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Apresentação
Este Relatório apresenta os resultados relativos à execução da
Estratégia pertinentes ao ano de 2012, de modo a subsidiar a Comissão
Permanente de Planejamento Estratégico (CPPE) e esferas superiores na tomada de
decisão.
Os dados e informações registrados revelam os esforços na
consecução dos objetivos delineados no Plano Estratégico do Tribunal Superior do
Trabalho – 2010/2014, ao indicarem as ações vinculadas ao cumprimento dos
objetivos estratégicos, por meio da exposição das metas e o status de cada uma
delas.
Outrossim, o relatório traz sugestões de revisão de metas e as
justificativas nesse sentido, bem como a análise técnica promovida pela Assessoria
de Gestão Estratégica (ASGE) acerca dos pontos críticos que permeiam o
desenvolvimento da Estratégia.
Não se pode perder de vista que foram promovidas 2 (duas) revisões
técnicas, uma, no ano de 2011, e outra, no ano 2012, cujos registros encontram-se
no espaço destinado a cada meta e respetivos indicadores.
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1

Situação Geral da Estratégia

1.1

Objetivo Estratégico: Otimizar os processos de trabalho

1.1.1 Meta Institucional 1
Indicador: Índice do Tempo Médio de Tramitação (ITMT)*
Responsável: SEGP e SEGJUD
*ITMT: Avalia o número médio de dias em que o processo tramita no TST.

Variável

2012

Somatório (Data de Baixa – Data de Andamento Inicial)

83.060.625

Baixados


179.626

Reduzir para 540,80 dias o tempo médio de tramitação entre o andamento
inicial e a baixa do processo judicial.

Meta Institucional 1 - ITMT
755,94
663,02 629,87
569,27 540,8
600
800

513,76

462,41

400
200

488,07

0

0

2013

2014

0
2010

2011
Meta

2012

Resultado

Plano de Ação
PA Nº 1/2012 - SEGP
Gestão por temas dos processos pendentes de julgamento possibilitando o
mapeamento e identificação de matérias repetidas e/ou já pacificadas no
âmbito do TST.
Aprimorar os sistemas informatizados para maior automação e
confiabilidade dos processos de trabalho realizados nas Secretarias dos
Órgãos Judicantes.
O plano de ação foi executado com êxito, destacando as seguintes realizações:
- A criação de fóruns de discussão sobre os temas ainda não pacificados foi
atendida pela Semana da Jurisprudência, realizada no segundo semestre, onde se
analisou propostas de edição, revisão ou cancelamento de Súmulas, Orientações
Jurisprudenciais e Precedentes Normativos do TST;
- O mapeamento dos temas passíveis de súmulas e OJ vem sendo realizado pela
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Comissão de Jurisprudência a partir dos julgados, relacionando, em lista, o número
de precedentes hábeis a ensejar a edição de Orientação Jurisprudencial, Súmula
ou Precedente Normativo, bem como a sua revisão;
- Os Gabinetes, com o auxílio da ferramenta de B.I., têm elaborado relatórios a fim
de identificar temas com maior ocorrência e possibilitar o seu julgamento de
imediato, aumentando o número de julgados específicos para serem relacionados
pela Comissão de Jurisprudência.
Foram elaborados relatórios a fim de municiar os gabinetes com relação de
agravos de instrumento, possíveis de serem examinados em lote, utilizando-se da
disponibilidade do Despacho Denegatório de Admissibilidade do Recurso de Revista
e do Acórdão recorrido, e aumentar a produtividade, reduzindo o tempo médio de
tramitação entre o andamento inicial e a baixa do processo judicial.
- Foi feita análise detalhada do mecanismo de contagem de prazos a fim de
identificar inconsistências entre os relatórios, os registros constantes do banco de
dados, e a realidade constante do Tribunal, identificando situações a serem
ajustadas que estavam contribuindo para a majoração do índice.
Foi ressaltado que as ações podem ensejar alteração do planejamento interno dos
gabinetes para acompanhar as sugestões traçadas nos planos de ação, pretensão
que pode ensejar aparente ingerência no planejamento de cada Gabinete, que é
uma unidade autônoma. Por essa razão municiou-se os gabinetes com um número
crescente de relatórios de B.I., os quais têm atingido um nível de complexidade
passível de conhecimentos mais aprofundados para a sua melhor utilização,
considerando que eles são dinâmicos, possibilitando que o usuário interaja com o
relatório. Por isso, é necessário que haja treinamento dos servidores para a
utilização da ferramenta de “Business Inteligence” adotada pelo Tribunal. Registrase que dos dois cursos programados para realização no primeiro semestre, apenas
um ocorreu.
Obs.: plano de ação executado com êxito.
Análise da meta
Como se verifica, a meta prevista para 2012 era de 540,80 dias de tramitação. Ao
final, porém, atingiu-se 462,41 dias de tramitação. Implica dizer, portanto, que a
meta não só foi cumprida, como também foi superada em 14,5%.
Em termos comparativos, o tempo médio de tramitação de um processo no TST,
em 2012, reduziu-se em 106,86 dias, em cotejo com 2011, quando alcançou
569,27 dias. Isto representou uma diminuição da ordem de 18,8% do tempo
médio de tramitação do processo na Corte.
O excelente resultado pode ser explicado, em
produtividade dos gabinetes dos Ministros da Corte,
dinamismo trazido pelo processo judicial eletrônico,
atividades de secretaria, reduziu o tempo médio
administrativas inerentes ao processo judicial.

parte, pelo aumento da
como também em face do
que, ao suprimir algumas
da realização de tarefas

Análise técnica
Sugere-se a revisão da meta em virtude da superação do valor previsto para 2014
(488,07).
Sugestão de revisão da meta:
Reduzir em 5% ao ano, a partir da medição de 2012, o tempo médio de tramitação
entre o andamento inicial e a baixa do processo judicial, diminuindo de 462,41 dias
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para 417,33 dias, até 2014.
2013
439,30

2014
417,33

1.1.2 Meta Institucional 2
Indicador: Índice de Processos Antigos Não Baixados (IPANB)*
Responsável: SEGP e SEGJUD
*IPANB: Avalia a relação entre os processos não baixados com mais de 2 (dois) anos de
distribuição em face do número total de processos não baixados no período. Trata-se da antiga
meta 21 que foi agregada ao Plano Estratégico por ocasião da sua 1ª revisão, em 2011, e
erigida ao patamar de meta institucional, em 2012, na 2ª revisão.

Variável

2012

Processos Pendentes

46.480

Acervo


216.435

Reduzir para 17% os processos não baixados com mais de 2 anos de
distribuição.

Meta Institucional 2 - IPANB
25%
20%

21,60%
17%

21,48%
17%
14%

15%

10%
10%
5%
0

0

0%
2011

2012
Meta

2013

2014

Resultado

Planos de Ação
PA Nº 10/2012 - SEGP
Identificar e baixar os processos com erro de cadastro/baixa que ainda
constam no acervo do Tribunal
O plano de ação está em execução, restando pendentes 3% dos processos com
erro de cadastro/baixa.
Durante a execução foi criado um relatório com os processos antigos e solicitado
às unidades CCP, CCADP e Órgãos Judicantes para verificação dos erros e registro
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das baixas dos processos.
Obs.: plano de ação em andamento.
PA Nº 9/2012 - SEGP
Priorizar o julgamento dos processos distribuídos há mais de 2 anos
O plano de ação encontra-se encerrado, tendo encontrado dificuldades no decorrer
de sua execução. A demanda sempre crescente por maior volume de julgamento
(dada a fixação da meta 2 do CNJ – julgar mais processos do que o número
recebido) dificulta o estabelecimento de pautas exclusivas de processos mais
antigos, dado que tais esses, sabidamente, demandam mais tempo de análise,
redação de minuta e discussão decisória, seja pela grande quantidade de temas,
seja pela complexidade das matérias.
Percebeu-se que a determinação das horas-extras contribuiu para o julgamento
dos processos mais antigos. Além disso, a troca de experiências promovida com a
reunião de boas práticas mostrou-se enriquecedora e alavancadora de novas
formas de abordagem/administração do passivo mais antigo.
Obs.: plano de ação encerrado.
Análise da meta
A meta é reduzir de 23,47% o índice de processos não baixados com mais de 2
anos de distribuição, apurada em 2010, para 10%, em 2014.
Em 2012, apurou-se o índice de 21,48%.
Como se observa, a meta não foi alcançada.
Os fatores decisivos para o não alcance da meta foram a maior complexidade dos
processos antigos e a adaptação dos servidores ao processo judicial eletrônico –
PJe-TST.
Análise técnica
Apesar do esforço empreendido a fim de se eliminar os processos com erro de
cadastro/baixa, percebe-se que o universo de processos antigos permanece acima
do esperado. Assim, tendo em vista o não alcance da meta pelo segundo ano
consecutivo, sugere-se a elaboração de plano de ação que objetive promover
maior celeridade aos processos com mais de 2 anos de distribuição, ou que os
priorize.

1.1.3 Meta 13
Indicador: Índice de Execução dos Projetos Estratégicos (IEXPE)*
Responsável: SEGP
*IEXPE: Avalia o percentual de projetos estratégicos executados dentro do prazo. Trata-se da
antiga meta 10 que foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção
das metas institucionais.
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Variável

2012

Projetos Estratégicos Dentro do Prazo

4

Projetos Estratégicos em Execução

7

Aumentar para 75% o percentual de projetos estratégicos em execução
dentro do prazo.

Meta 13 - IEXPE
100%
73%

80%
60%

74%

80%

75%

77%

76%

57,14%

50%

40%
20%
0

0

2013

2014

0%
2010

2011
Meta

2012
Resultado

Projeto Estratégico
PE 1/2010
Escritório de Gestão de Projetos (EGP-TST) – item 2.1
Análise da meta
Dos 7 projetos estratégicos, o Gestão por Competências, o Escritório de Projetos e
o Escritório de Gestão de Processos tiveram seus cronogramas comprometidos
com atividades em atraso. No projeto Gestão por Competências, destaca-se que a
contratada está localizada no Rio de Janeiro, o que dificulta o andamento dos
trabalhos, comprometendo o cumprimento de prazos. No Escritório de Projetos, o
atraso se deu na execução do Projeto-Piloto - mapeamento de 3 processos de
trabalhos na área de pessoas e de todos os processos de trabalho em 2 gabinetes,
devido à indisponibilidade de agenda em função do cumprimento das metas
estratégicas no final do exercício. A finalização dos trabalhos está prevista para o
mês de março de 2013. Já no caso do Escritório de Processos, o atraso decorre da
não edição do Ato de criação do Escritório, cuja proposta está em análise pela
Administração. Para o aperfeiçoamento da execução dos projetos estratégicos e,
consequentemente, melhoria no desempenho do indicador, o TST regulamentou o
Escritório de Gestão de Projetos no final de 2011 (Ato TST.GP nº 780/2011) e, em
2012, implementou metodologia de gestão de projetos, tendo oferecido
treinamentos em ferramenta e gestão de projetos.
Análise técnica
O alcance da meta de projetos estratégicos dentro do prazo depende da
consolidação da cultura de gerenciamento de projetos no Tribunal. Para isso, fazse necessário concentrar esforços no desenvolvimento do Projeto Estratégico N.º
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1/2010 “Escritório de Gestão de Projetos (EGP/TST – 2ª fase)".

1.1.4 Meta 14
Indicador: Índice de Julgados por Força de Trabalho (IJFT)*
Responsável: SEGP
*IJFT: Avalia a relação entre o número de decisões colegiadas e monocráticas proferidas no
período e a média de servidores lotados nos Gabinetes. Trata-se da antiga meta 11 que foi
renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das metas institucionais.

Variáveis

2012

Julgados

226.822

Força de Trabalho


934,17

Aumentar para 258,90 a média de processos julgados por força de trabalho
de gabinetes.

Meta 14 - IJFT
300
250

285,43

271,84
258,9
233,57 246,57
234,83
217,97
242,7

200
150
100
50

0

0

2013

2014

0
2010

2011

2012
Meta

Resultado

Planos de Ação
* PA Nº 3/2012 - SEGP
Transpor para a base de dados do TST os acórdãos e despachos de
admissibilidade dos processos ainda em trâmite, e que não constam da
base de dados do TST.
Repetir as ações desencadeadas por ocasião do atendimento da meta 2 do
CNJ em 2009/2010 (eliminação do passivo mais antigo), ou, na sua
ausência, criar uma meta institucional do TST no mesmo sentido.
O plano de ação encontra-se em andamento, tendo atingido um percentual de
91% de processos com despacho de admissibilidade disponíveis dentre os
processos conclusos, o qual era de 67% em fevereiro de 2012.
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Como o e-Recurso é um sistema descentralizado, cada TRT tem uma forma
diferente de trabalhar. Assim, é necessário o contato com cada regional para
entender o porquê dos despachos de admissibilidade de alguns processos não
estarem disponíveis. Os TRTs podem tanto sugerir mudanças em relação à carga
dos dados, quanto enviar os despachos faltantes de alguma outra maneira. Por
isso, foi incluída uma nova atividade no cronograma: “Realizar as alterações na
carga propostas pelos TRTs / Fazer carga dos despachos extras”.
Foi apresentado como dificuldade o atendimento dos TRT’s às solicitações de
Despachos feitas diretamente pela Secretaria de Tecnologia da Informação –
SETIN, o que ensejou contato oficial pela Presidência do TST, tendo os TRT’s 1, 2,
3, 4, 5, 6, 9, 12, 14, 17, 18, 20, 21 e 23 enviado os dados. Contudo, o contato a
partir da Presidência necessita reforço, pois alguns TRTs não responderam ao
ofício, ou responderam com justificativas improcedentes.
Foi informado que ainda não houve acordo sobre a disponibilização dos Acórdãos.
Assim a ASGE sugere a conclusão do plano de ação em questão e a elaboração de
novas ações no que diz respeito aos Acórdãos.
Obs.: plano de ação em execução com necessidade de complementação.
* PA Nº 4/2012 - SEGP
Otimizar o uso do e-recurso, transformando em dado estruturado muitas
informações hoje inseridas como campo livre, como alegações e aferição
de requisitos extrínsecos do Recurso de Revista.
Repetir as ações desencadeadas por ocasião do atendimento da meta 2 do
CNJ em 2009/2010 (eliminação do passivo mais antigo), ou, na sua
ausência, criar uma meta institucional do TST no mesmo sentido.
O plano de ação encontra-se com execução atrasada em função da definição das
informações do e-Recurso a serem aproveitadas. Contudo, já apresenta como
resultados o cadastro dos dados pelos TRT’s durante a confecção dos Despachos
de Admissibilidade, que estão disponíveis no Universo BO, e podem ser utilizados
pelos Gabinetes para a triagem dos processos.
Obs.: plano de ação atrasado.
* PA Nº 5/2012 - SEGP
Otimizar o uso de relatórios do B.O. tanto por meio de treinamento dos
usuários, como por melhoria dos relatórios em si.
As melhorias dos relatórios do BO foram prejudicadas pelo atraso da análise dos
dados do dicionário do BO e do Sistema de Administração de Gabinetes – SAG.
O treinamento no uso do BO está previsto para fevereiro de 2013, em função da
reedição do Ato de Instrutoria Interna.
Além disso, devido ao grande número de demandas referentes ao BO, foi
priorizada a inclusão dos dados de triagem dos TRT’s (Plano de Ação nº 4/2012)
cadastrados no e-Recurso frente à inclusão dos dados previstos nesse plano de
ação.
Obs.: plano de ação atrasado.
*Os planos de ação n.º 3/2012, 4/2012 e 5/2012 referem-se às metas 14, 15,18 e 22.

Análise da meta
Como se verifica, a meta prevista para 2012 era de 258,90 processos solucionados

14

Assessoria de Gestão Estratégica
Tribunal Superior do Trabalho
2013
por servidor lotado em gabinete de Ministro.
Ao final, porém, atingiu-se 242,70 processos solucionados por servidor. Implica
dizer, portanto, que a meta não foi alcançada, não obstante o excelente resultado
alcançado pelo Tribunal em 2012, que solucionou 226.822 processos, ou seja,
9,5% a mais em relação a 2011, quando foram solucionados 206.965 processos.
Análise técnica
Em virtude da disparidade de resultados, ao longo dos exercícios anteriores, entre
o IJFT o IJFTAJ, ambos relativos à produtividade da força de trabalho, sugere-se a
revisão da meta para adequação dos valores futuros, de modo a torná-los
alinhados.
Sugestão de revisão da meta:
Aumentar em 5% ao ano, a partir da medição de 2012, o número de julgados por
força de trabalho, elevando a média de 242,70 para 267,58.
2013
254,84

2014
267,58

1.1.5 Meta 15
Indicador: Índice de Julgados por Força de Trabalho da Área
Judiciária (IJFTAJ)*
Responsável: SEGJUD
*IJFTAJ: Avalia a relação entre o número de decisões colegiadas e monocráticas proferidas no
período e a média de servidores lotados na área judiciária. Referido indicador sofreu alteração
de metodologia de cálculo por ocasião da 1ª revisão do Plano Estratégico, ao alterar a
composição da variável “Força de Trabalho da Área Judiciária” para excluir os servidores lotados
em gabinetes, o que ensejou a reformulação das metas até 2014. Ainda, trata-se da antiga
meta 11 que foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das
metas institucionais.

Variáveis
Julgados
Força de Trabalho da Área Judiciária



2012
226.822
463,58

Aumentar para 385,91 a média de processos julgados por força de trabalho
da área judiciária.
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Meta 15 - IJFTAJ
600
500
400

489,28
367,53 383,77 385,91

425,46

405,2

300
200
100

0

0

0
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2014

Resultado

Planos de Ação
* PA Nº 3/2012 - SEGP
Transpor para a base de dados do TST os acórdãos e despachos de
admissibilidade dos processos ainda em trâmite, e que não constam da
base de dados do TST.
Repetir as ações desencadeadas por ocasião do atendimento da meta 2 do
CNJ em 2009/2010 (eliminação do passivo mais antigo), ou, na sua
ausência, criar uma meta institucional do TST no mesmo sentido.
* PA Nº 4/2012 - SEGP
Otimizar o uso do e-recurso, transformando em dado estruturado muitas
informações hoje inseridas como campo livre, como alegações e aferição
de requisitos extrínsecos do Recurso de Revista.
Repetir as ações desencadeadas por ocasião do atendimento da meta 2 do
CNJ em 2009/2010 (eliminação do passivo mais antigo), ou, na sua
ausência, criar uma meta institucional do TST no mesmo sentido.
* PA Nº 5/2012 - SEGP
Otimizar o uso de relatórios do B.O. tanto por meio de treinamento dos
usuários, como por melhoria dos relatórios em si.
*Os planos de ação n.º 3/2012, 4/2012 e 5/2012 referem-se às metas 14, 15,18 e 22.
** Os referidos planos de ações foram comentados na meta 14.

Análise da meta
A meta é aumentar em 5% ao ano, a partir da medição de 2010 até 2014, o
número de processos solucionados por força de trabalho da área judiciária,
elevando, assim, a média de 350,03 (alcançada em 2010) para 425,46, em 2014.
Como se verifica, a meta prevista para 2012 era de 385,91 processos solucionados
por servidor da área judiciária. Ao final, porém, atingiu-se 489,28 processos
solucionados por servidor da área judiciária. Implica dizer, portanto, que a meta
foi superada em 26,8%.
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Convém salientar, ademais, que, cotejando-se as medições de 2011 e 2012,
observa-se uma elevação da ordem de 27,5% do total de processos solucionados
por servidor da área judiciária, saltando de 383,77 processos por servidor (em
2011) para 489,28 processos (em 2012).
O bom resultado decorreu, principalmente, do aumento no número de processos
solucionados no Tribunal. Em 2011, a Corte solucionou 206.965 processos,
enquanto que, em 2012, foram solucionados 226.822 processos.

Análise técnica
Sugere-se a revisão da meta em virtude da superação do valor previsto para 2014
(425,46).
Sugestão de revisão da meta:
Aumentar em 5% ao ano, a partir da medição de 2012, o número de julgados por
força de trabalho da área judiciária, elevando a média de 489,28 para 539,43.
2013
513,74

2014
539,43

1.1.6 Meta 16
Indicador: Índice de Congestionamento (IC)*
Responsável: SEGP e SEGJUD
*IC: Avalia o percentual de demanda reprimida por soluções definitivas nos processos em
trâmite no TST. Trata-se da antiga meta 13 que foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª
revisão, em razão da adoção das metas institucionais.

Variáveis

2012

Baixados

179.778

Acervo Anterior

212.097

Casos Novos

183.303



Reduzir o Índice de Congestionamento para 56,47%.
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Meta 16 - IC
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Plano de Ação
PA Nº 7/2012 - SEGP
a) Identificar as unidades administrativas
congestionamento nos processos de trabalho.

em

que

ocorre

maior

b) Implantar as ações já sugeridas para as metas processuais, que terão
reflexos diretos no alcance desta meta.
O plano de ação foi executado com êxito, tendo tido como resultados a
disseminação de Boas Práticas de Gestão dos Gabinetes; a importância desse tipo
de evento para o alinhamento entre as unidades; a mudança da cultura
organizacional; e a melhoria do processo de comunicação entre as unidades.
A Assessoria de Gestão Estratégica – ASGE observou que há grande dificuldade de
interação entre as unidades. É preciso promover eventos dessa natureza em
virtude de sua importância para a melhoria do desempenho institucional
(racionalização da força de trabalho, produtividade, cumprimento das metas,
melhoria da saúde ocupacional, etc).
Em função da 1ª Reunião de Boas Práticas, foi solicitada a realização de um evento
similar no 2º semestre, visando o alinhamento entre os Gabinetes e os Órgãos
Judicantes, o que foi atendido no mês de outubro. Com esse intuito, foi autorizada
pelo Secretário-Geral da Presidência a inclusão da realização de duas Reuniões
Anuais de Boas Práticas (últimas sextas-feiras de março e agosto de cada
exercício) no Calendário Administrativo.
Ressalta-se a relevância do registro das ações apresentadas para que essas
possam ser disponibilizadas a todo o Tribunal. Contudo, percebe-se dificuldade na
formalização do documento, tendo em vista a cultura de se compartilhar as
práticas apenas pela exposição na reunião. Para minimizar a perda da informação,
a ASGE tem procurado divulgar no evento a necessidade do registro por meio de
formulário disponibilizado no Banco de Boas Práticas de Gestão do TST na intranet,
além da divulgação da gravação das exposições na página eletrônica da Gestão
Estratégica.
Obs.: plano de ação encerrado.
Análise da meta
A meta é reduzir o índice de congestionamento do TST. Para 2012, estabeleceu-se
como Índice de Congestionamento o percentual de 54,57%.
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Apurou-se que o índice atingiu o patamar de 54,53%. Logo, considera-se cumprida
a meta, muito embora o total de processos recebidos no TST em 2012 (234.003
processos) tenha superado em 10,5% o montante recebido em 2011 (211.734
processos).
Houve um esforço grande da administração do Tribunal visando à redução da taxa
de congestionamento, a exemplo da adoção de amplo programa de treinamento
dos servidores na utilização do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe-TST,
como também a realização de trabalho extraordinário por servidores de Gabinetes
de Ministro.
Análise técnica
Devido ao histórico de resultados alcançados, entende-se que as metas para os
próximos anos encontram-se em um patamar adequado, de modo a demonstrar
que os esforços empreendidos para a diminuição do congestionamento processual
surtiram o efeito desejado, devendo ter prosseguimento em 2013. Assim, é
determinante que se empreendam ações que culminem, mesmo que
indiretamente, no objetivo do índice.

1.1.7 Meta 17
Indicador: Índice Médio da distribuição (IMD)*
Responsável: SEGJUD
*IMD: Avalia o tempo médio de tramitação do processo, considerado o seu recebimento pelo
Tribunal até a efetiva distribuição. Trata-se da antiga meta 15 que foi renumerada, em 2012,
por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das metas institucionais.

Variáveis
Somatório (Data de Distribuição – Data de
Andamento Inicial)
Distribuídos



2012
11.758.471
201.098

Reduzir para 50,74 dias o tempo médio de tramitação entre o andamento
inicial e a distribuição do processo judicial.
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Meta 17 - IMD
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Plano de Ação
PA Nº 1/2011 - SEGJUD
Projeto de Gestão de Processos de Trabalho – Progep
O projeto, que teve por objeto a análise e melhoria dos processos de trabalho
envolvendo a entrada de processos judiciais até a sua distribuição para os
gabinetes por meio do PJe-TST, foi concluído com razoável atraso. Contudo, trouxe
resultados expressivos, o que restou evidenciado no segundo semestre de 2012,
em razão da implementação das melhorias identificadas.
No decorrer das atividades foram envolvidas as unidades Coordenadoria de
Cadastro e Protocolo – CCP; Coordenadoria de Processo eletrônico – CPE;
Coordenadoria de Cadastro, distribuição e autuação de processos – CCADP; e
Secretaria-Geral Judiciária – SEGJUD. Todas tiveram processos de trabalho
mapeados e melhorados, o que resultou na otimização das atividades operacionais,
na satisfação dos servidores envolvidos, na diminuição do tempo de tramitação do
processo judicial e na redução do número de processos antigos parados nas
unidades.
Obs.: projeto concluído com êxito.
Análise da meta
A meta é reduzir em 5% ao ano, a partir da medição de 2010, o tempo médio de
tramitação entre o andamento inicial e a distribuição do processo judicial,
diminuindo de 59,84 dias (apurado em 2010), para 45,79 dias, em 2014.
Em 2012, apurou-se que do ingresso do processo no TST até a distribuição
consumiu-se, em média, 58,47 dias. Desse modo, a meta não foi atingida.
Em cotejo com 2011, houve aumento do tempo médio de distribuição do processo
da ordem 7,29 dias, ou seja, de 14,2%.
O aumento no tempo médio de distribuição pode ser atribuído a três fatores: a)
inclusão, na base de cálculo do IMD, do tempo de permanência do processo na
Coordenadoria de Processos Eletrônicos; b) ao montante de processos que, após
ingressarem no Tribunal, retornaram aos Tribunais Regionais do Trabalho para o
cumprimento de diligências, por problemas na digitalização dos autos dos
processos físicos. Tal procedimento consome de 30 a 60 dias até a devolução do
processo ao TST; c) ao acúmulo de processos na Coordenadoria de Processos
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Eletrônicos - CPE no primeiro semestre de 2012, cujo resíduo atingiu a marca de
23.164 processos aguardando a inserção de marcadores. Em dezembro de 2012, o
resíduo caiu para 6.344 processos.
Embora o Índice Médio de Distribuição tenha se elevado, cabe ressaltar que o total
de processos distribuídos no TST em 2012 (210.329 processos) superou com
bastante folga o montante de processos distribuídos em 2011 (143.072
processos). Isto representou um aumento do total de processos distribuídos da
ordem de 47% em comparação com 2011.

Análise técnica
Apesar de a meta não ter sido alcançada, acredita-se que o projeto de Gestão de
Processos de Trabalho traga efeito positivo para os próximos resultados, tendo em
vista que após a implementação das melhorias (segundo semestre de 2012)
observou-se expressiva melhora do índice médio de distribuição. O valor final
apurado foi, pois, influenciado pelo primeiro semestre de 2012, quando os
processos de trabalho das unidades ainda encontravam-se de acordo com o
desenho antigo.
Ressalta-se a relevância de se empreender acompanhamento sistemático dos
próximos resultados parciais para identificarem-se novas melhorias e aplicá-las.

1.1.8 Meta 18
Indicador: Índice Médio de Julgados (IMJ)*
Responsável: SEGP
*IMJ: Avalia o tempo médio de tramitação processual entre a primeira conclusão e a primeira
decisão. Trata-se da antiga meta 15 que foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão,
em razão da adoção das metas institucionais, oportunidade em que as metas anuais sofreram
ajuste.

Variáveis

2012

Somatório (Data de Julgamento – Data de Conclusão)

59.617.620

Julgados (primeiro julgamento)



166.212

Reduzir para 322,21 dias o tempo médio de tramitação entre a primeira
conclusão e o primeiro julgamento do processo judicial.
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Meta 18 - IMJ
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Planos de Ação
* PA Nº 3/2012 - SEGP
Transpor para a base de dados do TST os acórdãos e despachos de
admissibilidade dos processos ainda em trâmite, e que não constam da
base de dados do TST.
Repetir as ações desencadeadas por ocasião do atendimento da meta 2 do
CNJ em 2009/2010 (eliminação do passivo mais antigo), ou, na sua
ausência, criar uma meta institucional do TST no mesmo sentido.
* PA Nº 4/2012 - SEGP
Otimizar o uso do e-recurso, transformando em dado estruturado muitas
informações hoje inseridas como campo livre, como alegações e aferição
de requisitos extrínsecos do Recurso de Revista.
Repetir as ações desencadeadas por ocasião do atendimento da meta 2 do
CNJ em 2009/2010 (eliminação do passivo mais antigo), ou, na sua
ausência, criar uma meta institucional do TST no mesmo sentido.
* PA Nº 5/2012 - SEGP
Otimizar o uso de relatórios do B.O. tanto por meio de treinamento dos
usuários, como por melhoria dos relatórios em si.
*Os planos de ação n.º 3/2012, 4/2012 e 5/2012 referem-se às metas 14, 15,18 e 22.
** Os referidos planos de ações foram comentados na meta 14.

Análise da meta
A meta não foi alcançada, pois, para 2012, foi estabelecida em 322,21 dias, ao
passo que, ao final, apurou-se que o tempo médio de tramitação processual entre
a primeira conclusão e a primeira decisão judicial foi de 358,68 dias. Em outras
palavras: o resultado ficou aquém do desejado em 36,47 dias.
O aumento do total de processos recebidos pelo TST em 2012, em comparação
com 2011, e o aumento do tempo médio de distribuição do processo (de 51,18
dias em 2011 para 58,47 dias em 2012) contribuíram decisivamente para o
resultado aquém do esperado.
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Análise técnica
Em virtude do comportamento nos exercícios anteriores e do não alcance da meta
em 2013, sugere-se a criação de plano de ação específico para que se reverta a
situação e alcance resultado satisfatório em 2013.

1.1.9 Meta 19
Indicador: Índice Médio de Baixados Sem Recursos (IMBSR)*
Responsável: SEGP e SEGJUD
*IMBSR: Avalia o número médio de dias que o processo leva entre o primeiro julgamento e a
baixa, sem que haja recurso. Referido indicador sofreu alteração de nomenclatura (IMB) por
ocasião da 1ª revisão do Plano Estratégico. Na 2ª revisão, as metas anuais sofreram ajuste. Na
oportunidade da RAE ocorrida em 31-8-2012, o Secretário-Geral da Presidência autorizou a
mudança da metodologia de cálculo, com correção da variável “Data de Julgamento”.

Variáveis

2012

Somatório (Data de Baixa – Data de Julgamento)

8.815.945,60

Baixados


150.309

Reduzir para 60 dias o tempo médio de tramitação entre o único ou primeiro
julgamento e a baixa do processo judicial, sem recursos.

Meta 19 - IMBSR
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Plano de Ação
PA Nº 8/2012 - SEGP
Otimizar os mecanismos automatizados de intimação e baixa de autos
Em virtude da implantação do PJE nacional, bem assim de melhorias no PJE/TST,
não há possibilidade de priorização imediata da implantação do controle
automático de prazos e de otimização do sistema de intimações da Fazenda
Pública e do MPT, com utilização do Malote Digital. Ressalte-se, ainda, que essas
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ações seriam realizadas em detrimento do desenvolvimento de outras, também
relevantes para o alcance das metas estratégicas.
Ainda, o PJE Nacional já contempla a intimação eletrônica de Órgãos/Entes
Públicos.
Estão em desenvolvimento outros mecanismos e ferramentas para tornar mais
célere e gerenciável a baixa de processos, como a elaboração de relatórios de
controle, ajustes na rotina de baixa de processos, redução do tempo de “margem
de segurança” para a baixa de processos (por meio de informações instantâneas
sobre protocolo de petições).
Pretende-se alcançar os resultados e metas com medidas alternativas (simples e
céleres), sem prejudicar outras ações de desenvolvimento.
Com a adoção de relatórios gerenciais, houve resultados significativos quanto ao
controle de universos processuais, permitindo ação imediata e mais célere para
processos judiciais com atraso na tramitação, anteriormente não identificados com
facilidade.
Mais melhorias e resultados serão alcançados a partir da implantação plena das
demais medidas. Destaca-se a correção das variáveis e dos indicadores de baixa
de processos.
Verificou-se que a meta estabelecida pode ser alcançada por soluções alternativas,
que dispendam menos esforços e recursos do que a confecção de ferramentas
elaboradas especificamente para o alcance dos resultados esperados.
Obs.: plano de ação em andamento.
Análise da meta
A meta é reduzir em 5% ao ano, a partir da medição de 2010, o tempo médio de
tramitação entre o primeiro julgamento e a baixa do processo judicial, sem
recursos internos, diminuindo o tempo médio de 66,81 dias (apurado em 2010),
para 50 dias, em 2014.
Destaca-se que o indicador sofreu alteração na regra de cálculo da variável “data
de julgamento”, a qual passou a considerar o julgamento ocorrido na única ou
última remessa para julgamento do recurso no TST.
Além disso, até setembro de 2012, considerava-se, como “data de baixa”, a data
do efetivo recebimento do processo pelo Tribunal Regional do Trabalho. Contudo,
muitas vezes, o TRT demorava injustificadamente a receber o processo no sistema
informatizado. Em face disso, a partir de setembro de 2012, o índice passou a
considerar, como data de baixa, a data em que o processo foi disponibilizado ao
Tribunal Regional do Trabalho.
As alterações promovidas nas variáveis do IMBSR provocaram queda de 13,77 dias
no índice, uma vez que a apuração inicial foi de 72,42 dias, a qual, após o
aprimoramento, passou a 58,65 dias, o que assegurou a conquista da meta.
Análise técnica
Tendo em vista o aprimoramento promovido na regra de cálculo do índice, faz-se
necessário o acompanhamento dos próximos resultados para que se construa novo
histórico comparativo. Contudo, o valor apurado (58,65 dias) encontra-se entre as
metas de 2012 (60 dias) e 2013 (55 dias), o que, aparentemente, indica a
adequação da quantidade de dias esperada até 2014.
Ressalta-se a relevância das modificações operadas no indicador, uma vez que
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asseguraram a gerência das variáveis pelo TST, sem que fatores externos
pudessem influenciar o resultado.

1.1.10
Meta 20
Indicador: Índice Médio de Baixados com Recursos (IMBR)*
Responsável: SEGP e SEGJUD
*IMBR: Avalia o número médio de dias que o processo leva entre o primeiro julgamento e a
baixa, sem que haja recurso. Referido indicador sofreu alteração de nomenclatura (IMB) por
ocasião da 1ª revisão do Plano Estratégico. Trata-se da antiga meta 2 que foi renumerada, em
2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das metas institucionais. Na oportunidade
da RAE ocorrida em 31-8-2012, o Secretário-Geral da Presidência autorizou a mudança da
metodologia de cálculo, com correção da variável “Data de Julgamento”.

Variáveis

2012

Somatório (Data de Baixa – Data de Julgamento)

13.128.234,22

Baixados


32.061

Reduzir para 304,81 dias o tempo de tramitação entre o primeiro
julgamento e a baixa do processo judicial com recurso.

Meta 20 - IMBR
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Plano de Ação
Não há Plano de ação.
Análise da meta
A meta é reduzir em 5% ao ano, a partir da medição de 2010, o tempo médio de
tramitação entre o primeiro julgamento e a baixa do processo judicial com recurso
interno, diminuindo de 337,74 dias (apurado em 2010), para 275,09 dias, em
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2014.
Como se percebe, a meta não foi alcançada, pois, para 2012, foi estabelecida em
304,81 dias, ao passo que, ao final, apurou-se que o tempo médio entre o primeiro
julgamento do processo e sua baixa, considerando os processos com recurso
interno, foi de 409,48 dias. Em outras palavras: o resultado ficou aquém do
desejado em 104,67 dias.
Destaca-se que o indicador sofreu alteração na regra de cálculo da variável “data
de julgamento”, a qual passou a considerar o julgamento ocorrido na única ou
última remessa para julgamento do recurso no TST.
A modificação realizada acarretou a diminuição de 35,83 dias no resultado do
índice, uma vez que a apuração anterior ao aprimoramento registrou 445,31 dias e
a posterior 409,48 dias.
As causas de insucesso estão sendo apuradas, sobretudo porque o resultado
aquém do esperado também foi observado no exercício passado e a alteração da
regra de cálculo, apesar de conduzir o índice a resultados mais fidedignos, não foi
suficiente para trazê-lo ao patamar fixado.
Análise técnica
Tendo em vista o aprimoramento promovido na regra de cálculo do índice, faz-se
necessário o acompanhamento dos próximos resultados para que se construa novo
histórico comparativo e, com isso, a análise das causas de não cumprimento dos
resultados seja facilitada.
Ressalta-se a relevância da modificação operada no indicador, uma vez que
assegurou a gerência das variáveis pelo TST, sem que fatores externos pudessem
influenciar o resultado.
Em virtude do não alcance da meta, sugere-se a criação de plano de ação
específico que possibilite a identificação dos fatores que impedem a conquista de
valores compatíveis com a meta, bem como a implantação das ações identificadas.

1.1.11
Meta 21
Indicador: Índice de Agilidade de Publicação de Acórdãos (IAPA)*
Responsável: SEGP e SEGJUD
*IAPA: Avalia a relação entre os acórdãos efetivamente publicados no prazo de 10(dez) dias
após a sessão de julgamento em face do número total de acórdãos oriundos da mesma sessão.
Trata-se da antiga meta 19 que foi agregada ao Plano Estratégico por ocasião da sua 1ª revisão
e renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das metas
institucionais.

Variáveis



2012

Acórdãos Publicados

141.980

Acórdãos

183.481

Publicar 79,36% dos acórdãos em até 10 dias após a sessão de julgamento.
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Meta 21 - IAPA
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Plano de Ação
PA Nº 2/2012 - SEGP
Reduzir o tempo de liberação de acórdãos, sem alteração, para até 3 dias
úteis após o julgamento
A realização da reunião de melhores práticas possibilitou o levantamento de
dificuldades, de gabinetes e Secretarias, promovendo maior interação entre as
unidades.
Foi realizada decomposição/detalhamento do relatório BO do indicador IAPA, a fim
de possibilitar a identificação pormenorizada do tempo gasto por Gabinetes e por
Secretarias no fluxo do processo de publicação.
A intensificação do contato Gabinete/Secretaria promove agilidade na solução de
pendências entre os mesmos. Como resultado direto das ações implementadas
surgiram projetos menores como a assinatura de acórdãos, pelos Ministros, na sala
de sessão.
Obs.: plano de ação em andamento.
Análise da meta
A meta é aumentar o percentual de acórdãos publicados em até 10 dias. Para
2012, estabeleceu-se como Índice Médio de Agilidade na Publicação dos Acórdãos
o percentual de 79,36%.
Apurou-se que, em 2012, o índice atingiu o patamar de 77,38%. Logo, a meta não
foi cumprida por pequena diferença, embora o resultado tenha sido mais
alvissareiro que o apresentado em 2011 (74,43%).
O grande número de feriados em 2012 impactou negativamente no alcance da
meta.
Análise técnica
Em virtude da proximidade do valor alcançado em relação à meta, sugere-se o
acompanhamento dos índices parciais em conjunto com plano de ação que agilize
a publicação de acórdãos em 2013.
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1.1.12
Meta 22
Indicador: Índice de processos Antigos nos Gabinetes (IPAG)*
Responsável: SEGP
*IPAG: avalia o percentual de processos distribuídos há mais de 2 anos em relação ao número
total de processos conclusos nos gabinetes. Trata-se da antiga meta 20 que foi renumerada,
em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das metas institucionais.

Variáveis

2012

Conclusos Antigos

33.454

Conclusos



151.553

Reduzir para 22% os processos conclusos com mais de 2 anos de
distribuição nos gabinetes.

Meta 22 - IPAG
35,00%
30,00%

32,12%
26,29%

25,00%

25,10%

19,79%

20,00%

22,07%

22%

18%

15%

15,00%
10,00%
5,00%

0

0

2013

2014

0,00%
2010

2011
Meta

2012
Resultado

Planos de Ação
* PA Nº 3/2012 - SEGP
Transpor para a base de dados do TST os acórdãos e despachos de
admissibilidade dos processos ainda em trâmite, e que não constam da
base de dados do TST.
Repetir as ações desencadeadas por ocasião do atendimento da meta 2 do
CNJ em 2009/2010 (eliminação do passivo mais antigo), ou, na sua
ausência, criar uma meta institucional do TST no mesmo sentido.
* PA Nº 4/2012 - SEGP
Otimizar o uso do e-recurso, transformando em dado estruturado muitas
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informações hoje inseridas como campo livre, como alegações e aferição
de requisitos extrínsecos do Recurso de Revista.
Repetir as ações desencadeadas por ocasião do atendimento da meta 2 do
CNJ em 2009/2010 (eliminação do passivo mais antigo), ou, na sua
ausência, criar uma meta institucional do TST no mesmo sentido.
* PA Nº 5/2012 - SEGP
Otimizar o uso de relatórios do B.O. tanto por meio de treinamento dos
usuários, como por melhoria dos relatórios em si.
*Os planos de ação n.º 3/2012, 4/2012 e 5/2012 referem-se às metas 14, 15,18 e 22.
** Os referidos planos de ações foram comentados na meta 14.

Análise da meta
Apesar do esforço empreendido pelos Gabinetes, em cumprimento à solicitação da
Presidência do Tribunal em priorizar os processos conclusos há mais de 2 anos, a
meta não foi alcançada por uma margem de 0,7%.
Contudo, constata-se avanço em relação aos anos anteriores, os quais guardaram
uma diferença de 5,83% (2010) e 5,31% (2011) no que diz respeito ao resultado
e à meta prevista.
Percebe-se, pois, que o TST no exercício de 2012 perseguiu uma estratégia
adequada de priorização, contrabalanceada com a necessidade de manter alta
produção para os processos mais recentes, a fim de não impactar o tempo de
tramitação e o congestionamento do processo na corte.
Análise técnica
Tendo em vista o não alcance da meta pelo segundo ano consecutivo, sugere-se a
elaboração de plano de ação em conjunto com o IPANB que objetive promover
maior celeridade aos processos com mais de 2 anos de distribuição, ou que os
priorize.

1.1.13
Meta 23
Indicador: Índice do Tempo Médio de Licitação (ITML)*
Responsável: DGSET
*ITML: Avalia, em dias, o tempo médio de tramitação do processo licitatório. Trata-se da antiga
meta 22 que foi agregada ao Plano Estratégico por ocasião da sua 1ª revisão e renumerada, em
2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das metas institucionais.

Variáveis
Somatório
(Data de Publicação – Data de Protocolo)
Licitações Bem Sucedidas

2012
18.155
128
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Reduzir para 133 dias o tempo médio de tramitação entre a protocolização
do processo de licitação e a publicação do resultado.

Meta 23 - ITML
200

175
139

150

133

142

126

120

100
50
0

0

0
2011

2012
Meta

2013

2014

Resultado

Plano de Ação
Não há plano de ação.
Análise da meta
O número médio de dias que um processo de licitação tramitou, no ano de 2012,
no TST foi 142 dias, não alcançando a meta estipulada de 133 dias.
Após o trabalho de consultoria da empresa EloGroup que visou o mapeamento do
processo de compra no TST, foi editado o ATO.GDGSET.GP.N.º 8, de 6/1/2012,
estabelecendo novos procedimentos nas contratações do Tribunal. O documento
dispôs, ainda, sobre a obrigatoriedade de designação de equipes técnicas para a
condução das fases iniciais do procedimento licitatório. Após algumas designações
percebeu-se que foi criada apenas mais uma formalidade que não trazia benefícios
para a celeridade no processo de contratação. Assim, editou-se o
ATO.GDGSET.GP.N.º 684/2012 extinguindo-se tal obrigatoriedade.
A Secretaria de Administração, responsável pelo indicador, ressalta os esforços das
diversas unidades do Tribunal envolvidas no processo licitatório, apesar do alcance
de 93,23% da meta.
Análise técnica
Tendo em vista o não alcance da meta, sugere-se criação de plano de ação
específico para o seu cumprimento em 2013.

1.2. Objetivo Estratégico: Aprimorar a prestação jurisdicional
1.2.1 Meta Institucional 3
Indicador: Índice de Satisfação dos Clientes (ISAT)*
Responsável: SEGP
*ISAT: avalia o grau de satisfação dos clientes (advogados e partes) com os serviços prestados
pelo TST. Trata-se da antiga meta 33 erigida ao patamar de meta institucional, em 2012, na 2ª
revisão.
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Variáveis

2012

Somatório (Nota dos Clientes) x 10

9.979,62

Clientes


1.520

Aumentar em 61,4% o grau de satisfação dos clientes sobre os serviços
prestados pelo TST prestados pelo TST.

Meta Institucional 3 - ISAT

65,70%

0,8

56,40%61,40%

0,6

66,40%

71,40%

0,4
0,2
0

* * 0,00% X
2010

2011

2012

Meta

0

0

2013

2014

Resultado

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

Plano de Ação
PA Nº 11/2012 - SEGP
Implementar “Pesquisa de Satisfação Social” no âmbito do TST
O plano de ação, que teve como objetivo realizar a Pesquisa de Satisfação Social
do TST, a partir do desenvolvimento de competências internas, foi executado
dentro do prazo, atendendo às expectativas previstas.
Obs.: plano de ação executado com êxito.
Análise da meta
Com o objetivo de aprimorar a qualidade do atendimento oferecido aos cidadãos e
facilitar o acesso da sociedade a informações públicas, o Tribunal Superior do
Trabalho empreendeu, em 2012, diversas ações voltadas à gestão e ao
aperfeiçoamento dos serviços de atendimento ao público. Merecem destaque as
seguintes ações:
- Instalação de Central de Atendimento Telefônico na Ouvidoria do TST. Em abril
de 2012, foi instalada a Central de Atendimento Telefônico ao Cidadão,
compreendendo os serviços de Atendimento Telefônico Geral do TST, do Disque-
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Ouvidoria e de fornecimento de andamento processual. A instalação do novo Setor,
a partir da contratação de empresa especializada na prestação de serviço
continuado, concluiu a formação da estrutura organizacional da Ouvidoria do TST.
Com o efetivo funcionamento da Central, o acesso do cidadão ao TST foi
significativamente ampliado: são dois turnos de trabalho com quatro postos
ocupados por atendentes de suporte à Ouvidoria (Disque-Ouvidoria e DisqueJustiça) e três postos por atendentes de telefonia (Atendimento Telefônico Geral).
A implantação do novo serviço implicou uma elevação da demanda mensal de
1.044 ocorrências, em maio de 2011, para 2.149 ocorrências, em maio de 2012.
Os dados coletados do Sistema Informatizado de Ouvidoria demonstram a
existência de uma demanda reprimida, que passou a ser atendida pela Central
Telefônica;
- Desenvolvimento e lançamento de novo layout do Portal do Tribunal Superior do
Trabalho na rede mundial de computadores – internet, com vistas a conferir mais
transparência e clareza às informações disponibilizadas ao público;
- Instituição do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC do TST, com vistas a dar
cumprimento aos procedimentos sistematizados na Lei n.º 12.527/2011 (Lei de
Acesso a Informações). Desde junho de 2012, qualquer interessado tem
assegurado o direito de apresentar seu pedido de Informações a esta Corte
Trabalhista. Coube à Ouvidoria a implantação e operacionalização do SIC do TST;
- Implantação da Carta de Serviços ao Cidadão. A Carta de Serviços ao Cidadão do
TST foi produzida para informar o cidadão dos serviços prestados pelo Tribunal
Superior do Trabalho, das formas de acesso a esses serviços e dos respectivos
compromissos de atendimento. Ao utilizar a Carta, o cidadão tem a oportunidade
de conhecer os serviços prestados e seus requisitos antes de procurar o Tribunal.
O processo de implantação da Carta de Serviços, iniciado pela Ouvidoria, contou
com a colaboração de todas as Unidades Organizacionais envolvidas com o
atendimento ao público e proporcionou momento oportuno para revisão e
atualização de rotinas de trabalho;
- Implantação da Carta de Serviços ao Cidadão. A Carta de Serviços ao Cidadão do
TST foi produzida para informar o cidadão dos serviços prestados pelo Tribunal
Superior do Trabalho, das formas de acesso a esses serviços e dos respectivos
compromissos de atendimento. Ao utilizar a Carta, o cidadão tem a oportunidade
de conhecer os serviços prestados e seus requisitos antes de procurar o Tribunal.
O processo de implantação da Carta de Serviços, iniciado pela Ouvidoria, contou
com a colaboração de todas as Unidades Organizacionais envolvidas com o
atendimento ao público e proporcionou momento oportuno para revisão e
atualização de rotinas de trabalho;
- Transferência do atendimento de Suporte Técnico a Sistemas Nacionais da
Coordenadoria de Suporte Técnico aos Usuários do TST para a Central de
Atendimento de Suporte Técnico, criada no âmbito do Conselho Superior da Justiça
do Trabalho. A nova Central tornou-se responsável pelo atendimento aos usuários
dos seguintes Sistemas: Peticionamento Eletrônico (e-Doc), Malote Digital,
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Sistemas de Cálculos da Justiça do
Trabalho, Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, dentre outros;
Os esforços empreendidos resultaram na elevação do nível de satisfação social de
partes e advogados com os serviços prestados pelo Tribunal Superior do Trabalho,
conforme se observa da apuração do Índice de Satisfação Social – ISAT, que
passou de 56,4%, em 2011, para 65,7%, em 2012. Houve, portanto, uma
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elevação de 9,3% do ISAT, superando-se a meta de aumento de 5% ao ano,
estabelecida para o ano de 2012.
Dentre os itens cujo percentual de satisfação aumentou em 2012, destacaram-se
os seguintes quesitos: rapidez no atendimento, atenção e interesse no
atendimento, esclarecimento de dúvidas, tempo de tramitação dos processos,
facilidade de encaminhamento de sugestões, denúncias e reclamações, além de
tempo de resposta às solicitações.
Comparando-se o percentual de satisfação de 65,7%, alcançado em 2012, com a
meta estabelecida para 2013 de 66,4%, observa-se que a perspectiva é de que o
necessário acréscimo de 1,06% do ISAT será atingido.
Análise técnica
Diante dos resultados apresentados, sugere-se a criação de planos de ação para o
aperfeiçoamento dos serviços oferecidos, a fim de melhorar o desempenho do
Tribunal nos requisitos pesquisados.
Recomenda-se seguir a mesma metodologia na próxima pesquisa, de modo a
constituir linha de base para o índice e, a fim de aumentar o número de
participantes, elaborar plano de ação com o objetivo de reforçar a divulgação da
pesquisa.

1.3.
Objetivo
(conhecimentos,
servidores

Estratégico:
habilidades e

1.3.1 Meta 4
Indicador: Índice Médio
Competências (IMCSC)*
Responsável: DGSET

de

Desenvolver
atitudes) dos

Capacitação

competências
magistrados e

dos

Servidores

em

*IMCSC: Avalia a carga horária média de participação em cursos de capacitação por servidor.
Trata-se da antiga meta 1 que foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão
da adoção das metas institucionais, oportunidade em que as metas anuais sofreram ajuste.

Variáveis
Horas de Capacitação
Servidores



2012
50.521
2.265

Atingir 28h a carga horária média de capacitação dos servidores em
competências.
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Meta 4 - IMCSC
35
30

30

29,33

32 31,32

30

29

28

22,31

25
20
15
10
5

0

0

2013

2014

0
2010

2011

2012
Meta

Resultado

Projetos Estratégicos
PE Nº 1/2011
Gestão por Competências – item 2.3.3
PE Nº 1/2012
Preparação para Aposentadoria – Olhar Adiante – item 2.3.4
PE Nº 3/2012
Desenvolvimento e Ambientação do Servidor – item 2.3.5
Plano de Ação
PA Nº 2/2011 - SET
Promover cursos por meio de educação a distância
O plano de ação foi executado com pequeno atraso, tendo concluído com a fixação
de tarefas contínuas.
Depreende-se do Relatório de Execução (2012) que a oferta de cursos na
modalidade EAD depende da demanda apresentada pelo Tribunal, o que enseja
posterior pesquisa de mercado e/ou parceria com outras instituições.
A Coordenadoria de Gestão de Pessoas – CDEP considera prudente aguardar a
implementação do projeto Gestão por Competências para que haja uma
reavaliação do índice de capacitação de servidores em competências e para se
propor novas atividades/planos de ação, de modo a preservar a compatibilidade
com os resultados pretendidos.
A Unidade destacou que o alcance da meta não depende apenas da oferta de horas
de capacitação, mas também do interesse e disponibilidade dos servidores e de
suas chefias em indicarem a participação e concluírem os cursos. Caso o índice
fosse baseado não no número de concluintes (servidores assíduos e considerados
aprovados nos cursos) e sim no número de participantes (servidores com a
participação confirmada), a carga horária média por servidor, em 2012, teria sido
de 29 horas-aula, superior, portanto, à meta.
Como segunda proposta, a CDEP sugeriu que o índice fosse baseado no total de
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horas oferecidas pelo TST, de forma a promover nos servidores e seus gestores o
senso de responsabilidade por seu próprio desenvolvimento, uma vez que dessa
maneira a meta prevista para 2013, qual seja, 29h, não precisaria ser alterada.
Obs.: plano de ação encerrado.
Análise da meta
No ano de 2012 atingiu-se 22,31 horas de carga horária média de capacitação de
servidores, o que representa 79,68% da meta a ser atingida (28 horas), e 71,23%
do resultado alcançado no exercício de 2011 (31,32 horas).
Verifica-se que a meta não foi atingida, uma vez que o Programa de Treinamento e
Desenvolvimento de Servidores do TST – EDUCARE foi aprovado somente no mês
de maio de 2012 e que os cursos da área jurídica foram promovidos com carga
horária reduzida, a fim de possibilitar o maior número de participantes. Percebese, ademais, que o alcance da meta não depende apenas da oferta de horas de
capacitação, mas também do interesse e disponibilidade dos servidores e de suas
chefias em indicarem a participação e concluírem os cursos. Caso o índice fosse
baseado não no número de concluintes (servidores assíduos e considerados
aprovados nos cursos) e sim no número de participantes (servidores com a
participação confirmada), a carga horária média por servidor seria de 29 horas,
superior, à meta.
Análise da meta
Apesar do posicionamento da área executora, visualiza-se a necessidade de
proposição de novos planos de ação para o alcance da meta, tendo em vista o
flagrante atraso no projeto Gestão por Competências.
Ressalta-se que o campo de atuação para o sucesso da meta em apreço não se
limita aos resultados que serão gerados pelo referido projeto. É imprescindível que
se garanta a quantidade mínima de capacitação para o alcance da meta, no que a
CDEP deverá contar com o amplo apoio da alta Administração, notadamente em
observância ao Plano Estratégico 2010-2014 aprovado pelo Órgão Especial. Além
disso, faz-se necessário sensibilizar os gestores acerca da relevância da
participação dos servidores em eventos de capacitação.
Desse modo, demonstra-se a possibilidade de se empregar ações com foco
diferenciado do pretendido inicialmente (EAD), de modo a atacar os atuais
entraves à conquista da meta.
Pelo exposto, sugere-se a criação de novo plano de ação que promova a motivação
dos gestores e servidores para o desenvolvimento profissional. É necessário
compreender-se que o objetivo do indicador é a capacitação dos servidores, o que
exige a aprovação desses nos eventos disponibilizados, não sendo suficientes
apenas a confirmação de matrícula ou a quantidade de horas ofertadas pela
instituição.
Devido ao histórico negativo dos resultados apurados e, tendo em vista as
oportunidades de ações a serem realizadas para o avanço do índice, bem como as
justificativas da Unidade e as considerações técnicas sobre a meta, sugere-se a
sua revisão.
Sugestão de revisão da meta:
Atingir 25h de carga horária
competências, até 2014.

média

de

capacitação

dos

servidores

em
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1.3.2 Meta 5
Indicador: Índice de Desenvolvimento da Competência (IDC)*
Responsável:DGSET
*IDC: Avalia a qualidade dos cursos de capacitação oferecidos e o nível de aproveitamento dos
servidores. Trata-se da antiga meta 2 que foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão,
em razão da adoção das metas institucionais, oportunidade em que as metas relativas aos anos
de 2012 e 2013 sofreram ajuste.



Atingir 86% no nível “Atendeu Plenamente” da Avaliação de Impacto de
Treinamento.

Meta 5 - IDC
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Projetos Estratégicos
PE Nº 1/2011
Gestão por competências – item 2.3.3
PE Nº 3/2012
Desenvolvimento e Ambientação do Servidor – item 2.3.5
Plano de Ação
PA Nº 3/2011 - SET
Atualizar o instrumento de pesquisa visando o aproveitamento efetivo das
informações coletadas, que servirão de insumo para a melhoria contínua
das ações de capacitação
O plano de ação foi executado dentro do prazo estabelecido no cronograma inicial,
tendo ocorrido adiamento das etapas de informatização do instrumento de
pesquisa para o primeiro semestre de 2013. Por impossibilidade de criação de
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sistema que realize a avaliação de impacto no prazo inicial, a fábrica de software o
desenvolverá de acordo com as novas datas fixadas.
Obs.: plano de ação em andamento até o primeiro semestre de 2013.
Análise da meta
O resultado do ano de 2012 mostra que 86,54% das chefias imediatas
consideraram que os treinamentos realizados atenderam plenamente aos
objetivos propostos.
O documento chamado “Avaliação de Impacto de Treinamento” é aplicado 3
meses após a realização de cursos promovidos pelo TST e é dirigido à chefia com
o objetivo de verificar se a capacitação demonstrou melhoria no desempenho
funcional do servidor.
No ano de 2012, a Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas – CDEP iniciou
um trabalho de aperfeiçoamento da avaliação, que incluía a versão digital do
documento. A unidade realizou, também, pesquisa em outros órgãos a fim de
aperfeiçoar o formulário de avalição. Nesse quesito foi constatado que o Tribunal
possui maior maturidade em relação às demais instituições pesquisadas, o que
ensejou na manutenção do documento aplicado.
Análise técnica
Recomenda-se atenção quanto ao cumprimento do novo cronograma fixado para o
plano de ação.

1.3.3 Meta 6
Indicador: Índice de Alcance de Metas (IAM)*
Responsável: SEGP
*IAM: Avalia o percentual de metas estratégicas atingidas em relação ao total de metas
estratégicas estabelecidas.

Variáveis



2012

Metas Alcançadas

20

Metas no Plano Estratégico

35

Aumentar para 71% o percentual de metas alcançadas no Plano Estratégico
do TST.
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Meta 6 - IAM
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Plano de Ação
PA Nº 13/2012 - SEGP
Desenvolver glossário de metas estratégicas
O desenvolvimento do Glossário de Metas do TST trouxe elucidações acerca da
composição das variáveis relativas a cada indicador, facilitando a mensuração dos
resultados com foco na fidedignidade dos dados. Teve-se por objetivo a colheita
racional e o fornecimento de informações seguras e consistentes à alta
Administração para a tomada de decisão.
Obs.: plano concluído com êxito.
Análise da meta
O resultado demonstra o alcance de 57,14% das metas estabelecidas no Plano
Estratégico, ficando 13,86% aquém do valor estabelecido para o período (71%).
Ressalta-se que as metas do Plano Estratégico foram revisadas no ano de 2012,
pela Comissão Permanente de Planejamento Estratégico – CPPE, fator que pode ter
contribuído para o resultado do índice.
Para auxiliar as unidades no cumprimento das metas, a Assessoria de Gestão
Estratégica - ASGE deu continuidade às Oficinas Estratégicas, coordenando os
grupos responsáveis na elaboração de Planos de Ação.
Não obstante o resultado demonstrar o não cumprimento do índice, verifica-se a
superação de resultados em algumas metas estratégicas, o que poderá ensejar a
reavaliação dos valores propostos para os anos seguintes.
Análise técnica
Embora o resultado apresentado tenha sido negativo, ressalta-se que a implantação
dos Escritórios de Projetos e de Processos do TST, a execução dos planos de ação e
a implantação do novo modelo de gestão da estratégia contribuirão para a melhoria
de performance da meta para os próximos exercícios.
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1.4. Objetivo Estratégico: Promover a qualidade de vida e a
valorização das pessoas
1.4.1 Meta 7
Indicador: Índice de Clima Organizacional (ICO)*
Responsável: DGSET
*ICO: Avalia o nível de adesão à pesquisa de clima organizacional. Trata-se da antiga meta 4
que foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das metas
institucionais.



Atingir participação mínima de 50% do total de magistrados e servidores.

Meta 7 - ICO
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Plano de Ação
PA Nº 7/2012 - SET
Planejar e realizar a campanha de divulgação da Pesquisa de Clima
Organizacional para cumprimento de metas estratégicas
O plano de ação foi executado a contento, apesar do não alcance da meta, tendo
ocorrido pequeno atraso.
A Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas - CDEP apresentou a atuação da
Secretaria de Comunicação Social na campanha, em função da grande demanda de
trabalho apresentada rotineiramente, e a preocupação dos servidores com a
confidencialidade dos dados como fatores que dificultaram o cumprimento dos
prazos e o resultado atingido.
Para minimizar os efeitos provocados, a CDEP estendeu o prazo de aplicação da
pesquisa e buscou proporcionar aos servidores maior garantia de anonimato.
A Coordenadoria ressaltou a necessidade de divulgar amplamente as ações de
melhorias decorrentes dos resultados levantados na pesquisa à medida que forem
implementadas; e considerou sigilo e confidencialidade das respostas são fatores
críticos para a participação dos servidores.
Obs.: plano de ação concluído.
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Análise da meta
O índice de Clima Organizacional foi mensurado no ano de 2010 e, tendo em vista
se tratar de uma meta bianual, foi aferido em 2012.
Com o objetivo de proceder à Pesquisa de Clima Organizacional em 2012, foram
realizados estudos em conjunto com a Coordenadoria de Estatística e Pesquisa –
CESTP visando a analisar o instrumento de pesquisa. Assim, propôs-se a
adequação de alguns itens com pouca influência quantitativa em todos os fatores e
de itens que apresentaram divergência de entendimento entre os respondentes.
No período de 24 de setembro a 11 de outubro de 2012, foi aplicada a Pesquisa,
que teve divulgação por meio de cartazes, folders, banners, e-mails, notícias
publicadas na intranet, informativos e visitas de técnicos às unidades com o
objetivo de sensibilizar e fomentar a participação.
A meta para o Índice de Clima Organizacional (ICO) era atingir participação
mínima de 50% do total de magistrados e servidores. A pesquisa contou, no
entanto, com 814 respondentes, o que representa 36% do total de servidores da
Casa. Nos últimos dias da pesquisa, detectou-se que o número de respondentes
encontrava-se abaixo do esperado. Por isso, procedeu-se à extensão do prazo
buscando atingir a meta estabelecida. Todavia, o número de participantes ainda
ficou abaixo do previsto. Vale ressaltar que, em virtude do excesso de atividades,
houve dificuldades para elaboração, dentro do prazo demandado, das peças de
divulgação elaboradas pela Secretaria de Comunicação Social, o que pode ter
prejudicado a participação.
No decorrer do exercício de 2012, antes da aplicação da pesquisa, vale mencionar
a atuação do Comitê Gestor do Clima, o qual estabeleceu, em reunião realizada no
dia 14/3/2012, que para o cumprimento das metas 4 (“atingir participação mínima
de 50% do total de magistrados e servidores, para o ano de 2012, na Pesquisa de
Clima Organizacional realizada pelo TST”) e 5 (“atingir o nível “satisfatório ou
excelente”, para o ano de 2012, na Pesquisa de Clima Organizacional, para os
fatores Estilo de Chefia, Gestão Organizacional, Infraestrutura e Valorização do
Servidor, nos percentuais de 81%, 48%, 73% e 88%) do Planejamento Estratégico
2010-2014 do TST, seria realizada a divulgação das ações implementadas em
virtude da pesquisa realizada em 2010 e a definição das ações que ainda estariam
em andamento, bem como os responsáveis. Assim, foram destacadas as atividades
que foram divulgadas, quais sejam: o trabalho realizado pela Comissão instituída
pelo ATO.TST.GP.Nº 346/2011, que resultou no aperfeiçoamento do modelo de
Gestão de Pessoas no TST (implantação do Teletrabalho, instituição dos Programas
de Preparação para a Aposentadoria, de Desenvolvimento e Ambientação do
Servidor, de Prestação de Serviço Voluntário e do concurso “Projetos e
Oportunidades”), a implantação do Modelo de Gestão Por Competências, o
investimento em Ensino à distância e a ampliação do estacionamento por meio da
pintura de novas vagas. Foram divulgados ainda os resultados obtidos em virtude
dos estudos realizados sobre saúde ocupacional e ergonomia – Comissão instituída
pelo ATO.GP.N.º 397/2011, a exemplo a aquisição de mobiliário ergonômico, e as
melhorias implementadas na programação dos elevadores, após a instituição da
Comissão por meio do ATO.GDGSET.N.º 644/2011.
Análise técnica
O não cumprimento da meta e as justificativas apresentadas pela Coordenadoria
de Desenvolvimento de Pessoas – CDEP demonstram que a criação de planos de
ação para o aprimoramento dos pontos críticos apurados na pesquisa, bem como a
divulgação dos resultados conquistados a partir da implementação de melhorias,
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são imprescindíveis para maior aderência do público à próxima pesquisa.
Destaca-se a necessidade de desenvolvimento de plano de ação para a divulgação
da pesquisa prevista para 2014.

1.4.2 Meta 8
Indicador: Índice de Clima Organizacional (ICO)*
Responsável: DGSET
*ICO: Avalia o nível de satisfação do servidor nos aspectos Estilo de Chefia, Gestão
Organizacional, Infraestrutura e Valorização do Servidor. Trata-se da antiga meta 5 que foi
renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das metas institucionais.



Atingir o nível “satisfatório ou excelente” na Pesquisa de Clima
Organizacional, para os fatores Estilo de Chefia, Gestão Organizacional,
Infraestrutura e valorização do Servidor, nos percentuais de 81%, 48%,
73% e 88%, respectivamente.
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Projetos Estratégicos
PE Nº 1/2012
Preparação para Aposentadoria – Olhar Adiante – item 2.3.4
PE Nº 4/2012
Teletrabalho – item 2.3.6
Plano de Ação
PA Nº 8/2012 - SET
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Implementar e monitorar as ações propostas em decorrência do resultado
da Pesquisa de Clima Organizacional de 2010 para cumprimento de metas
estratégicas
O plano de ação foi executado a contento, tendo havido pequeno atraso em sua
conclusão.
Obs.: plano de ação concluído.
Análise da meta
O índice de Clima Organizacional foi mensurado no ano de 2010 e, tendo em vista
se tratar de uma meta bianual, foi aferido em 2012.
Com o objetivo de proceder à Pesquisa de Clima Organizacional em 2012, foram
realizados estudos em conjunto com a Coordenadoria de Estatística e Pesquisa –
CESTP visando a analisar o instrumento de pesquisa. Assim, propôs-se a
adequação de alguns itens com pouca influência quantitativa em todos os fatores e
de itens que apresentaram divergência de entendimento entre os respondentes.
No período de 24 de setembro a 11 de outubro de 2012, foi aplicada a Pesquisa.
No decorrer do exercício de 2012, antes da aplicação da pesquisa, vale mencionar
a atuação do Comitê Gestor do Clima, o qual estabeleceu, em reunião realizada no
dia 14/3/2012, que para o cumprimento das metas 4 (“atingir participação mínima
de 50% do total de magistrados e servidores, para o ano de 2012, na Pesquisa de
Clima Organizacional realizada pelo TST”) e 5 (“atingir o nível “satisfatório ou
excelente”, para o ano de 2012, na Pesquisa de Clima Organizacional, para os
fatores Estilo de Chefia, Gestão Organizacional, Infraestrutura e Valorização do
Servidor, nos percentuais de 81%, 48%, 73% e 88%) do Planejamento Estratégico
2010-2014 do TST, seria realizada a divulgação das ações implementadas em
virtude da pesquisa realizada em 2010 e a definição das ações que ainda estariam
em andamento, bem como os responsáveis. Assim, foram destacadas as atividades
que foram divulgadas, quais sejam: o trabalho realizado pela Comissão instituída
pelo ATO.TST.GP.N.º 346/2011, que resultou no aperfeiçoamento do modelo de
Gestão de Pessoas no TST (implantação do Teletrabalho, instituição dos Programas
de Preparação para a Aposentadoria, de Desenvolvimento e Ambientação do
Servidor, de Prestação de Serviço Voluntário e do concurso “Projetos e
Oportunidades”), a implantação do Modelo de Gestão Por Competências, o
investimento em Ensino à distância e a ampliação do estacionamento por meio da
pintura de novas vagas. Foram divulgados ainda os resultados obtidos em virtude
dos estudos realizados sobre saúde ocupacional e ergonomia – Comissão instituída
pelo ATO.GP.N.º 397/2011, a exemplo a aquisição de mobiliário ergonômico, e as
melhorias implementadas na programação dos elevadores, após a instituição da
Comissão por meio do ATO.GDGSET.N.º 644/2011.
Análise técnica
Apesar dos resultados terem apresentado melhora em todos os fatores, percebe-se
que a diferença entre o percentual encontrado e a plena satisfação ainda apresenta
possibilidade de grandes melhorias a serem implementadas, principalmente no que
diz respeito à Gestão Organizacional, cuja lacuna de melhoria consiste em 45%.
Ou seja, grande parte dos respondentes encontra insatisfação nesse fator.
Desse modo, recomenda-se a criação de planos de ação para minimizar o
percentual de rejeição quanto aos fatores pesquisados.
Sugere-se, ainda, a revisão das metas em virtude da superação dos valores
previstos para 2014.
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Sugestão de revisão da meta:
Atingir o nível “satisfatório ou excelente” na Pesquisa de Clima Organizacional,
para os fatores Estilo de Chefia, Gestão Organizacional, Infraestrutura e
Valorização do Servidor, nos percentuais de 88%, 55%, 88% e 89%,
respectivamente, até 2014.
Ano

Estilo de Chefia

Gestão Organizacional

Infraestrutura

2014

88%

55%

88%

Valorização do
Servidor
89%

1.4.3 Meta 9
Indicador: Índice de Afastamento de Servidores Decorrente de
Licença Médica (IAFAST) *
Responsável: DGSET
*IAFAST: avalia o percentual médio de horas não trabalhadas em virtude de afastamento do
servidor para tratamento da própria saúde. Trata-se da antiga meta seis que foi renumerada,
em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das metas institucionais,
oportunidade em que as metas relativas aos anos de 2012 a 2014 sofreram ajuste.

Variáveis

2012

Horas de Afastamento

137.884

Número de Horas



3.840.947

Reduzir em 3,72% o índice de afastamento de servidores decorrente de
licença médica para tratamento da própria saúde.
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Projetos Estratégicos
PE Nº 1/2012
Preparação para Aposentadoria – Olhar Adiante – item 2.3.4
PE Nº 4/2012
Teletrabalho – item 2.3.6
Planos de Ação
PA Nº 8/2012 - SET
Estabelecimento da prevalência de doenças que ensejaram o afastamento
dos servidores do TST para adoção de medidas preventivas quando
cabível
O plano de ação foi parcialmente cumprido. A extração de dados referentes aos
afastamentos em virtude de licença médica e os dados do sistema informatizado
(SAM) foi realizada, porém ao analisar os dados emitidos pela Secretaria de
Tecnologia da Informação - SETIN, identificaram-se diversos erros, tornando-se
impossível concluir os itens seguintes.
Inicialmente acreditou-se que haveria ferramentas suficientes para proporcionar a
execução do planejamento, mas verifica-se que não há dados confiáveis no tipo de
sistema atualmente em uso na CSAUD-DIME.
O sistema é antigo e não passou por melhorias desde que o TST adquiriu o
software GSWeb que deveria ter sido implantado em 2007/2008, mas até hoje
nenhum dos módulos está em uso nesta Coordenadoria de Saúde.
Desse modo, não é possível apresentar dados confiáveis sobre a prevalência de
doenças que ensejaram os afastamentos e consequentemente elaborar plano de
medidas preventivas com o objetivo de reduzir o IAFAST.
Obs.: plano de ação executado parcialmente.
PA Nº 9/2012 - SET
Análise de dados da aplicação do PCMSO para delineamento de ações
preventivas de saúde
Em relação ao Exame Periódico (PCMSO), a perspectiva é a mesma. Não há
sistema informatizado que permita extrair dados, levantar fatores de risco para
doenças crônicas, realizar qualquer tipo de estatística com os dados do referido
exame.
Em 2012, a empresa responsável pela implantação do referido programa de
informática não disponibilizou nem mesmo parte da ferramenta necessária. Após
reunião com o Diretor-Geral decidiu-se iniciar o exame periódico, mesmo sem usar
os dados com o objetivo de planejar ações preventivas para 2013, por não se
dispor de ferramentas que permitam compilar e analisar dados. Todavia, cumpriuse a meta de realizar o exame periódico.
A partir de agosto iniciou-se o referido exame a partir da Coordenadoria de
Segurança e Transporte - CSET, pois o exame clínico faz parte da avaliação dos
servidores da área para realizarem o curso de reciclagem anual da GAS. Após,
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continuou-se com os outros setores das áreas administrativa e judiciária.
Obs.: plano de ação executado parcialmente.
Análise da meta
O percentual médio de horas não trabalhadas em virtude de afastamento de
servidor para tratamento da própria saúde superou a meta estabelecida para 2012
(3,72%), apurando-se o valor de 3,58%.
O melhor desempenho em relação ao ano de 2011 (3,92%), com a superação da
meta estabelecida, é decorrente de várias ações implementadas pela
Coordenadoria de Saúde - CSAUD e Divisão Médica - DIME, tais como: orientação,
acompanhamento e supervisão dos tratamentos dos servidores pela CSAUD/DIME
com a finalidade de diagnosticar precocemente as falhas ou interrupções nos
mesmos e estimular as adesões dos pacientes aos tratamentos instituídos; exame
médico periódico com o objetivo de identificar fatores de risco da população de
servidores do TST, além de diagnosticar precocemente os distúrbios da saúde dos
mesmos; orientações ergonômicas sob demanda dos diversos setores do Tribunal
e prática de ginástica laboral; implantação do programa de atenção à servidora
gestante (odontológico e enfermagem); revitalização do Programa TST Sem
Tabaco visando à redução do tabagismo entre os servidores; realização de
reuniões dos Vigilantes do Peso em parceria com a Associação dos Servidores do
Tribunal Superior do Trabalho (Astrisutra) para a redução da obesidade e
sobrepeso dos servidores; e realização de avalições físicas e orientações para a
prática de exercícios físicos e a redução do sedentarismo (TST em Movimento).
Análise técnica
Sugere-se que as ações voltadas para a instalação do ferramental tecnológico
necessário à análise dos dados referentes à saúde do servidor sejam tomadas
como foco em 2013. Assim, a CSAUD poderá planejar sua atuação de modo mais
assertivo, contribuindo para a melhora do índice.

1.4.4 Meta 10
Indicador: Índice de Participação em Eventos de Qualidade de Vida
(IPEQV)*
Responsável: DGSET
*IPEQV: Avalia o percentual de participação de colaboradores em eventos de qualidade de vida.
Trata-se da antiga meta 7 que foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão
da adoção das metas institucionais, oportunidade em que as metas relativas aos anos de 2012
a 2014 sofreram ajuste.

Variáveis

2012

Participantes

1.967

Colaboradores

3.695

46

Assessoria de Gestão Estratégica
Tribunal Superior do Trabalho
2013



Atingir 54% de participação do total de colaboradores nos eventos de
qualidade de vida.

Meta 10 - IPEQV
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Projeto Estratégico
PE Nº 1/2012
Preparação para Aposentadoria – Olhar Adiante – item 2.3.4
Análise da meta
No ano de 2012, 53% dos colaboradores do TST participaram de eventos de
qualidade de vida, atingindo 98,15% da meta estabelecida para o período que foi
de 54%.
A Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas – CDEP realizou diversos eventos
que contribuíram para a contabilização do indicador, tais como: “Mesa Redonda –
A mulher e os desafios pessoais e profissionais na sociedade atual”, ocorrido no dia
da Mulher; “Aula-Espetáculo com Ariano Suassuna”, evento realizado por ocasião
da inauguração do Auditório Ministro Victor Russomano; palestra para estagiários
“Comunicação como Ferramenta de Crescimento Pessoal”; duas palestras
oferecidas para prestadores de serviço “Coisas que fazem sentido na vida” e
“Motivação para o sucesso”; palestra de lançamento do Programa de Preparação
Pós-Carreira com o Maestro João Carlos Martins; semana do servidor com o tema
“Qualidade de Vida e Consumo Consciente”; e a realização da Festa de
Confraternização dos servidores por ocasião do Natal.
Importante informar que o evento “Semana de Qualidade de Vida”, previsto para
ocorrer em maio de 2012, não foi realizado em razão da dificuldade de
arrecadação de verba que é oriunda de diversos patrocínios, e do atraso na
aprovação para a produção do evento, dificultando a organização do mesmo. A
CDEP ressalta que esse evento tem grande contribuição para o cálculo do
indicador.
A meta para o ano de 2012 foi reavaliada pela Comissão Permanente de
Planejamento Estratégico – CPPE e alterada de 20% para 54%, em razão do
resultado alcançado no ano de 2011 ter sido de 51,85%. Em virtude desse fato e
também da não realização do evento da Semana de Qualidade de Vida, faltou
1,85% para o alcance de 100% da meta de 2012.
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Análise técnica
A Coordenadoria de Gestão de Pessoas – CDEP ressalta que os eventos de
qualidade de vida não são custeados pelo próprio Tribunal, sendo necessário haver
patrocinadores interessados em investir nessas ações. Dessa forma, registra a
necessidade de custeio dos eventos pelo próprio TST. Nesse sentido, solicitou a
manutenção da meta em 54% para o próximo ano, até que se conheça a dinâmica
de aprovação de cursos com essa temática.
Contudo, tendo em vista a proximidade do resultado alcançado em relação ao
almejado, sugere-se a manutenção das metas já previstas para os próximos anos
(56% e 58%), destacando-se o esforço empreendido em 2012 e os percalços
enfrentados.

1.5. Objetivo Estratégico: Assegurar a infraestrutura apropriada às
atividades do Tribunal
1.5.1 Meta 11
Indicador: Índice de Indisponibilidade de Serviços de Tecnologia da
Informação (IISTI)*
Responsável: SEGP
*IISTI: Avalia o percentual de redução de registros de reclamações referentes aos serviços de
infraestrutura e/ou sistemas de tecnologia da informação. Trata-se da antiga meta 11 que foi
criada, em 2011, e renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das
metas institucionais.



Reduzir para 1.089 o número de registros na Central de Atendimento de
indisponibilidade de infraestrutura e/ou sistemas de tecnologia da
informação, correspondente a 5% em relação à medição promovida em
2011 (1.146 registros).

Meta 11 - IISTI
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Plano de Ação
PA Nº 14/2011 - SEGP
Implementação da Gestão de Continuidade de Serviços de Tecnologia da
Informação (Programa incluído na minuta de PDTI 2011-2012)
O plano visa a aprimorar o registro das indisponibilidades de serviços de
infraestrutura e/ou sistemas de tecnologia da informação, bem como minimizá-las.
Segundo Relatório de Execução, de dezembro de 2012, parte das atividades
previstas para entrega entre outubro e dezembro de 2012 encontram-se
atrasadas. A Coordenadoria de Suporte ao Usuário - CSUP ressalta a dificuldade de
executar as ações diante de outras demandas já priorizadas pela administração.
Tendo em vista que o plano foi iniciado em 2011, observa-se com a sua execução
as seguintes melhorias:
- Melhor análise e definição mais precisa dos tipos de incidentes relacionados à
indisponibilidade;
- Melhoria da comunicação referente à indisponibilidade de serviço entre as
unidades técnicas.
Análise da meta
No ano de 2012 houve uma redução significativa dos registros de indisponibilidade
de serviços de tecnologia da informação, com apenas 421 registros. Nota-se uma
redução de 61,4% em relação à meta para o mesmo ano (1.089). Ressalta-se,
ainda, em relação ao resultado do ano de 2011, um decréscimo de 36,7% do valor
do índice.
Podem-se mencionar diversas ações realizadas pela Secretaria de Tecnologia da
Informação – SETIN visando à melhoria dos serviços disponibilizados, tais como:
mudança na sistemática de classificação de chamados relacionados à
indisponibilidade de serviços de TI por meio da redefinição da árvore de serviços;
classificação de chamados técnicos relacionados à indisponibilidade de serviços de
TI estabelecidos em dois períodos distintos: a análise da indisponibilidade e sua
eventual confirmação; melhoria na comunicação entre as áreas técnicas sobre a
sistemática de classificação de chamados relacionados à indisponibilidade de
serviços de TI; e a formalização de grupo técnico para iniciar os procedimentos de
monitoração de serviços de TI indisponíveis por meio de solução automatizada de
monitoramento.
Será sugerido o ajuste do parâmetro, uma vez que o resultado alcançado em 2012
supera a meta estabelecida para 2013 (1.035).

Análise técnica
Sugere-se a revisão da meta em virtude da superação do valor previsto para 2014
(488,07).
Sugestão de revisão da meta:
Reduzir em 5% ao ano, a partir da medição de 2012, os registros da Central de
Atendimento ao Usuário de indisponibilidade de serviços de infraestrutura e/ou
sistemas de tecnologia da informação, diminuindo de 421 para 417,33 dias, até
2014.
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2013
400

2014
380

Ressalta-se a importância de se prosseguir o plano de ação apresentado, de modo
a viabilizar a realização de suas atividades dentro do prazo estabelecido.

1.6. Objetivo Estratégico:
Unidades do TST

Aperfeiçoar

a

integração

entre

as

1.6.1 Meta 12
Indicador: Índice de Integração entre as Unidades (IIU)*
Responsável: DGSET
*IIU: Avalia o nível de satisfação dos magistrados e servidores no que se refere à integração
entre as diversas áreas do Tribunal. Trata-se da antiga meta 9 que foi renumerada, em 2012,
por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das metas institucionais.



Atingir o nível “Satisfatório ou Excelente” da Pesquisa de Clima
Organizacional no item de integração entre as áreas do TST no percentual
de 40%.
Meta 12 - IIU
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Plano de Ação
PA Nº 9/2012 - SET
Realizar reuniões de integração periódicas
representantes das diversas áreas do TST

com

a

participação

de

Inicialmente encontraram-se dificuldades em se definir a estrutura das reuniões de
integração propostas (conteúdo, metodologia, facilitadores) para a efetividade da
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ação. Ressalta-se que o Comitê definiu que as unidades abrangidas seriam apenas
as vinculadas à Secretaria do Tribunal, o que não atenderia ao item constante da
pesquisa de clima que se refere à integração entre as áreas do TST (judiciária,
administrativa e gabinetes).
O plano de ação teve sua execução encerrada antes da realização das principais
atividades constantes do cronograma inicial, uma vez que a Coordenadoria de
Gestão de Pessoas – CDEP considerou que a realização das reuniões de
sensibilização e mapeamento de competências do Programa Desenvolver viabilizou
a integração entre as diversas unidades do TST, atendendo ao objetivo do plano.
Obs.: plano de ação encerrado.
Análise da meta
Esse índice faz parte da Pesquisa de Clima Organizacional, tendo alcançado o
resultado de 61% de respondentes que consideraram “Satisfatório ou Excelente” a
integração entre as unidades do TST, o que representou um aumento de 93% em
relação à medição realizada em 2010 (31%). Houve, assim, superação significativa
da meta estabelecida (40%).
A Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas – CDEP menciona alguns fatores
que contribuíram para a superação da meta, tais como: a realização de projetos e
programas que possibilitaram a discussão de temas comuns e a participação de
todas as áreas do TST, a exemplo das reuniões de avaliação da estratégia – RAE e
para a implantação do Modelo de Gestão por Competências.
Análise técnica
Apesar de o resultado ter apresentado melhora, percebe-se que a diferença entre
o percentual encontrado e a plena satisfação ainda possibilita grandes melhorias a
serem implementadas, uma vez que a lacuna entre o apurado e a excelência
consiste em 39%. Ou seja, grande parte dos respondentes encontra insatisfação
nesse fator.
Desse modo, recomenda-se a criação de plano de ação para minimizar o
percentual de rejeição quanto à integração entre às áreas do TST.

1.7. Objetivo Estratégico: Racionalizar os custos operacionais de
modo sustentável
1.7.1 Meta 24
Indicador: Índice de Integração entre as Unidades (ICMPB)*
Responsável: DGSET
*ICMPB: Avalia o valor médio do custo processual no TST. Referido indicador sofreu alteração
de nomenclatura (ICMJ) e de metodologia de cálculo por ocasião da 1ª revisão do Plano
Estratégico. Trata-se da antiga meta 23 que foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª
revisão, em razão da adoção das metas institucionais.
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Variáveis



2012

Despesas

R$ 532.053.452,93

Baixados

179.778

Manter o valor da despesa por processo baixado menor ou igual a
R$3.000,00.
Meta 24 - ICMPB
R$ 4.000,00

R$ 3.520,09 R$ 2.959,50
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00
R$ 2.000,00
R$ 1.000,00
R$ -

R$ -

R$ 2011

2012
Meta

2013

2014

Resultado

Plano de ação
Não há plano de ação.

Análise da meta
O resultado do índice demonstra a superação da meta (R$ 3.000,00) em 9,92%,
com o valor do custo processual no TST em R$ 2.702,51.
A redução no custo é decorrente do decréscimo de 4,24% no valor da despesa
líquida em relação ao ano de 2011 (R$ 555.603.847,48), bem assim no aumento
do número de processos baixados em 12,20%, passando de 157.838 em 2011
para 179.778 em 2012.
Análise técnica
Tendo em vista o reajuste salarial a partir de 2013, recomenda-se a manutenção
das metas, apesar da superação do valor previsto para 2012.

1.7.2 Meta 25
Indicador: Índice do Consumo de Papel (ICP)*
Responsável: DGSET
*ICP: Mensura a quantidade de resmas A4 consumidas no período. Trata-se da antiga meta 24
que foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das metas
institucionais.
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Reduzir para 18.187 o consumo de resmas de papel A4.

Meta 25 - ICP
25.000
20.000

21.388
20.152
19.144
18.187
17.278
18.262
16.841

16.414

15.000
10.000
5.000
0

0

2013

2014

2010

2011
Meta

2012
Resultado

Plano de Ação
PA Nº 6/2012 - SET
Promover ações educativas
O plano de ação foi executado parcialmente e encerrado em razão do adiamento
de algumas atividades para o ano de 2013 a partir de novo plano de ação
apresentado.
A Coordenadoria de Material e Logística – CMLOG destacou que, em princípio, o
plano de ação contaria com o auxílio da Secretaria de Comunicação Social SECOM, contudo a própria CMLOG realizou a primeira etapa prevista.
Ressaltou ainda a campanha ocorrida no dia do meio ambiente (05/06), que
contou com o slogan “ESTA META É SUA! Colabore com a redução do consumo de
papel.“, com a distribuição de blocos nas entradas do TST, bem como com a
exposição de banners e afixação de cartazes nos murais.
A CMLOG constatou que a maior parte das unidades do TST reduziu o consumo de
papel, apesar de algumas permanecerem com demanda ascendente desse recurso.
Obs.: plano de ação parcialmente executado e encerrado.
Análise da meta
O Índice do Consumo de Papel superou a meta estabelecida para o ano de 2012
(18.187) em 7,4%, alcançando o valor de 16.841 resmas de papel A4 distribuídas
no Tribunal.
Ressalta-se que a implantação do processo eletrônico tanto administrativo quanto
judiciário foi primordial para a redução do consumo de papel. Embora algumas
unidades ainda tenham o hábito de imprimir documentos, as ações de
conscientização e a redução no fornecimento, foram importantes para o alcance da
meta.
Dentre as diversas ações realizadas pela Coordenadoria de Material e Logística –
CMLOG menciona-se a distribuição de blocos de rascunho confeccionados com
papéis já utilizados no TST, com impressão em um dos lados, contendo dicas para
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a economia de papel.
Análise técnica
Sugere-se a revisão da meta em virtude da superação do valor previsto para 2013
(17.278).
Sugestão de revisão da meta:
Reduzir em 5% ao ano, a partir da medição de 2012, o consumo de resmas de
papel A4, diminuindo de 16.841 para 15.199, até 2014.
2013
15.999

2014
15.199

Observa-se a necessidade de cumprimento do plano de ação apresentado para
2013, tendo em vista a importância da conscientização dos colaboradores para a
conquista da meta.

1.7.3 Meta 26
Indicador: Índice do Consumo de Água (ICA)*
Responsável: DGSET
*ICA: Mensura a média de volume de água (m³) consumida por colaborador no período. Tratase da antiga meta 25 que foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da
adoção das metas institucionais, oportunidade em que as metas anuais sofreram ajuste.

Variáveis
Água Consumida
Média de Colaboradores



2012
47.111
3.695

Reduzir para 11,78 m3 o consumo de água por colaborador (magistrados,
servidores, terceirizados e estagiários).
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Meta 26 - ICA
20,00

16,49

15,00

13,09 12,83

12,75

11,78 11,78

11,50

11,00

10,00
5,00
0

0

2013

2014

0,00
2010

2011
Meta

2012
Resultado

Plano de Ação
PA Nº 1/2011 - SET
Promover ações educativas
Conforme Relatório de Execução apresentado em junho de 2012, as ações
previstas no cronograma inicial, com exceção da designação de equipe e seleção
da estratégia para a campanha de divulgação, não foram executadas.
Consta no mesmo relatório a execução de treinamentos de terceirizados, apesar de
não haver previsão inicial no plano. Assim, por esclarecimento insuficiente, não é
possível analisar-se qualquer contribuição a partir dessas ações realizadas.
Apesar da solicitação formal dos relatórios nos meses de outubro e dezembro, não
houve retorno por parte da área responsável pelo plano.
Obs.: plano de ação não executado.
Análise da meta
O consumo de água por colaborador no Tribunal no ano de 2012 foi de 12,75 m3.
O resultado expressa o alcance de 91,76% da meta estabelecida para o período
(11,78 m3).
No ano de 2011, a Coordenadoria de Manutenção e Projetos - CMAP realizou várias
ações para a redução do consumo de água, destacando-se a instalação de
restritores de vazão de água nos banheiros e a perfuração do poço artesiano, que
reduziram consideravelmente o consumo de água no TST.
No ano de 2012 a CMAP previu ações de conscientização para que o consumo de
água não ultrapassasse o valor obtido em 2011 (11,78 m3) e, assim, atingisse a
meta.
Conforme informações da unidade, a meta não foi alcançada devido,
principalmente, à implantação de jardins nas áreas externas e no sexto andar do
bloco B em meio à estação seca do ano, o que exigiu irrigação suplementar das
áreas afetadas. Como se sabe, a rega das áreas ajardinadas utiliza água
subterrânea. No entanto, a capacidade do sistema de bombeamento do poço
artesiano revelou-se insuficiente para atender a demanda de água.
Desse modo, foi necessária a complementação do fornecimento com água da
concessionária CAESB em volumes significativos, já que foram programadas regas
5 vezes ao dia ao longo de 45 dias. Tratou-se, portanto, de uma situação atípica,
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porém necessária.
Em 2013, a CMAP planeja adaptações nas instalações do poço artesiano, incluindo
troca da bomba, de forma a aumentar a vazão efetiva do sistema, aproximando-se
da capacidade máxima do poço.
Análise técnica
A partir dos resultados apurados desde 2010, percebe-se que as ações tomadas
nos dois primeiros anos surtiram o efeito desejado. Apesar de se compreender a
relevância do que já foi realizado - como a instalação de restritores de vazão;
perfuração do poço profundo para lavagem de carros, garagem; e irrigação de
grama e jardins –, ressalta-se que a não execução do plano em apreço prejudicou
em grande parte o cumprimento da meta, tendo em vista a relevância da
colaboração dos usuários para a economia de água. Conforme destacado no
Relatório de Execução “quando se trata de preservação ambiental as pessoas têm
mais boa vontade em colaborar”. Seria, pois, essencial a exploração dessa
oportunidade e a sua efetiva implementação em 2013.

1.7.4 Meta 27
Indicador: Índice do Consumo de Energia (ICE)*
Responsável: DGSET
*ICE: Mensura a média de energia elétrica (kWh) consumida por colaborador no período. Tratase da antiga meta 26 que foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da
adoção das metas institucionais, oportunidade em que as metas anuais sofreram ajuste.

Variáveis
Energia Consumida
Média de Colaboradores



2012
8.310.256
3.695

Reduzir para 2.188 kWh o consumo de energia elétrica por colaborador
(magistrados, servidores, terceirizados e estagiários).
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Meta 27 - ICE
3.000
2.500

2.452

2.249

2.279 2.233
2.206 2.188

2.144

2.101

2.000
1.500
1.000
500

0

0

2013

2014

2010

2011
Meta

2012
Resultado

Plano de Ação
Não há plano de ação.
Análise da meta
O índice do Consumo de Energia alcançou 97,21% (2.249 kwh/colaborador) da
meta estabelecida para o ano de 2012, que foi 2.188 kwh/colaborador.
A unidade responsável, Coordenadoria de Manutenção e Projetos – CMAP, expõe
os motivos para o não alcance da meta, tais como: o aumento do período de
operação média diária do sistema de ar condicionado central para atendimento dos
Ministros e servidores do bloco B; o acréscimo de carga decorrente da substituição
de computadores e o aumento do número de monitores por estação de trabalho
(monitores duplos) nos blocos A e B; a maior utilização dos sistemas de ar
condicionado em períodos de recesso e baixo movimento (janeiro e julho), bem
assim nos meses de primavera/verão que tiveram temperaturas médias elevadas,
o que ensejou maior utilização do ar condicionado.
Análise técnica
Verificou-se o não cumprimento da meta, tendo em vista o aumento do período
de operação média diária do sistema de ar condicionado central para
atendimento dos Ministros e servidores do bloco “B”; acréscimo de carga
decorrente da substituição de computadores e aumento do número de monitores
por estação de trabalho (monitores duplos) nos blocos “A” e “B”; maior
utilização dos sistemas de ar condicionado em períodos de recesso e baixo
movimento (janeiro/julho); e meses de primavera/verão com temperaturas
médias mais elevadas que no exercício anterior, o que ensejou maior consumo
de energia pelo sistema de ar condicionado.
A partir das justificativas que levaram ao aumento do consumo de energia,
sugere-se estudo que verifique possibilidade de intervenção no sistema de ar
condicionado ou em seu uso a fim de que as próximas metas sejam atendidas,
conforme exposto pela Coordenadoria de Manutenção e Projetos – CMAP em
Reuniões de Análise da Estratégia.
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1.8. Objetivo Estratégico: Aperfeiçoar a legislação trabalhista
1.8.1 Meta 28
Indicador: Índice de Aperfeiçoamento da Legislação Trabalhista
(IALT)*
Responsável: SEGP
*IALT: Avalia o percentual de projetos de Lei de iniciativa do TST aprovados pelo Poder
Legislativo. Trata-se da antiga meta 27 que foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª
revisão, em razão da adoção das metas institucionais. Também nessa oportunidade, a meta foi
revisada nos aspectos pertinentes ao seu texto e variáveis, ou seja, quanto à metodologia de
cálculo, o que ensejou a reformulação das metas anuais (2012 a 2014).



Variáveis

2012

Aprovações nas Comissões e/ou Plenário

2

Comissões Originárias e/ou Plenário

8

Atingir 20% de aprovações nas Comissões Originárias e/ou Plenário das
Casas Legislativas, dos projetos de lei sugeridos pelo TST, apresentados por
parlamentares, após deliberação do Órgão Especial – ano base 2011 – e
acompanhados pela Assessoria Parlamentar, por determinação do Presidente
do TST.

Meta 28 - IALT
50%
40%
40%
30%
30%

25%
20%

20%
10%
0

0

0%
2012

2013
Meta

2014

Resultado

Plano de Ação
Não há plano de ação.
Análise da meta
O resultado do índice para a meta no ano de 2012 foi de 25%, ultrapassando a
meta estabelecida cujo valor era de 20%.
Dentre as proposições legislativas que tramitam na Câmara dos Deputados e no
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Senado Federal acompanhadas pela Assessoria Parlamentar – ASPAR em 2012,
conforme determinação do Presidente do TST, estão 3 projetos de lei de sugestão
do TST, protocolados no ano de 2011, ano base para medição do IALT, mais 1
projeto de autoria do Tribunal, protocolado em julho de 2012. Tais proposições
foram distribuídas, originariamente, para as seguintes Comissões Temáticas:
PLS 606/2011 – Comissão de Assuntos Sociais (CAS);
PL 2214/2011 – Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
(CTASP) e Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), ambas da
Câmara dos Deputados;
PL 2322/2011 - Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
(CTASP) e Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), ambas da
Câmara dos Deputados;
PL 4223/2012 - Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
(CTASP) e Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), ambas da
Câmara dos Deputados.
Ao longo do ano de 2012, a Assessoria Parlamentar desenvolveu intenso trabalho
político, resultando em duas aprovações na Comissão de Trabalho, de
Administração e de Serviço Público (CTASP):
PL 2214/2011: em 19/4/2012
PL 4223/2012: em 7/11/2012
A ASPAR continuará, no ano de 2013, trabalhando para a aprovação dos projetos
de lei restantes, que continuam em tramitação no Congresso Nacional.
Análise técnica
O resultado alcançado atende ao cumprimento da meta. Contudo, a sua superação
não significa tendência de alcance da meta para os próximos anos, tendo em vista
que as variáveis não estão sob total gestão do TST, dependendo de questões
políticas no âmbito do Poder Legislativo.

1.9. Objetivo Estratégico: Fortalecer a imagem do TST perante a
sociedade
1.9.1 Meta 29
Indicador: Índice de Responsabilidade Social (IRSOC)*
Responsável: SEGP e DGSET
*IRSOC: Mensura o número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais desenvolvidos pelo
TST. Trata-se da antiga meta 28 que foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em
razão da adoção das metas institucionais, oportunidade em que as metas anuais (2012 e 2013)
sofreram ajuste. Também nessa ocasião, o texto da meta sofreu revisão.



Aumentar para 4.018 o número de pessoas beneficiadas com projetos
sociais do TST.
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Meta 29 - IRSOC
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9.702
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Resultado

Projeto Estratégico
PE Nº 2/2012
Prestação de Serviço Voluntário – item 2.3.5
Plano de Ação
PA Nº 12/2012 - SET
Aprimorar a ação de visitas
Segundo o Relatório de Execução, de 18/12/2013, as atividades previstas para
contribuir com o aprimoramento de visitas ao TST não foram executadas de acordo
com o cronograma inicial do plano de ação apresentado em 2011 e reapresentado
em 2012. Diante disso, a CEPRES apresentou novo plano de ação para 2013.
Percebe-se que o resultado alcançado pela meta não sofreu influência em relação
às atividades pontuais que foram parcialmente executadas pelo plano de ação
iniciado em 2011, uma vez que o número de visitas ao TST em 2011 foi 2.847,
enquanto em 2012 foi 1.638.
Obs.: plano de ação executado parcialmente.
Análise da meta
No ano de 2012, o Comitê de Sustentabilidade Solidária mensurou que 9.702
pessoas foram beneficiadas por projetos sociais desenvolvidos pelo TST. O número
revela a superação da meta (4.108) em 125,78%.
O Comitê tem como atribuições estabelecer e coordenar as ações institucionais
permanentes do Tribunal nas áreas social e ambiental. Assim, no exercício de
2012, foram computadas diversas iniciativas de servidores e/ou unidades
administrativas que atendem aos requisitos para o cálculo do índice, tais como:
- a participação no Coral do TST;
- Escola Solidária: voluntários atendem
alfabetização e outros níveis escolares;

terceirizados

em

programas

de

- Projeto Livro Livre: empréstimo de livros a terceirizados, estagiários e
servidores;
- Programa Terapia Comunitária: atende os terceirizados do Tribunal;
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- TST Solidário: doação de alimentos a pessoas carentes (Conferência Vicentina
Nossa Senhora Aparecida, Conferência Vicentina da Paróquia Santa Terezinha,
Casa de Recuperação Nova Esperança – CRNE, Congregação das Missionárias da
Caridade, Comunidade Santos Inocentes e Casa do Candango – Lar São José);
- Programa TST em Movimento: eventos para incentivar a prática de atividade
física;
- Contrato mantido com 4 cooperativas de catadores para a coleta dos resíduos
recicláveis descartados. O programa atendeu 35 famílias da COOPERFÊNIX e 49
famílias da COORTRAP;
- Utilização do Espaço Ecumênico do TST para a realização de missas, cultos e
palestras;
- Visitas programadas de estudantes ao TST;
- Realização de palestras específicas para os terceirizados: “A Mulher e os desafios
pessoais e profissionais na sociedade atual”, "Coisas que fazem sentido à vida” e
“Motivação para o sucesso”.
- Doações de microcomputadores, monitores, impressoras, cadeiras de escritório e
móveis a diversos órgãos (Prefeitura Municipal de Pirenópolis, Prefeitura de Monte
Carmo – Tocantins, Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal,
Universidade de Brasília, Escola Classe n.º 1 de Sobradinho, Museu Nacional
Conjunto Cultural da República – GDF e Diretoria de Desporto Escolar e Educação
Física – CEFARE);
- Doação de vacinas influenza: Secretaria de Orçamento Federal.
Diante do expressivo número alcançado com as iniciativas realizadas pelo Tribunal,
as metas do índice para os anos seguintes serão avaliadas pela Comissão
Permanente de Planejamento Estratégico.
Análise técnica
Apesar de o resultado ter superado a meta em 5.684 pessoas beneficiadas,
percebe-se que a elevação do valor apurado deve-se, em parte, às doações
realizadas de bens móveis e vacinas, as quais totalizaram 2.882.
Sugere-se, pois, a revisão da meta, tendo como parâmetro o valor alcançado
(9.702), excluídas as referidas doações (2.882), ou seja, 6.820 pessoas
beneficiadas, de modo a manter o resultado alcançado para os demais anos.
Sugestão de revisão da meta:
Manter em 6.820 o número de pessoas beneficiadas com projetos sociais do TST,
até 2014.
2013
6.820

2014
6.820

Ressalta-se a necessidade de execução rigorosa do plano de ação apresentado
pela CEPRES para 2013 - Aprimorar a ação de visitas, bem como a manutenção
das ações já consolidadas pelo Comitê.
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1.9.2 Meta 30
Indicador: Índice de Matérias Jornalísticas Veiculadas na Mídia
(IMJVM)*
Responsável: SEGP
*IMJVM: mensura o número de matérias produzidas pelo TST e veiculadas nos meios de
comunicação. Trata-se da antiga meta 29 que foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª
revisão, em razão da adoção das metas institucionais, oportunidade em que as metas anuais
(2012 e 2013) sofreram ajuste. Também nessa ocasião, o texto da meta sofreu revisão.



Aumentar para 16.839 o número de matérias jornalísticas veiculadas na
mídia sobre o TST.

Meta 30 - IMJVM
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Resultado

Plano de Ação
PA Nº 15/2011 - SET
Aumentar o número de matérias e portfólio de produtos de rádio e TV por
meio de novas contratações.
Segundo o Relatório de Execução, de 14/1/2013, depreende-se que o item 1 –
Contratação de empresa especializada para prestar serviços de produção
jornalística para Rádio e TV, bem como campanhas institucionais (processo
administrativo n.º 502.033/2011) não foi concluído. Não constam justificativas que
indiquem claramente as razões para não se executar o item. Entretanto, em
exame dos termos do aludido processo, verifica-se que a Administração decidiu por
encerrar as atividades de contratação, tendo em vista os altos valores envolvidos.
A partir da conclusão dos demais itens obtiveram-se os seguintes resultados:
- Criação da TV-TST;
- Melhoria do formato e das produções veiculadas;
- Aumento do espaço na grade da TV Justiça;
- Aumento considerável na publicação de matérias e acesso ao público das notícias
do TST nas redes sociais.
Obs.: plano de ação concluído com êxito.
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Análise da meta
O resultado do índice demonstra a superação em 125,62% da meta estabelecida
para o período (16.839).
A Secretaria de Comunicação Social – SECOM informa que esse excelente
resultado decorre, entre outras, das seguintes ações: contratação de mão de obra
para utilização das ferramentas de redes sociais e a integração da equipe, com o
engajamento de novos servidores com maior experiência no seguimento de
Comunicação Social.
Diante desse resultado, a SECOM sugere reavaliação das metas para os anos
seguintes, bem assim melhorias na metodologia de cálculo do indicador.
Análise técnica
Em virtude da discrepância entre o resultado pretendido e o atingido, sugere-se a
revisão das metas para os anos seguintes em 2% ao ano a partir do resultado de
2012.
Sugestão de revisão da meta:
Aumentar em 2% ao ano, a partir da medição de 2011, o número de matérias
jornalísticas veiculadas na mídia sobre o TST, elevando de 37.993 para 39.528
matérias, até 2014.
2013
38.753

2014
39.528

Recomenda-se a apresentação de plano de ação para os anos de 2013 e 2014.

1.10. Objetivo Estratégico: Promover e fortalecer as relações com
outras instituições
1.10.1 Meta 31
Indicador: Índice de Cooperação (ICOOP)*
Responsável: SEGP
*ICOOP: mensura o número de acordos de cooperação vigentes. Trata-se da antiga meta 30
que foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das metas
institucionais.



Aumentar para 4.018 o número de pessoas beneficiadas com projetos
sociais do TST.
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Meta 31 - ICOOP
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Resultado

Plano de Ação
Não há plano de ação.
Análise da meta
O resultado do índice demonstra a superação da meta em 12,82%, com 44
parcerias vigentes no Tribunal.
Ressalta-se que no ano de 2012 houve término de 2 parcerias, ao tempo em que o
Tribunal realizou 8 parcerias com diversas instituições, abaixo descritas:
- STF/CNJ: termo de compromisso que entre si celebram o Supremo Tribunal
Federal, o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho para
utilização compartilhada de área para exploração da atividade de sala de recepção
localizada no Aeroporto Internacional de Brasília;
- IPEA: implementação de ações conjuntas que assegurem a realização de estudos
e pesquisas de interesse mútuo, principalmente a respeito de temas concernentes
à Justiça do Trabalho;
- CSJT/TRT 5ª: incorporação de novas funcionalidades no Sistema de Processo
Judicial Eletrônico do Trabalho PJE-JT, mediante cooperação técnica conduzida de
acordo com a metodologia adotada em outros tribunais-parceiros;
- TRT 4ª: incorporação de novas funcionalidades no Sistema de Processo Judicial
Eletrônico do Trabalho PJE-JT, mediante cooperação técnica conduzida de acordo
com a metodologia adotada em outros tribunais-parceiros;
- CSJT e BB: acordo de cooperação técnica que entre si celebram o TST, CSJT e o
Banco do Brasil para a integração do Sistema de Processo Judicial Eletrônico com o
sistema do Banco do Brasil visando o intercâmbio de informações relativas a
processos judiciais;
- CSJT/MPT: interoperabilidade entre o Sistema de Processo Judicial Eletrônico da
Justiça do Trabalho – PJE-JT e o sistema de tecnologia da informação utilizada no
âmbito do Ministério Público do Trabalho – MP DIGITAL;
- CJF/TST: cooperação técnica para impressão de material gráfico firmado entre o
Conselho da Justiça Federal e o Tribunal Superior do Trabalho;
- SENAI/DF: cooperação e parceria para desenvolvimento de ações conjuntas na
área de educação profissional.
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Análise técnica
Tendo em vista o alcance da meta de 2014, sugere-se a revisão da meta.
Sugestão de revisão da meta:
Aumentar em um, a partir da medição de 2012, o número de parcerias vigentes no
TST, elevando de 44 para 46 parcerias.
2013
45

2014
46

1.11. Objetivo Estratégico: Assegurar o orçamento necessário à
execução da estratégia
1.11.1 Meta 32
Indicador: Índice de Inclusão dos Projetos Estratégicos (IIPEO)*
Responsável: SEGP e DGSET
*IIPEO: Avalia o percentual de projetos estratégicos inseridos no orçamento no período. Tratase da antiga meta 31 que foi renumerada, em 2012, por ocasião da 2ª revisão, em razão da
adoção das metas institucionais.

Variáveis



2012

Projetos Estratégicos no Orçamento

7

Projetos no Plano Estratégico

7

Aumentar para 92,29% o número de projetos estratégicos dentro do
orçamento.
Meta 32 - IIPEO
120,00%
100,00%
80,00%

100,00%
88,44%
84,59%

92,29%

100,00%

96,14%

60,00%

60,00%
40,00%
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20,00%
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Resultado
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Projeto Estratégico
PE Nº 1/2010
Escritório de Gestão de Projetos (EGP-TST) – item 2.1
Análise da meta
O resultado demonstra que todos os projetos reputados como estratégicos foram
incluídos no orçamento. No exercício de 2011, não foi possível a apuração do
índice, pois os projetos em andamento no Tribunal não estavam formalizados na
metodologia de gerenciamento de projetos, dificultando o acompanhamento da
execução.
Em 14/12/2011, mediante o ATO.TST.GP.N.º 780, foi criado o Escritório de Gestão
de Projetos do TST. Assim, foi implantada a metodologia de gerenciamento de
projetos que permitiu à Assessoria de Gestão Estratégica – ASGE o
acompanhamento da execução desses projetos.
Análise técnica
Tendo em vista o alcance da meta de 2014, valor considerado ideal para o índice,
sugere-se a revisão da meta.
Sugestão de revisão da meta:
Manter 100% dos projetos estratégicos dentro do orçamento.
2013
100%

2014
100%

Recomenda-se a apresentação de plano de ação para os anos de 2013 e 2014.

1.11.2 Meta 33
Indicador: Índice de Execução do Orçamento Estratégico (IEXOE)*
Responsável: SEGP e DGSET
*IEXOE: Avalia o percentual de execução do orçamento concernente aos projetos estratégicos
no período. Trata-se da antiga meta 32 que foi criada, em 2011, e renumerada, em 2012, por
ocasião da 2ª revisão, em razão da adoção das metas institucionais.

Variáveis



2012

Valor Executado

R$ 345.381,21

Valor Disponibilizado

R$ 858.514,52

Aumentar para 94,34% de execução do valor disponibilizado no orçamento
para os projetos estratégicos.
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Meta 33 - IEXOE
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Projeto Estratégico
PE Nº 1/2010
Escritório de Gestão de Projetos (EGP-TST) – item 2.1
Análise da meta
O resultado demonstra que somente 40,23% (R$ 345.381,21) do orçamento
disponível para os projetos estratégicos foi executado, restando 57,36% para o
alcance da meta.
Dos 7 projetos incluídos no orçamento, 3 não necessitaram de recursos
orçamentários. Dos quatro projetos restantes - Escritório de Gestão de Processos,
Preparação para Aposentadoria, Escritório de Gestão de Projetos e Gestão por
Competências -, os dois primeiros tiveram suas atividades e recursos 100%
executados no período. Já os dois últimos - Escritório de Gestão de Projetos e
Gestão por Competência - estão com os seus cronogramas de atividades atrasados
e, consequentemente, o orçamento disponibilizado não foi utilizado integralmente,
ou seja, dos R$ 796.733,33 disponibilizados, foram efetivamente executados
apenas R$ 283.600,02 (35,6%).
Ressalta-se que parte das atividades resultantes desse orçamento já foi executada
ou está em execução, com previsão de cumprimento para os próximos meses.
Para o cumprimento das metas anuais, exige-se um Escritório de Gestão de
Projetos atuante e para que isso ocorra o mesmo foi formalizado por meio do
ATO.TST.GP.N.º 780 de 14/12/2011, e, em 2012, foram feitas ações relativas à
sua Estruturação: designação de pessoal, criação de metodologia, treinamentos,
disseminação do papel do escritório etc.
Ressalta-se, ainda, um avanço na implantação e desenvolvimento dos trabalhos do
Escritório de Gestão de Projetos em 2012, com a aplicação da metodologia
aprovada em todos os projetos estratégicos e realização das medições de todos os
indicadores vinculados a projetos.
Análise técnica
Apesar da mensuração do resultado significativamente abaixo da meta, observa-se
que a gestão do índice está correlacionada ao gerenciamento dos projetos
estratégicos, fato que deverá ser otimizado a partir dos trabalhos executados pelo
Escritório de Gestão de Projetos do TST em 2013. Ressalta-se, pois, a relevância
do projeto estratégico “Escritório de Gestão de Projetos (EGP-TST)”.
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Desse modo, propõe-se a manutenção das metas dos próximos anos.

2

Projetos Estratégicos - PE

2.1. Escritório de Gestão de Projetos (EGP-TST)
PE Nº 1/2010
Responsável: Assessoria de Gestão Estratégica.
Indicador relacionado: Índice de Execução dos Projetos Estratégicos (IEXPE)
O Escritório de Gestão de Projetos do TST foi instituído pelo ATO.GP.N.º 780/2011,
e tem como atribuições monitorar e controlar os projetos estratégicos, além de
prestar consultoria às unidades do Tribunal que queiram planejar e executar
projetos utilizando a metodologia adotada pelo Escritório.
A criação do Escritório permitiu o cumprimento da Meta 1 do Poder Judiciário 2011 estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça: “Criar unidade de
gerenciamento de projetos para auxiliar a implantação da gestão estratégica”.
A segunda fase do projeto, que compreende a estruturação do Escritório,
contempla a revisão da metodologia empregada para o gerenciamento de projetos,
com enfoque nos projetos estratégicos, a oferta de capacitação e emprego de
software adequado, além da necessidade de se estabelecer um modelo de gestão
de portfólio de projetos.
Para auxiliar a Assessoria de Gestão Estratégica nessa fase do projeto, o Tribunal
assinou contrato com a empresa Tantum Group (processo administrativo n.º
502.058/2001-7) com previsão de término em março de 2013.
A Assessoria de Gestão Estratégica promoveu, no ano de 2012, a divulgação da
metodologia de gerenciamento de projetos, ao tempo em que auxiliou as unidades
a estruturarem as atividades dos projetos dentro da metodologia, a fim de que a
Administração possa acompanhar a evolução das atividades.
O enquadramento dos projetos estratégicos na metodologia permitiu à ASGE o
controle da execução desses projetos também com relação ao orçamento e ao
cronograma.
Apesar de todas as iniciativas realizadas, o projeto encontra-se em atraso (64%
realizado), haja vista que, até o momento, ainda não foi realizado o treinamento
em EPM (Enterprise Project Management) – atividade constante do cronograma,
estando, atualmente, previsto para o período de 4 a 8-3-2013, devido à falta de
disponibilidade de sala para os meses de janeiro e fevereiro. Referido atraso
impactou severamente na execução de itens posteriores da Estrutura Analítica do
Projeto (EAP).
Salienta-se que a Administração se delongou na adoção de uma solução para o
problema referente à oferta do aludido treinamento em EPM (Enterprise Project
Management), questão que polarizou nas propostas de edição de novo ato em
substituição ao Ato de n.º 733, de 4-12-2007 e ao Ato de n.º
247/CDEP.SEGPES.GP, de 28-4-2009, e de adoção de outra providência, a
exemplo de deferimento de retribuição para a instrutoria interna, o que foi, em
princípio, negado, a teor do que consta nos autos do Processo Administrativo n.º
502.541/2012-1. Contudo, no atual momento, o treinamento encontra-se
devidamente autorizado pela Administração.
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O projeto também se encontra em atraso em razão da não entrega referente ao
item “Projeto Piloto: Implantação do Escritório de Projetos”, consoante previsto no
contrato firmado com a Tantum Group Consultoria Empresarial Ltda.
(SYMNETICS), conforme Processo Administrativo n.º 502.058/2011-7. Ante essa
não entrega, foi solicitada a prorrogação do contrato para 26/3/2013.

2.2. Escritório de Gestão de Processos de Trabalho (EGPT-TST)
PE Nº 2/2010
Responsável: Assessoria de Gestão Estratégica
Esse projeto alinha-se ao objetivo estratégico “otimizar processos de trabalho”,
que significa realizar tarefas intermediárias e finalísticas de forma mais eficiente,
com maior qualidade, menor tempo e custo, tanto em termos de esforço humano
quanto de uso de outros recursos.
O Escritório funcionará como centro orientador, facilitador e monitorador das
iniciativas de análise e melhoria de processos de trabalho do Tribunal.
A primeira fase do projeto iniciou-se em 2011 com o aproveitamento do contrato
realizado entre o TST e a empresa EloGroup, que previa a criação do Escritório de
Processos da SETIN. Nesse sentido, a ASGE utilizou alguns itens restantes do
contrato para realizar as atividades de mapeamento, análise e melhoria dos
processos de trabalho dos órgãos judicantes do Tribunal e da área de
contratações/licitações.
Objetiva-se, também, agregar a este projeto as entregas previstas no contrato
relativo ao processo administrativo n. 502.058/2011-7, firmado com a Tantum
Group Consultoria Empresarial Ltda., notadamente no que tange à especificação
“Estruturação do Escritório de Projetos”, no ponto atinente ao projeto piloto, qual
seja, a “implantação do Escritório de Processos”.
Esta fase do projeto tem como principal atividade a elaboração de proposta de
modelo de governança do Escritório de Processos, mediante a edição de Ato
seguido de ampla divulgação do modelo para todo o Tribunal. Até o momento o
percentual de realização é de 94%, sendo os 6% restantes dependentes da edição
do referido Ato. Enfatiza-se a necessidade de sua célere edição, haja vista tratarse de condição indispensável para a execução de outros projetos, notadamente o
mapeamento dos macroprocessos finalísticos e de apoio do TST, conforme
determinação do Tribunal de Contas da União.
Para o exercício de 2013, a ASGE planeja estruturar o portfólio de processos do
escritório,
incluindo
a
identificação
dos
macroprocessos
finalísticos,
macroprocessos de apoio e os principais parceiros do Tribunal, em atendimento
aos itens 1.4, 1.5 e 1.6 do Relatório de Gestão do Tribunal de Contas da União –
TCU.

2.3. Programa de Modernização do Modelo de Gestão de Pessoas
O Programa compõe-se de 5 (cinco) projetos estratégicos sob a responsabilidade da
Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas.
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2.3.1 Gestão por Competências
PE Nº 1/2011
Responsável: Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas
Indicadores relacionados:
Índice Médio de Capacitação dos Servidores em Competências (IMCSC)
Índice de Desenvolvimento da Competência (IDC)

A gestão por competências é um modelo de gestão de pessoas que visa a 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 do Tribunal, de forma a potencializar os
resultados apresentados.
O projeto iniciou-se em março de 2012 e atualmente encontra-se 34% realizado.
Assim, prevê-se adiamento na entrega do projeto, inicialmente previsto para ser
concluído em março de 2013.
No relatório de acompanhamento de projeto, ao tratar da indicação de questões
críticas, a CDEP aponta que “a aquisição do software é condição indispensável para
o início de diversas etapas que compõem o projeto”. Outrossim, no mesmo
documento, no campo que perquire se a equipe enfrenta problemas para realizar
as atividades propostas, indica que “O fato de a consultoria não estar sediada em
Brasília dificulta a resolução de diversos problemas, o que impacta no
cumprimento de alguns prazos”.
Em que pesem as aludidas assertivas, do ponto de vista técnico, a aquisição do
software não se encontra na estrutura analítica do projeto (EAP), isto é, não se
trata de produto, resultado ou benefício que se propõe a gerar por meio do
presente projeto. A empresa contratada comprometeu-se a “elaborar as
especificações técnicas para aquisição de software com a metodologia utilizada”,
contudo não houve previsão de aquisição de ferramenta, notadamente como
condição indispensável à execução dos outros itens da EAP.
Por outro lado, o fato da consultoria ter sua sede localizada em outra área da
Federação não pode funcionar como elemento justificador de atrasos,
especialmente porque os prazos foram previstos contratualmente, o que deve ser
observado.
Assim, sugere-se acompanhamento rigoroso para que o projeto não tenha seu
cronograma ainda mais comprometido.

70

Assessoria de Gestão Estratégica
Tribunal Superior do Trabalho
2013

2.3.2 Preparação para Aposentadoria – Olhar Adiante
PE Nº 1/2012
Responsável: Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas
Indicadores relacionados:
Índice Médio de Capacitação dos Servidores em Competências (IMCSC)
Indicador: Índice de Clima Organizacional (ICO)
Índice de Afastamento de Servidores Decorrente de Licença Médica (IAFAST)
Índice de Participação em Eventos de Qualidade de Vida (IPEQV)

O projeto Olhar Adiante objetiva estimular os servidores prestes a se aposentar a
refletir sobre a busca de atividades fora do contexto do Tribunal e prepará-los para
um melhor enfrentamento das mudanças relacionadas ao desligamento do local de
trabalho.
O projeto também visa a atender o Estatuto do Idoso, cujo artigo 28, inciso II,
prevê que o Poder Público deverá criar e estimular programas de preparação dos
trabalhadores para a aposentadoria, com antecedência mínima de um ano, por
meio de estímulo a novos projetos sociais, conforme seus interesses, e de
esclarecimento sobre os direitos sociais e de cidadania.
Alinhado ao objetivo estratégico de “promover a qualidade de vida e a valorização
de pessoas”, espera-se que a preparação para a aposentadoria crie condições
institucionais favoráveis ao planejamento e à capacitação dos servidores do TST
que se encontram no período que antecede à aposentadoria, a fim de prepará-los
para as mudanças decorrentes da cessação do vínculo de trabalho.
Até o momento foi concluído 60% do projeto, com previsão de encerramento em
fevereiro de 2013.

2.3.3 Prestação de Serviço Voluntário
PE Nº 2/2012
Responsável: Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas
Indicador relacionado: Índice de Responsabilidade Social (IRSOC)
Esse projeto tem por objetivo engajar magistrados e servidores no serviço
voluntário, seja nas unidades do Tribunal, seja na Escola Solidária, para a
promoção da socialização, solidariedade, civismo, cooperação e responsabilidade
social.
Atualmente existem 20 pessoas atuando como voluntárias, em especial na Escola
Solidária, atendendo cerca de 100 trabalhadores terceirizados do Tribunal.
O projeto encontra-se dentro do prazo planejado (73% de desenvolvimento), com
inicio em maio de 2012 e previsão de encerramento até fevereiro de 2013.
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2.3.4 Teletrabalho
PE Nº 4/2012
Responsável: Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas
Indicadores relacionados:
Índice de Clima Organizacional (ICO)
Índice de Afastamento de Servidores Decorrente de Licença Médica (IAFAST)

O Teletrabalho foi instituído no TST mediante a Resolução Administrativa N.º
1499/2012, que estabelece diretrizes para a adesão ao regime, com a criação de
metas setoriais e individuais e o acompanhamento da produtividade.
Já aderiram ao Teletrabalho as seguintes unidades: Coordenadoria de Processos
Eletrônicos – CPE, Coordenadoria de Classificação, Autuação e Distribuição de
Processos – CCADP e o Gabinete do Ministro Maurício Godinho Delgado, de modo
que, atualmente, 16 servidores trabalham nesse regime.
A Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas acompanha os servidores em
regime do Teletrabalho através de relatórios encaminhados pelas respectivas
chefias, que registram a produtividade e outros aspectos relativos ao servidor.
Conforme resultados apurados, a implantação do Teletrabalho representou para as
unidades uma ação de valorização e melhoria do Clima Organizacional, e resultou
na melhoria do desempenho dos servidores, que passaram a realizar suas
atribuições com maior afinco e disciplina, superando assim as metas estabelecidas.
O projeto encontra-se dentro do prazo estabelecido (90% de realização), com
previsão de encerramento em fevereiro de 2013.

2.3.5 Desenvolvimento e Ambientação do Servidor
PE Nº 3/2012
Responsável: Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas
Indicadores relacionados:
Índice Médio de Capacitação dos Servidores em Competências (IMCSC)
Indicador: Índice de Desenvolvimento da Competência (IDC)

O projeto Desenvolvimento e Ambientação do Servidor foi instituído em 24 de
janeiro de 2012 com o objetivo de facilitar o processo de adaptação do servidor à
unidade de lotação, às atividades e à equipe de trabalho.
Na fase de implementação, realizou-se ampla divulgação do projeto por meio de
ofícios circulares dirigidos aos gestores das unidades e informações publicadas na
intranet.
Solicitou-se às unidades a indicação preliminar de servidores que apresentassem
perfil para atuar como agentes de desenvolvimento. Foram realizadas visitas a
esses agentes com o objetivo de fornecer orientações personalizadas sobre suas
atribuições.
A Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas – CDEP elaborou, ainda,
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formulário de avalição conjunta, que aborda aspectos relacionados ao
desenvolvimento, desempenho e adaptação do servidor à unidade, a ser
preenchido após decorrido o prazo de 90 dias, a contar da data de lotação.
A unidade encerrou o projeto em 2012, após ser executado com sucesso em sua
totalidade. Após análise dos resultados, observou-se que 73,33% dos servidores
estão adaptados à nova unidade, bem como às atividades e à equipe de trabalho.
Ficou demonstrado ainda que 90,28% dos servidores consideraram a atuação do
agente de desenvolvimento como importante para a transmissão dos
conhecimentos e habilidades necessários ao seu desempenho, tendo favorecido
sua ambientação e adaptação à nova unidade.

3

Metas Nacionais do Judiciário

3.1. Meta 1
Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os
distribuídos em 2012.
Grau de cumprimento: 99,43%
* fonte: site do CNJ

3.2. Meta 2
Julgar, até 31/12/2012, pelo menos 80% dos processos distribuídos em
2008.
Grau de cumprimento: 124,26%
* fonte: site do CNJ

3.3. Meta 3
Tornar acessíveis as informações processuais nos portais da rede mundial de
computadores (internet), com andamento atualizado e conteúdo das
decisões de todos os processos, respeitado o segredo de justiça.
Grau de cumprimento: 100%
* fonte: site do CNJ

3.4. Meta 4
Constituir Núcleo de Cooperação Judiciária e instituir a figura do Juiz de
Cooperação.
Grau de cumprimento: meta não cumprida.
* fonte: site do CNJ

3.5. Meta 5
Implantar sistema eletrônico para consulta à tabela de custas e emissão de
guia para recolhimento.
Grau de cumprimento: 100%
* fonte: site do CNJ
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3.6. Meta 14
Implementar Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)
e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) em, pelo menos,
60% das unidades judiciárias e administrativas.
Grau de cumprimento: 100%
* fonte: site do CNJ

3.7. Meta 17
Aumentar em 10% o quantitativo de execuções encerradas em relação a
2011.
Grau de cumprimento: dados não cadastrados no CNJ, pois o TST não
possui execuções no ano de 2012.
* fonte: site do CNJ

3.8. Meta 18
Executar, até setembro de 2012, pelo menos 60% do orçamento anual
disponível, excluídas as despesas com pessoal.
- São consideradas as despesas liquidadas.
Grau de cumprimento: 72,04%
* fonte: site do CNJ

74

