantação da
Classificação por Temas dos Processos Judiciais do TST”, que consiste em identificar nos processos
judiciais do TST os temas que serão objeto de análise e cadastrar por meio de sistemas de informática os
assuntos processuais correspondentes (relacionando-os a cada recurso dentro de processo pendente de
julgamento no Tribunal) de forma confiável e segura, para aproveitamento da informação na gestão e
na organização do acervo processual desta Corte. Em médio e longo prazo, a implementação permitirá
julgamentos mais céleres de processos semelhantes e mais antigos devido à preferência na classificação;
distribuição interna nos gabinetes de processos com informações mais precisas sobre a quantidade de
temas e sobre quais os temas identificados; precisão maior na identificação dos temas dos processos,
com a criação de assuntos específicos do TST; adoção de tabela de assuntos e cadastros nos processos
com fonte principal de buscas, pesquisas, aproveitamento e consumo; além de diversos relatórios no BO
– processos sobrestados, repercussão geral, recursos repetitivos, assunção de competência, incidente
de uniformização de jurisprudência dos Tribunais Regionais do Trabalho, etc.
Saliente-se, ainda, o lançamento da ferramenta “BEM-TE-VI”, sistema de inteligência
artificial criado para auxiliar de forma estratégica a gestão do acervo processual nos Gabinetes de
Ministros. Ela auxilia na reunião de processos que possuem os mesmos temas, otimizando, assim, o
tempo de elaboração dos votos.
Merece realce, por fim, o acordo de cooperação técnica firmado com a Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) com o fito de unir a expertise das duas
instituições no desenvolvimento de ferramentas de automação e de inteligência artificial. O propósito é
ampliar o alcance do Sistema Corpus927, que agrupa a jurisprudência dos Tribunais Superiores com o
objetivo de promover a melhoria da prestação jurisdicional e dar mais celeridade aos processos.
Considerando o desempenho relativo ao IMBR do ano de 2017 (43,03%) e o índice
apurado em dezembro de 2018, a meta anual, tal como ocorrido em 2017, não foi atingida.
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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 2018: Reduzir para 207 dias o tempo médio de tramitação entre a primeira conclusão e
o primeiro julgamento do processo judicial.

Denominação
IMJ – Índice Médio de Julgados

Polaridade:

Meta 2018
207 dias

Resultado
338 dias

Periodicidade
anual

(Quanto menor o resultado, melhor o desempenho)

O Índice Médio de Julgados – IMJ - avalia o tempo médio de tramitação processual entre a
primeira conclusão e a primeira decisão judicial.
O IMJ 2018 atingiu 338 dias, superando a meta anual estipulada de 207 dias, com
desempenho de 36,57%, o que totalizou 234.346 processos julgados relativamente ao “1º julgamento
no TST” (100 feitos em janeiro, 17.796 em fevereiro, 22.000 em março, 26.770 em abril, 27.568 em
maio, 31.550 em junho, 381 em julho, 24.372 em agosto, 20.079 em setembro, 23.392 em outubro,
24.660 em novembro e 15.678 em dezembro).
A política adotada por esta Corte, ao implantar o pagamento de horas extras nos
Gabinetes dos Ministros até mesmo aos ocupantes de cargo de confiança (Ato Conjunto TST.CSJT.GP 22,
de 28/6/2018), não surtiu o efeito esperado, uma vez que prevaleceu o regime de triagem dos
processos mais simples e mais novos, com vistas a aumentar a produtividade nos gabinetes, razão pela
qual a meta estipulada não foi atingida.

43

Assessoria de Gestão Estratégica
Secretaria-Geral da Presidência
Tribunal Superior do Trabalho
Ademais, convém destacar que: a) na Resolução Administrativa 1970, de 20/3/18, que
regulamenta o teletrabalho no TST alusivo ao pagamento de horas extras nos Gabinetes, não há
determinação de obrigatoriedade do julgamento dos processos mais antigos na Corte; b) em reuniões
administrativas realizadas no mês de março de 2018 pelo Presidente com os demais Ministros para
tratar da questão das horas extras, foi proposta a realização de horas extras exclusivamente para exame
de processos distribuídos até 31/12/2015. Todavia tal proposta não foi acatada, em face da maior
complexidade do exame dos processos mais antigos e da necessidade premente de baixar estoques
sempre crescentes de processos.
No ano de 2018, foram gastos R$ 9.888.093,88 com o pagamento de 72.663 horas extras
aos servidores lotados em Gabinetes de Ministros para auxiliá-los no exame de processos de sua
relatoria.
Merece destaque a implantação do Projeto Estratégico denominado “Implantação da
Classificação por Temas dos Processos Judiciais do TST”, que consiste em identificar nos processos
judiciais do TST os temas que serão objeto de análise e cadastrar por meio de sistemas de informática os
assuntos processuais correspondentes (relacionando-os a cada recurso dentro de processo pendente de
julgamento no Tribunal) de forma confiável e segura, para aproveitamento da informação na gestão e
na organização do acervo processual desta Corte. Em médio e longo prazo, a implementação permitirá
julgamentos mais céleres de processos semelhantes e mais antigos devido à preferência na classificação;
distribuição interna nos gabinetes de processos com informações mais precisas sobre a quantidade de
temas e sobre quais os temas identificados; precisão maior na identificação dos temas dos processos,
com a criação de assuntos específicos do TST; adoção de tabela de assuntos e cadastros nos processos
com fonte principal de buscas, pesquisas, aproveitamento e consumo; além de diversos relatórios no BO
– processos sobrestados, repercussão geral, recursos repetitivos, assunção de competência, incidente
de uniformização de jurisprudência dos Tribunais Regionais do Trabalho, etc.
Saliente-se, ainda, o lançamento da ferramenta “BEM-TE-VI”, sistema de inteligência
artificial criado para auxiliar de forma estratégica a gestão do acervo processual nos Gabinetes de
Ministros. Ela auxilia na reunião de processos que possuem os mesmos temas, otimizando, assim, o
tempo de elaboração dos votos.
Merece realce, por fim, o acordo de cooperação técnica firmado com a Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) com o fito de unir a expertise das duas
instituições no desenvolvimento de ferramentas de automação e de inteligência artificial. O propósito é
ampliar o alcance do Sistema Corpus927, que agrupa a jurisprudência dos Tribunais Superiores com o
objetivo de promover a melhoria da prestação jurisdicional e dar mais celeridade aos processos.
Considerando o desempenho relativo ao IMJ do ano de 2017 (45,57%) e o índice apurado
em dezembro de 2018, a meta anual, tal como ocorrido em 2017, não foi atingida.
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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 2018: Reduzir para 25% os processos conclusos com mais de 2 anos de distribuição nos
gabinetes.

Denominação
IPAG – Índice de Processos Antigos
nos Gabinetes

Polaridade:

Meta 2018

Resultado

Periodicidade

25%

30,80%

anual

(Quanto menor o resultado, melhor o desempenho)

O Índice de Processos Antigos nos Gabinetes – IPAG - avalia a relação entre os processos
distribuídos há mais de 2 anos e os processos conclusos nos gabinetes.
O IPAG 2018 atingiu 30,80% do desempenho esperado, ficando acima da meta anual
estipulada de 25%, tendo em vista que se encontram pendentes no Tribunal 47.599 processos antigos
entre os 154.544 processos conclusos nos gabinetes.
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A política adotada por esta Corte, ao implantar o pagamento de horas extras nos
Gabinetes dos Ministros até mesmo aos ocupantes de cargo de confiança (Ato Conjunto TST.CSJT.GP 22,
de 28/6/2018), não surtiu o efeito esperado, uma vez que prevaleceu o regime de triagem dos
processos mais simples e mais novos, com vistas a aumentar a produtividade nos gabinetes, razão pela
qual a meta estipulada não foi atingida.
Ademais, convém destacar que: a) na Resolução Administrativa 1970, de 20/3/18, que
regulamenta o teletrabalho no TST alusivo ao pagamento de horas extras nos Gabinetes, não há
determinação de obrigatoriedade do julgamento dos processos mais antigos na Corte; b) em reuniões
administrativas realizadas no mês de março de 2018 pelo Presidente com os demais Ministros para
tratar da questão das horas extras, foi proposta a realização de horas extras exclusivamente para exame
de processos distribuídos até 31/12/2015. Todavia tal proposta não foi acatada, em face da maior
complexidade do exame dos processos mais antigos e da necessidade premente de baixar estoques
sempre crescentes de processos.
No ano de 2018, foram gastos R$ 9.888.093,88 com o pagamento de 72.663 horas extras
aos servidores lotados em Gabinetes de Ministros para auxiliá-los no exame de processos de sua
relatoria.
Merece destaque a implantação do Projeto Estratégico denominado “Implantação da
Classificação por Temas dos Processos Judiciais do TST”, que consiste em identificar nos processos
judiciais do TST os temas que serão objeto de análise e cadastrar por meio de sistemas de informática os
assuntos processuais correspondentes (relacionando-os a cada recurso dentro de processo pendente de
julgamento no Tribunal) de forma confiável e segura, para aproveitamento da informação na gestão e
na organização do acervo processual desta Corte. Em médio e longo prazo, a implementação permitirá
julgamentos mais céleres de processos semelhantes e mais antigos devido à preferência na classificação;
distribuição interna nos gabinetes de processos com informações mais precisas sobre a quantidade de
temas e sobre quais os temas identificados; precisão maior na identificação dos temas dos processos,
com a criação de assuntos específicos do TST; adoção de tabela de assuntos e cadastros nos processos
com fonte principal de buscas, pesquisas, aproveitamento e consumo; além de diversos relatórios no BO
– processos sobrestados, repercussão geral, recursos repetitivos, assunção de competência, incidente
de uniformização de jurisprudência dos Tribunais Regionais do Trabalho, etc.
Saliente-se, ainda, o lançamento da ferramenta “BEM-TE-VI”, sistema de inteligência
artificial criado para auxiliar de forma estratégica a gestão do acervo processual nos Gabinetes de
Ministros. Ela auxilia na reunião de processos que possuem os mesmos temas, otimizando, assim, o
tempo de elaboração dos votos.
Merece realce, por fim, o acordo de cooperação técnica firmado com a Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) com o fito de unir a expertise das duas
instituições no desenvolvimento de ferramentas de automação e de inteligência artificial. O propósito é
ampliar o alcance do Sistema Corpus927, que agrupa a jurisprudência dos Tribunais Superiores com o
objetivo de promover a melhoria da prestação jurisdicional e dar mais celeridade aos processos.
Considerando o desempenho relativo ao IPAG do ano de 2017 (42,55%) e o índice apurado
em dezembro de 2018, a meta anual, tal como ocorrido em 2017, não foi atingida.
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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 2018: Reduzir para 393 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 2018

Resultado

Periodicidade

393 dias

576 dias

anual

RR

ITMT

REPGERAL

AIRR

Polaridade:

(Quanto menor o resultado, melhor o desempenho)

O Índice de Tempo Médio de Tramitação – ITMT - avalia o tempo médio de tramitação
processual no TST.
O ITMT 2018 atingiu 576 dias, superando a meta anual estipulada de 393 dias, com
desempenho de 53,39%, tendo sido baixados 247.411 processos no ano de 2018 (4.165 feitos em
janeiro, 20.438 em fevereiro, 22.892 em março, 24.508 em abril, 26.033 em maio, 27.272 em junho,
5.745 em julho, 28.184 em agosto, 25.753 em setembro, 22.097 em outubro, 22.410 em novembro e
17.914 em dezembro).
A política adotada por esta Corte, ao implantar o pagamento de horas extras nos
Gabinetes dos Ministros até mesmo aos ocupantes de cargo de confiança (Ato Conjunto TST.CSJT.GP 22,
de 28/6/2018), não surtiu o efeito esperado, uma vez que prevaleceu o regime de triagem dos
processos mais simples e mais novos, com vistas a aumentar a produtividade nos gabinetes, razão pela
qual a meta estipulada não foi atingida.
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Ademais, convém destacar que: a) na Resolução Administrativa 1970, de 20/3/18, que
regulamenta o teletrabalho no TST alusivo ao pagamento de horas extras nos Gabinetes, não há
determinação de obrigatoriedade do julgamento dos processos mais antigos na Corte; b) em reuniões
administrativas realizadas no mês de março de 2018 pelo Presidente com os demais Ministros para
tratar da questão das horas extras, foi proposta a realização de horas extras exclusivamente para exame
de processos distribuídos até 31/12/2015. Todavia tal proposta não foi acatada, em face da maior
complexidade do exame dos processos mais antigos e da necessidade premente de baixar estoques
sempre crescentes de processos.
No ano de 2018, foram gastos R$ 9.888.093,88 com o pagamento de 72.663 horas extras
aos servidores lotados em Gabinetes de Ministros para auxiliá-los no exame de processos de sua
relatoria.
Merece destaque a implantação do Projeto Estratégico denominado “Implantação da
Classificação por Temas dos Processos Judiciais do TST”, que consiste em identificar nos processos
judiciais do TST os temas que serão objeto de análise e cadastrar por meio de sistemas de informática os
assuntos processuais correspondentes (relacionando-os a cada recurso dentro de processo pendente de
julgamento no Tribunal) de forma confiável e segura, para aproveitamento da informação na gestão e
na organização do acervo processual desta Corte. Em médio e longo prazo, a implementação permitirá
julgamentos mais céleres de processos semelhantes e mais antigos devido à preferência na classificação;
distribuição interna nos gabinetes de processos com informações mais precisas sobre a quantidade de
temas e sobre quais os temas identificados; precisão maior na identificação dos temas dos processos,
com a criação de assuntos específicos do TST; adoção de tabela de assuntos e cadastros nos processos
com fonte principal de buscas, pesquisas, aproveitamento e consumo; além de diversos relatórios no BO
– processos sobrestados, repercussão geral, recursos repetitivos, assunção de competência, incidente
de uniformização de jurisprudência dos Tribunais Regionais do Trabalho, etc.
Saliente-se, ainda, o lançamento da ferramenta “BEM-TE-VI”, sistema de inteligência
artificial criado para auxiliar de forma estratégica a gestão do acervo processual nos Gabinetes de
Ministros. Ela auxilia na reunião de processos que possuem os mesmos temas, otimizando, assim, o
tempo de elaboração dos votos.
Merece realce, por fim, o acordo de cooperação técnica firmado com a Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) com o fito de unir a expertise das duas
instituições no desenvolvimento de ferramentas de automação e de inteligência artificial. O propósito é
ampliar o alcance do Sistema Corpus927, que agrupa a jurisprudência dos Tribunais Superiores com o
objetivo de promover a melhoria da prestação jurisdicional e dar mais celeridade aos processos.
Considerando o desempenho relativo ao ITMT do ano de 2017 (54,76%) e o índice
apurado em dezembro de 2018, a meta anual, tal como ocorrido em 2017, não foi atingida.
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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 2018: Reduzir para 52% o congestionamento processual.

Denominação
IC – Índice de Congestionamento

Polaridade:

Meta 2018

Resultado

Periodicidade

52%

50,02%

anual

(Quanto menor o resultado, melhor o desempenho)

O Índice de Congestionamento – IC - avalia o percentual de demanda reprimida por
soluções definitivas nos processos em trâmite no TST.
O IC 2018 atingiu 50,02%, ficando abaixo da meta anual estipulada de 52%, com
desempenho 103,81%.
Houve um acréscimo de 0,38% no acervo de casos novos no TST entre novembro e
dezembro, que subiu de 238.783 para 239.689, considerado o total de 247.422 processos baixados no
ano de 2018.
A política adotada por esta Corte, ao implantar o pagamento de horas extras nos
Gabinetes dos Ministros até mesmo aos ocupantes de cargo de confiança (Ato Conjunto TST.CSJT.GP 22,
de 28/6/2018), não surtiu o efeito esperado, uma vez que prevaleceu o regime de triagem dos
processos mais simples e mais novos, com vistas a aumentar a produtividade nos gabinetes, razão pela
qual a meta estipulada não foi atingida.
Ademais, convém destacar que: a) na Resolução Administrativa 1970, de 20/3/18, que
regulamenta o teletrabalho no TST alusivo ao pagamento de horas extras nos Gabinetes, não há
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determinação de obrigatoriedade do julgamento dos processos mais antigos na Corte; b) em reuniões
administrativas realizadas no mês de março de 2018 pelo Presidente com os demais Ministros para
tratar da questão das horas extras, foi proposta a realização de horas extras exclusivamente para exame
de processos distribuídos até 31/12/2015. Todavia tal proposta não foi acatada, em face da maior
complexidade do exame dos processos mais antigos e da necessidade premente de baixar estoques
sempre crescentes de processos.
No ano de 2018, foram gastos R$ 9.888.093,88 com o pagamento de 72.663 horas extras
aos servidores lotados em Gabinetes de Ministros para auxiliá-los no exame de processos de sua
relatoria.
Merece destaque a implantação do Projeto Estratégico denominado “Implantação da
Classificação por Temas dos Processos Judiciais do TST”, que consiste em identificar nos processos
judiciais do TST os temas que serão objeto de análise e cadastrar por meio de sistemas de informática os
assuntos processuais correspondentes (relacionando-os a cada recurso dentro de processo pendente de
julgamento no Tribunal) de forma confiável e segura, para aproveitamento da informação na gestão e
na organização do acervo processual desta Corte. Em médio e longo prazo, a implementação permitirá
julgamentos mais céleres de processos semelhantes e mais antigos devido à preferência na classificação;
distribuição interna nos gabinetes de processos com informações mais precisas sobre a quantidade de
temas e sobre quais os temas identificados; precisão maior na identificação dos temas dos processos,
com a criação de assuntos específicos do TST; adoção de tabela de assuntos e cadastros nos processos
com fonte principal de buscas, pesquisas, aproveitamento e consumo; além de diversos relatórios no BO
– processos sobrestados, repercussão geral, recursos repetitivos, assunção de competência, incidente
de uniformização de jurisprudência dos Tribunais Regionais do Trabalho, etc.
Saliente-se, ainda, o lançamento da ferramenta “BEM-TE-VI”, sistema de inteligência
artificial criado para auxiliar de forma estratégica a gestão do acervo processual nos Gabinetes de
Ministros. Ela auxilia na reunião de processos que possuem os mesmos temas, otimizando, assim, o
tempo de elaboração dos votos.
Merece realce, por fim, o acordo de cooperação técnica firmado com a Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) com o fito de unir a expertise das duas
instituições no desenvolvimento de ferramentas de automação e de inteligência artificial. O propósito é
ampliar o alcance do Sistema Corpus927, que agrupa a jurisprudência dos Tribunais Superiores com o
objetivo de promover a melhoria da prestação jurisdicional e dar mais celeridade aos processos.
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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 2018: Elevar para 68% o grau de satisfação dos clientes com os serviços prestados pelo
TST.

Denominação
ISAT – Índice de Satisfação dos
Clientes

Polaridade:

Meta 2018

Resultado

Periodicidade

68%

69,60%

anual

(Quanto maior o resultado, melhor o desempenho)

De acordo com o Plano Estratégico do TST 2015 a 2020 desta Corte, compete à Ouvidoria
a apuração e análise do Índice de Satisfação dos Clientes (ISAT), que avalia o grau de satisfação dos
clientes com os serviços prestados pelo TST.
Esse indicador serve de referência para o alcance da Meta 23, estabelecida no Plano
Estratégico em vigência, qual seja, elevar para 70% o grau de satisfação dos clientes com os serviços
prestados pelo TST até 2020.
A mensuração baseia-se em instrumento de pesquisa de satisfação social disponibilizada
pelo TST, na internet.
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Para o cumprimento da Meta 23 em 2020, foram estabelecidas as seguintes previsões:

2015

2016

2018

2018

2019

2020

65%

66%

67%

68%

69%

70%

O índice é definido pela razão entre a soma de todas as notas atribuídas pelos clientes e o
número total de clientes que responderam a pesquisa.
A mensuração baseia-se em instrumento de pesquisa de satisfação social disponibilizada
pelo TST, na internet sem a utilização de recursos orçamentários. Tendo em vista as novas diretrizes
determinadas pelo CNJ em 2014 e a aprovação do Plano Estratégico 2015-2020, a metodologia e o
conteúdo do questionário foram redefinidos pelas unidades interessadas.
Em 2018, a Pesquisa de Satisfação foi respondida por 2.704 pessoas. De acordo com o
resultado, o Índice de Satisfação dos Clientes foi de 69,6%, superando a meta estabelecida para 2018
(68%), com um desempenho de 102,35%.
Para o cumprimento da Meta 23, foram realizadas pela Ouvidoria do TST a ações de
atualização do sítio da unidade, especificamente na seção da página do formulário eletrônico, na qual
foram inseridos mais dois links: um de Pesquisa Processual e outro de Pedido de Informação, de modo a
imprimir mais clareza na informação e auxiliar melhor o cidadão; realização de cursos de
aprimoramento tais como a) “Tratamento de Denúncias em Ouvidorias”, oferecido pela Ouvidoria-Geral
da União/Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, no período de 22 a 24 de maio e
“ Curso de Defesa do Cidadão e Simplificação”, o qual detalhou novas rotinas sugeridas pela OuvidoriaGeral da União; estreitamento da parceria com as unidades do Tribunal, com o intuito de obter das
unidades respostas mais claras e dentro do prazo legal.
O

Relatório

dessa

Pesquisa

pode

ser

consultado

no

seguinte

link:

http://www.tst.jus.br/documents/10157/92903/PESQUISA+DE+SATISFA%C3%87%C3%83O+D
O+TST+2018/a604f885-985a-17c5-1b20-041a6f0676de.
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4. Destaques da Execução da Estratégia – Metas Judiciárias

IAPA – Índice de Agilidade
Publicação de Acórdãos

na

IPJ – Índice de Produtividade Judicante
IPAT – Índice de Processos Antigos em
Tramitação
IMBSR – Índice Médio de Baixados
sem Recursos
IMBR – Índice Médio de Baixados com
Recursos
IMJ – Índice Médio de Julgados
IPAG – Índice de Processos Antigos nos
Gabinetes
ITMT – Índice do Tempo Médio de
Tramitação
IC – Índice de Congestionamento

2015

2016

2017

2018

92,76%

95,11%

95,50%

96,89%

9.151

10.108

10.784

39,41%

38,56%

36,20%

27,08%

44 dias

51 dias

54 dias

53 dias

415 dias

480 dias

631 dias

544 dias

297 dias

316 dias

326 dias

338 dias

39,41%

44,92%

42,55%

30,80%

467 dias

557 dias

601 dias

576 dias

53,40%

55,67%

52,14%

50,02%

12.918

2017

2018

Casos Novos

206.869

239.689

15,87%

Baixados

220.780

247.422

12,07%

Conclusos

150.252

154.544

2,86%

Conclusos (mais de 2 anos)

63.930

47.599

- 25,55%

Acervo Total

255.363

251.614

- 1,47%

Julgados (1º julgamento)

210.669

234.346

11,24%

Tempo Médio Total de Tramitação

601 dias

576 dias

- 4,16%

54 dias

53 dias

- 1,85%

631 dias

544 dias

- 13,79%

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

Comparativo
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5. Painéis de Contribuição das Unidades
O disposto no inciso V do artigo 1º do Ato nº 786/2012, reeditado pelo Ato 280/2018,
que instituiu o Sistema de Gestão Estratégica do TST, prevê o alinhamento das ações do TST à 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.
Em 2015, com o início da execução do Plano, 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.
Em 2016 e 2017, os Painéis de Contribuição das Unidades para os objetivos, metas e
ações estratégicas resultaram em 94 e 92 ações, respectivamente.
O Desdobramento da Estratégia para 2018 resultou em 114 ações de contribuição para
os objetivos, metas e ações estratégicas, das quais 83 foram concluídas, 23 estão em andamento e 8 não
foram iniciadas. Ressalta-se que as ações constantes dos Painéis contribuíram significativamente para os
resultados alcançados.
Das ações de contribuição apresentadas, destacaram-se aquelas que geraram maior
efeito nos objetivos e indicadores de desempenho estratégicos, como as relacionadas à produtividade
judicante, saúde e qualidade de vida, redução do consumo de papel, capacitação dos servidores,
aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia da informação, satisfação do cliente, gestão do
conhecimento e aperfeiçoamento dos processos de trabalho.

Tabela de situação das Ações dos Painéis de Contribuição das Unidades
UNIDADE
CDEP
CMLOG
NSA
SEA
SESAUD
ASGE
OUV
SECOI
SECOM
SEGP
SETIN
SEGJUD
SUBTOTAL AÇÕES
TOTAL AÇÕES
RECURSOS
TOTAIS

CONCLUÍDA
6
2
5
3
10
19
3
4
11
7
7
6
83

EM ANDAMENTO
1

NÃO INICIADA
1

2

2
2
1
11
4
23

1
3
3

RECURSOS (R$)
1.832.697,82
120.000,00
7.050.466,08
9.888.093,88
5.110.634,64
-

8
114
24.001.892,40
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6. Projetos Estratégicos

6.1 Implementação da Gestão por Competências
Responsável: Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas.
Indicadores impactados:
Índice Mínimo de Capacitação dos Servidores em Competências (IMCSC)
Índice de Desenvolvimento da Competência (IDC)
Índice de Rotatividade Interna (IRI)
Índice de Rotatividade Externa (IRE)
Índice de Clima Organizacional e Qualidade de Vida no TST (ICOQVT)

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 orçamento total planejado para o projeto é de R$ 1.552.401,81 e os orçamentos
planejado/executado até o final de 2018 foi de R$ 1.050.710,00.
O Projeto teve início em março de 2012, cujo final está previsto para março de 2021. Seu
percentual de conclusão, no final de 2018, foi de 80%. Encontra-se com as atividades previstas no
cronograma em atraso.
Contudo, apesar de o modelo metodológico já estar integralmente desenvolvido e de os
postos de trabalho e as competências já estarem mapeados, ao longo do ano não foi possível concluir a
implementação do software que suportará a gestão do modelo. Isso porque o sistema informatizado
ainda necessita de customizações que estão sendo efetuadas, devido o encerramento do contrato junto
à fornecedora do software e a cessão do código-fonte para o TST. Dessa forma, a data de conclusão da
implantação do Projeto foi replanejada para março de 2021. Tal data já contempla, inclusive, a
conclusão do primeiro ciclo de avaliação por competências e resultados.
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6.2 Implantação da Classificação por Temas dos Processos Judiciais no TST
Responsável: Coordenadoria de Processos Eletrônicos
Indicadores impactados:
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 Processos Antigos em Tramitação (IPAT)
Índice de Processos Antigos nos Gabinetes (IPAG)
Índice de Produtividade Judicante (IPJ)
Índice do Tempo Médio de Tramitação (ITMT)

O escopo do aludido projeto TST consistiu na identificação dos temas que são objeto de
análise e no cadastramento por meio de sistemas de informática dos assuntos processuais
correspondentes (relacionando-os a cada recurso dentro do processo pendente de julgamento no
Tribunal), de forma confiável e segura, para aproveitamento da informação na gestão e organização de
acervo processual desta Corte.
O projeto foi iniciado em março de 2018 e concluído em maio de 2018, sem gasto
financeiro para o TST, uma vez que foi executado pela própria unidade responsável.
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7. Metas Nacionais do Poder Judiciário
As metas nacionais para o ano de 2018 foram aprovadas no XI Encontro Nacional do Poder
Judiciário, em Brasília, com a presença dos magistrados e representantes da Justiça Brasileira.
Apresenta-se a seguir o desempenho do TST frente às Metas Nacionais do Judiciário,
monitoradas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

7.1 Meta 1
Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos em 2018.
Grau de cumprimento: 106,5%
* fonte: site do CNJ
Considerando as variáveis previstas na Meta 1, ou seja, com a exclusão de algumas classes
processuais, o Tribunal Superior do Trabalho distribuiu 247.593 processos e julgou 263.683, o que
ensejou a superação da meta em 6,5%, o que também implica um aumento de 31% em relação a 2017,
que teve 201.224 processos julgados.

7.2 Meta 2
Julgar, até 31/12/2018, pelo menos 100% dos processos distribuídos até 31/12/2014.
Grau de cumprimento: 93,1%
* fonte: site do CNJ

Julgar, até 31/12/2018, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2015.
Grau de cumprimento: 95,6%
* fonte: site do CNJ
No que tange à meta 2 “Julgar, até 31/12/2018, pelo menos 100% dos processos distribuídos
até 31/12/2014” e “Julgar, até 31/12/2018, pelo menos 90% dos processos distribuídos até
31/12/2015”, registrou-se a superação dos resultados, quando comparados à apuração obtida em 2017,
na ordem de 2,48% e 6,81%, respectivamente.

7.4 Meta 6
Identificar e julgar, até 31/12/2018, as ações coletivas distribuídas até 31/12/2015.
Grau de cumprimento: 99,1%
* fonte: site do CNJ
A meta teve um aumento da produtividade de 1,27% no cumprimento da meta de 2018
(99,1%), quando comparado com 2017 (97,83%).

7.5 Meta 7
Identificar e reduzir em 3% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano anterior.
Grau de cumprimento: 95,9%.
* fonte: site do CNJ
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A Meta 7 obteve um cumprimento de 95,9%, ou seja, um aumento de 14,73% no número
de baixados de grandes litigantes em 2018 (46.493 processos), quando comparado com os dados
obtidos em 2017 (40.521 processos). Figuram como principais partes interessadas o Banco do Brasil S.A.,
a Caixa Econômica Federal – CEF, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, a Fundação
Petrobrás de Seguridade Social – PETROS, a Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS, a União, o Santander,
o Bradesco, o Itaú-Unibanco e a Funcef.
O Tribunal Superior do Trabalho aperfeiçoa, continuamente, seus processos de trabalho
para a busca do cumprimento das metas, conforme destaques realizados em 2018:
- aperfeiçoamento dos sistemas de Processo Judicial eletrônico – Nesse aspecto, convém registrar a
criação do primeiro módulo da Ferramenta BEM-TE-VI. Esse Sistema de Inteligência Artificial foi criado
para auxiliar de forma estratégica a gestão do acervo processual nos gabinetes de ministros. Possibilita a
reunião de temas e casos iguais, otimizando o tempo de elaboração dos votos. O Bem-te-vi conta com
diversos filtros para saber, por exemplo, quantos processos estão relacionados a determinado tema e há
quanto tempo essas ações deram entrada no gabinete. Também é possível identificar se o número de
julgados está de acordo com as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça;
- Implantação do Projeto Classificação por Temas dos Processos Judiciais no TST – Consiste em
identificar nos processos judiciais do TST os temas que serão objeto de análise e cadastrar por meio de
sistemas de informática os assuntos processuais correspondentes (relacionando-os a cada recurso
dentro do processo pendente de julgamento no Tribunal) de forma confiável e segura, para
aproveitamento de informação na gestão e organização do acervo processual desta Corte. A solução
contribui para o melhor desempenho das metas do Plano Estratégico e do CNJ, uma vez que torna o
julgamento mais célere para os processos semelhantes;
- Capacitação dos servidores da área judiciária para o aumento da produtividade de julgamento
(Reforma trabalhista, Pesquisa de Jurisprudência, Direito Material e processual do trabalho, Elaboração
e Minutas de Voto, etc.);
- aperfeiçoamento do processo de comunicação (boletins estatísticos, Reuniões de Acompanhamento
da Estratégia e comunicados do Presidente no Tribunal);
- Pagamento de horas extras aos servidores lotados em Gabinetes de Ministros para auxiliá-los no
exame de processos de sua relatoria.
As ações acima foram desenvolvidas pelas próprias unidades do TST, não gerando custo
financeiro, à exceção da capacitação dos servidores que está registrado no desempenho da Meta 1 –
Índice Mínimo de Capacitação dos Servidores e Competências – IMCSC e do pagamento de horas extras
aos servidores, também registrado no desempenho das Metas Judiciárias 15 a 22 do Plano Estratégico
2015 a 2020.
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8. Objetivos Estratégicos
São declarações de ações para se realizar a Missão e alcançar a Visão do TST.
Conforme Plano Estratégico 2015 a 2020, o TST definiu como Objetivos Estratégicos:
- Desenvolver competências e valorizar pessoas;
- Promover saúde e qualidade de vida;
- Garantir a infraestrutura e o orçamento;
- Fortalecer a imagem do TST;
- Otimizar os processos de trabalho; e
- Aferir a qualidade da Prestação Jurisdicional.

8.1 Desenvolver competências e valorizar pessoas
Consiste em desenvolver continuamente as competências e valorizar as pessoas para
melhor desempenho de suas atribuições.
O TST definiu indicadores estratégicos e a Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas
- CDEP executou ações definidas no Painel de Contribuição 2018, vinculadas às iniciativas estratégicas do
PE 2015 a 2020, para promover os resultados e a cobertura do Objetivo Estratégico, consoante seguem:
a) Indicadores de Desempenho:
- Índice Mínimo de Capacitação dos Servidores em Competências – IMCSC;
- Índice de Desenvolvimento da Competência - IDC;
- Índice de Rotatividade Interna - IRI;
- Índice de Rotatividade Externa - IRE;
- Índice de Clima Organizacional e Qualidade de Vida - ICOQVT (Aferição Bianual 2017); e
- Índice de Afastamento de Servidores Decorrente de Licença Médica - IAFAST;
b) Ações realizadas ou em andamento:
- Implementar o Modelo de Gestão por Competências;
- Incrementar a oferta de eventos a distância a fim de que servidores participem de mais ações
vinculadas aos postos de trabalho;
- Capacitar servidores da CDEP para elaboração de modelo de trilhas de aprendizagem;
- Alocar servidores com base em competências;
- Alinhar o estilo de gestão do Tribunal de forma a melhorarmos esse fator avaliado pela Pesquisa
de Clima e qualidade de Vida, aplicada em 2017; e
- Viabilizar ações pós-pesquisa do ICOQVT, etc.
Assim, o objetivo “Desenvolver competências e valorizar pessoas” alcançou um
desempenho de 144,08%, ou seja, uma superação da meta prevista em 44,08%, não sendo
considerado na apuração o ICOQVT (bianual). Destaca-se que as metas que compõem o objetivo
devem ser revistas, pois a maioria encontra-se subdimensionada.
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8.2 Promover saúde e qualidade de vida
Trata-se de promover o bem-estar, a saúde e a motivação das pessoas, contribuindo para
o melhor desempenho profissional e pessoal.
O TST definiu o indicador e a Secretaria de Saúde – SESAUD executou ações indicadas no
Painel de Contribuição 2018, vinculadas às iniciativas estratégicas do PE 2015 a 2020, para apoiar o seu
desempenho e, assim, promover a cobertura do aludido Objetivo Estratégico, consoante seguem:
a) Indicador de Desempenho:
- Índice de Afastamento dos Servidores Decorrente de Licença Médica – IAFAST.
b) Ações realizadas ou em andamento:
- Promover vacinação antigripal;
- Acompanhar de forma seriada o retorno ao trabalho os servidores de licenças prolongadas;
- Promover avaliação precoce das doenças que possam ter relação com o trabalho e as
neoplasias malignas;
- Disponibilizar ginástica laboral a todas as unidades do Tribunal;
- Promover ações de combate ao sedentarismo por meio do TST em Movimento;
- Promover ações de combate à obesidade;
- Promover avaliação postural e orientação ergonômica;
- Executar o Programa de Prevenção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis;
- Elaborar o Projeto Pausas no Trabalho; e
- Realizar bienalmente o Exame Médico Periódico dos servidores – PCMSO, etc.

O objetivo “Promover saúde e qualidade de vida” alcançou um desempenho de 101,07%,
ou seja, uma superação da meta prevista em 1,07%, o que exprime um excelente resultado e uma meta
bem dimensionada.

8.3 Garantir a infraestrutura e o orçamento
Objetiva disponibilizar, de forma racional, os recursos materiais, físicos, tecnológicos e
orçamentários, garantindo a eficiência, a qualidade operacional e a ampla acessibilidade.
O TST definiu indicadores estratégicos e as unidades responsáveis executaram ações
definidas nos seus Painéis de Contribuição 2018, vinculadas às iniciativas estratégicas do PE 2015 a
2020, para promover os resultados e a cobertura do objetivo Estratégico, consoante seguem:
a) Indicador de Desempenho:
- Índice de Consumo de Papel - ICP; e
- Índice de Satisfação de TI – ISTI.
b) Ações realizadas ou em andamento:
- Controlar o consumo por meio de redução gradual no fornecimento de papéis A4;
- Reduzir o número de impressoras disponíveis nas unidades;
- Garantir a disponibilidade de soluções essenciais às atividades judicantes e administrativas;
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- Promover prospecção tecnológica de forma a propiciar a inovação contínua;
- Promover o dimensionamento adequado dos recursos de Tecnologia da Informação e
Comunicação - TIC;
- Implementar medidas em resposta à Pesquisa Anual de Satisfação, em especial buscando a
homogeneização da satisfação dos usuários nos diferentes aspectos de soluções de TIC;
- Aperfeiçoar os mecanismos e instrumentos de comunicação com os demandantes de soluções
de TIC;
- Definir e implantar processos de gestão de serviços de TIC;
- Definir e implantar ferramentas automatizadas para apoiar a gestão dos serviços de TIC;
- Melhorar o grau de maturidade da Central de Serviços;
- Modernizar o Sistema de Gestão de Segurança da Informação do TST; e
- Prospectar e prover soluções de TIC que contribuam para a melhoria dos processos de trabalho
do TST, etc.
O objetivo “Garantir a infraestrutura e o orçamento” alcançou um desempenho de
110,94%, ou seja, uma superação da meta prevista em 10,94%, o que exprime um excelente resultado.

8.4 Fortalecer a imagem do TST
Trata-se de promover ações que fortaleçam a imagem do TST na realização de sua Missão
e de sua responsabilidade socioambiental.
O TST definiu indicadores estratégicos e as unidades responsáveis executaram ações
definidas nos seus Painéis de Contribuição 2018, vinculadas às iniciativas estratégicas do PE 2015 a
2020, para promover os resultados dos indicadores e a cobertura do Objetivo Estratégico, consoante
seguem:
a) Indicador de Desempenho:
- Índice de Repercussão dos Produtos Jornalísticos Produzidos - IRPJP;
- Índice de Reciclagem – IR.
b) Ações realizadas ou em andamento:
- Reformular o programa de televisão Jornada;
- Criar novos produtos audiovisuais para internet;
- Expandir a distribuição dos produtos de rádio e TV às emissoras;
- Transmitir ao vivo as sessões das Turmas pelo canal do TST no Youtube;
- Instalar Mídia Indoor do TST (TV Elevador);
- Intensificar as ações de assessoria de imprensa;
- Promover a Divulgação diária nas redes sociais oficiais do TST;
- Reformular o site do TST;
- Criar novo leiaute para Intranet;
- Adquirir arquivo digital;
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- Realizar novo contrato empresa Clipping;
- Criar listas de transmissão por Whats App;
- Reformular Newsletter;
- Realizar Exposição 50 anos da SECOM;
- Adesivar veículos;
- Recolher resíduos;
- Reaproveitar papéis;
- Complementar compostagem;
- instituir ponto de coleta seletiva;
- Aperfeiçoar a separação de resíduos;
- Realizar campanhas de para promoção da sustentabilidade no TST; e
- Executar o Plano de logística Sustentável, etc.
O objetivo “Fortalecer a imagem do TST” alcançou um desempenho de 115,31%, ou seja,
uma superação da meta prevista em 15,31%, o que exprime resultado bem satisfatório.

8.5 Otimizar os processos de trabalho
Trata-se de aprimorar processos de a fim de proporcionar maior eficiência na sua
execução e efetividade dos resultados.
O TST definiu indicadores estratégicos e executou ações definidas no Painel de
Contribuição das Unidades 2018, vinculadas às iniciativas estratégicas do PE 2015 a 2020, para
promover os resultados e a cobertura do Objetivo Estratégico, consoante seguem:
a) Indicador de Desempenho:
- Índice de Licitações Concluídas no Prazo - ILCP;
- Índice de Licitações Concluídas no Prazo / TIC - ILCP/TIC;
- Índice de Execução dos Projetos Estratégicos - IEXPE;
- Índice de Agilidade na Publicação dos Acórdãos - IAPA;
- Índice de Produtividade Judicante - IPJ;
- Índice de Processos Antigos em Tramitação - IPAT;
- Índice Médio de Baixados sem Recursos - IMBSR;
- Índice Médio de Baixados com Recursos - IMBR;
- Índice Médio de julgados - IMJ; e
- Índice de Processos Antigos em Gabinetes – IPAG.

b) Ações realizadas ou em andamento:
- Estimular a criação de novos projetos estratégicos;
- Aperfeiçoar o Escritório de Projetos, o Modelo de Gestão Estratégica e o Concurso Projetos e
Oportunidades;
- implementar a Gestão de Riscos;
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- Implementar a gestão do conhecimento;
- Desdobrar , acompanhar e comunicar a gestão da estratégia;
- Acompanhar as publicações efetuadas pelas secretarias dos órgãos judicantes;
- Executar o Plano de Gestão de Processos Eletrônicos no TST - 2018 (Plano Tático da CPE);
- Implantar a gestão de processos de trabalho na Coordenadoria de Classificação, Autuação e
Distribuição de Processos - CCADP;
- Promover a atualização jurisprudencial;
- Aperfeiçoar os métodos de controle interno;
- Aperfeiçoar as contratações;
- Aumentar a força de trabalho nos gabinetes;
- Autorizar a realização de serviço em jornada extraordinária;
- Aperfeiçoamento do Processo Judicial Eletrônico;
- Implantação da Classificação por Temas dos Processos Judiciais no TST;
- Implementação da Ferramenta BEM-TE-VI (inteligência Artificial) e Termo de Cooperação
Técnica celebrado com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, com o objetivo de promover a melhoria da prestação
jurisdicional e dar mais celeridade aos processos; etc.
O objetivo “Otimizar os processos de trabalho” alcançou um desempenho de 77,35%, ou
seja, 22,65% abaixo da meta prevista. Visto isso, observa-se um superdimensionamento da maioria das
metas, o que deverá ser revisto para 2019 e 2020.
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8.6 Aferir a qualidade da prestação jurisdicional
Objetiva medir o desempenho organizacional por meio de indicadores relacionados ao
grau de satisfação dos jurisdicionados.
O TST definiu indicadores estratégicos e as unidades responsáveis executaram ações
definidas nos seus Painéis de Contribuição 2018, vinculadas às iniciativas estratégicas do PE 2015 a
2020, para promover os resultados e a cobertura do Objetivo Estratégico, consoante seguem:
a) Indicador de Desempenho:
- Índice do Tempo Médio de Tramitação - ITMT;
- Índice de Congestionamento - IC; e
- Índice de Satisfação dos Clientes - ISAT.

b) Ações realizadas ou em andamento:
- Aumentar a força de trabalho nos gabinetes;
- Autorizar a realização de serviço em jornada extraordinária;
- Aperfeiçoar os processos de trabalho mediante o aperfeiçoamento do Processo Judicial
Eletrônico, Implementação da Ferramenta BEM-TE-VI (inteligência Artificial) e Termo de
Cooperação Técnica celebrado com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, com o objetivo de promover a melhoria da
prestação jurisdicional e dar mais celeridade aos processos, entre outros.
- Regulamentar a Lei de Acesso à Informação - LAI;
- Atualizar a Carta de Serviços ao Cidadão;
- Elaborar normativo de Procedimentos de Ouvidoria; e
- Realizar Pesquisa de Satisfação dos Clientes, etc.
O objetivo “Aferir a qualidade da Prestação Jurisdicional” alcançou um desempenho de
86,51%, ou seja, 13,49% abaixo da meta prevista. Visto isso, observa um superdimensionamento de
meta, o que deverá ser revisto para 2019 e 2020.
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9. Valores, Missão e Visão do TST
9.1 Valores Institucionais
São crenças, costumes e ideias em que maioria das pessoas da organização acredita.
Permeiam todas as atividades e relações existentes, inclusive em face dos usuários. Constituem uma
fonte de orientação e inspiração no ambiente de trabalho. São elementos motivadores que direcionam
as ações dos colaboradores da instituição e contribuem para a integração e coerência do trabalho.
Nesse sentido, o TST definiu seus valores institucionais:

Comprometimento, Efetividade, Ética, Foco no Jurisdicionado, Proatividade e Inovação,
Sustentabilidade e Transparência.

O TST tem buscado de forma abrangente a efetividade de seus valores definidos no Plano
Estratégico 2015 a 2020. Utiliza como metodologia de gestão estratégica o “Balance Scorecard”indicadores de desempenho balanceados. Nesse sentido, valoriza todas as perspectivas do Mapa
Estratégico, promovendo a aplicação dos recursos financeiros em todos os seus temas, objetivos,
indicadores, metas e ações estratégicas. Isso proporciona um maior comprometimento, ética,
proatividade e inovação dos servidores com o trabalho, bem como foco no jurisdicionado a fim de
aperfeiçoar a efetividade e a transferência nas ações do TST na prestação dos serviços aos seus usuários
de forma mais sustentável.
Os resultados da Pesquisa ConVIda ratifica o quanto o TST tem buscado valorizar o
servidor para sua satisfação no trabalho e para o aprimorando de seus valores institucionais, conforme
resultados da última pesquisa de 2017 para apuração do ICOQVT – Índice de Clima Organizacional e
Qualidade de Vida no TST – Meta 5:

ICOQVT – Índice de Clima Organizacional
e Qualidade de Vida no TST

Meta 2017

Resultado

Divisão de Tarefas

71%

76,60%

Divisão Social do Trabalho

50%

31%

Estilo de Gestão

50%

54,40%

Sentido do Trabalho

87%

86,30%

Risco de Esgotamento

52%

58,10%

Reconhecimento

84%

84,80%

Periodicidade

bianual

Os resultados da Pesquisa de Satisfação do Cliente corroboram a efetividade dos serviços
prestados aos jurisdicionados, uma vez que revelam o grau de satisfação de 69,6%. Essa apuração
demonstra a superação da meta estabelecida para 2017 (68%), ante o desempenho 102,35%. Por tais
resultados, é possível analisar o bom desempenho do TST quanto às instalações físicas, prestação
jurisdicional, serviços online e comunicação, haja vista que expressam o quanto os valores institucionais
definidos no Plano Estratégico 2015 a 2020 são perseguidos pelo TST.
O Relatório dessa Pesquisa pode ser consultado no seguinte caminho:
http://www.tst.jus.br/documents/10157/92903/PESQUISA+DE+SATISFA%C3%87%C3%83O+DO+TST+20
18/a604f885-985a-17c5-1b20-041a6f0676de
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Também podemos destacar o Plano de Logística Sustentável do TST e CSJT (Conselho
Superior da Justiça do Trabalho) – PLS 2015 a 2020, instrumento de gestão alinhado ao Plano Estratégico
do TST e CSJT, que define ações, metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento adotando
práticas de sustentabilidade que objetivam a eficiência do gasto e o aperfeiçoamento de processos de
trabalho. Nele é possível verificar o desempenho de cerca 100 metas que abrangem os Temas Papel,
Copo Descartável, Água Envasada em Embalagens Plásticas, Impressão, Telefonia, Energia Elétrica, Água
e Esgoto, Gestão de Resíduos, Reformas, Limpeza, Vigilância, Veículos, Combustível, Qualidade de Vida e
Capacitação Socioambiental.
Para consultar a efetividade do desempenho do PLS em 2018, disponibiliza-se o seguinte
caminho: http://www.tst.jus.br/documents/5824781/24816777/PLS_anual_2018.pdf/97fd5e06-e59c7f01-9672-f480f4d1d13f
Destacamos ainda o quanto a transparência é um valor importante para o TST. Os canais
de comunicação da instituição são fundamentais para uma boa prestação de serviços aos
jurisdicionados e aos servidores e demais colaboradores. Assim, para comprovar a boa transparência
das ações do TST, são disponibilizadas informações acerca dos principais serviços na internet e intranet.
Outros meios de comunicação também são empregados, tais como correio eletrônico, tv elevador, tv
Justiça, sistemas de consulta processual, comunicados internos, etc. Destaca-se também que, em
conformidade com a Lei de Acesso à Informação – LAI, são disponibilizadas informações necessárias ao
seu atendimento, a exemplo dos dados pertinentes à fiscalização, de modo a atender aos princípios
constitucionais, bem como ao princípio da transparência que também deve nortear as atividades
administrativas. Nesse sentido, busca-se otimizar a gestão da informação junto ao Conselho Nacional de
Justiça – CNJ, ao Tribunal de Contas da União e à sociedade em geral. Ressalta-se que, por conta da
excelência na observância desses princípios, o TST sempre está em posições destacadas no ranking da
premiação do “Selo Justiça em Números”, promovida pelo CNJ, desde a sua criação.
Para verificar a transparência das informações, são disponibilizados os seguintes
caminhos:
Site TST: http://www.tst.jus.br/
Intranet TST: http://portalintranet.redetst/
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9.2 Missão
Consiste na declaração de propósito ampla e duradoura que individualiza e distingue a
razão de ser da organização. A Missão do TST foi assim definida:

“Uniformizar a jurisprudência trabalhista brasileira”

Para cumprir a Missão definida no Plano Estratégico 2015 a 2020, o TST tem buscado
manter a atualização da jurisprudência para dar maior celeridade e efetividade nas decisões judiciais
trabalhistas.
A uniformização de jurisprudência ocorre, em regra, quando o Tribunal profere
repetidas decisões no mesmo sentido, revelando o posicionamento prevalecente sobre determinado
assunto. Tal posicionamento é consignado por meio da edição de súmulas, orientações jurisprudenciais
e precedentes normativos. As súmulas, orientações jurisprudenciais e precedentes normativos
constituem da síntese da tese firmada.
A Reforma Trabalhista, aprovada pela Lei 13.467/2017, alterou profundamente o
art. 702 da CLT, que dispõe sobre os procedimentos para edição ou alteração de súmulas e outros
enunciados.
Vale registrar, todavia, que, em face da controvérsia em relação à
constitucionalidade do inciso I, alínea “f” e dos §§ 3º e 4º do art. 702 da CLT, foi suscitado no TST o
Incidente de Inconstitucionalidade autuado sob o nº TST – ArgInc - 696-25.2012.5.05.0463. Por essa
razão, em 2018 não houve edição de súmulas, orientações jurisprudenciais ou precedentes normativos.
Contudo, quanto à uniformização de jurisprudência, o foco em 2018 foi de
harmonizar as súmulas, orientações jurisprudenciais e Precedentes normativos existentes com as novas
diretrizes da Lei nº 13.467/2017. Nesse sentido, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes
Normativos encaminhou à Presidência do TST proposta de cancelamento de 20 verbetes supostamente
incompatíveis com as novas disposições legais (súmula 6, I e VI, "b", súmula 90, súmula 114, súmula 219,
súmula 294, súmula 320, súmula 329, súmula 366, súmula 372, I, súmula 426, súmula 429, súmula 437,
súmula 452, OJT 36 SBDI-I, OJ 355 SBDI-I, OJ 14 SBDI-I, OJ 418 SBDI-I, OJ 16 SDC, PN 100), que está sob
análise.

9.3 Visão
Refere-se à imagem instigante do futuro desejado para a organização num dado horizonte
de tempo, geralmente de longo prazo. Assim, a Visão do TST até 2020 consiste em:

“Consolidar-se como Órgão de Excelência nas pacificações das relações de trabalho.”

O TST ,rumo à consolidação na excelência nas pacificações das relações de trabalho, tem
aprimorado a uniformização jurisprudencial por meio da harmonização de súmulas, orientações
jurisprudenciais e Precedentes normativos existentes com as novas diretrizes da Lei nº 13.467/2017,
que alterou profundamente o art. 702 da CLT.
Também por se tratar de Tribunal voltado à Justiça Social, a busca pela excelência é de
suma importância, razão pela qual o órgão tem aprimorado seus processos de trabalho, em especial
seus sistemas informatizados. Outrossim, também não se pode olvidar o contínuo crescimento da
produtividade, haja vista que, a cada ano, o que se constata é o contínuo aumento no julgamento dos
processos com foco na diminuição do acervo processual. O reflexo desse comprometimento vem sendo
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verificado por meio da superação das metas relativas ao Índice de Satisfação dos Clientes – ISAT,
indicador pelo qual a sociedade avalia anualmente o desempenho do Tribunal.
Ressalta-se, ainda, a prestação de contas de seus dados e informações no que tange à
transparência e à conformidade da gestão da informação junto ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ,
que o coloca nos primeiros do ranking do Selo Justiça em Números nos últimos 4 anos.
Por fim, convém repetir que, ante o compromisso na construção da aludida Visão, o TST
sempre está em posições destacadas no ranking da premiação do “Selo Justiça em Números”,
promovida pelo CNJ, desde a sua criação. Isso demonstra a efetividade da estratégia dirigida ao
atendimento dos anseios da sociedade.
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