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Apresentação
Para o sexênio 2021-2026, o TST aprovou seu Plano Estratégico - PE 2021-2026,
mediante a Resolução Administrativa nº 2191, de 7/12/2020, em conformidade com a
Estratégia Nacional do Poder Judiciário para o mesmo período, instituída pela Resolução
CNJ nº 325, de 30/5/2020.
Referido Plano conta com 17 (dezessete) metas, sendo 10 (dez) de natureza
judiciária e 7 (sete) de natureza administrativa. Ressalta-se que o Índice Mínimo de
Capacitação em Competências – IMCSC é subdividido em 4 metas (IMCSCgab, IMCSCsegp,
IMCSCsegjud e IMCSCdgset).
Este Relatório apresenta os resultados relativos à execução da Estratégia do
ano de 2021.
As informações retratam os esforços de diversas unidades para o alcance dos
objetivos estratégicos mediante o desenvolvimento de ações e projetos, visando à
melhoria dos serviços e da infraestrutura do Tribunal.
Os dados ora compilados subsidiam a tomada de decisão nas mais diversas
esferas administrativas deste Tribunal, em observância à Política de Governança da
Estratégia, instituída pelo ATO.TST.GP.Nº 388, de 16/10/2020.
Destaca-se que 2021 foi o primeiro ano de vigência do novo Plano.
Por fim, apresenta-se, o desempenho das Metas Nacionais de 2021 do Poder
Judiciário, cujo monitoramento compete ao Conselho Nacional de Justiça.

1. Observações Gerais
Este Relatório foi construído a partir dos dados registrados no Sistema de
Gestão Estratégica - SIGEST.
As análises do desempenho das metas foram elaboradas com a participação
das áreas responsáveis pelos indicadores.
Os indicadores e metas deste Relatório constam do Plano Estratégico 20212026, aprovado pela Resolução Administrativa nº 2191/2020.
Destaca-se que 2021 foi o primeiro ano de vigência do novo Plano Estratégico.
Os indicadores IMCSC e IAFAST permanecem no novo PE sem alterações de
variáveis.
Os indicadores ISTI, ILCP, IAPA, IPAG, ITMT, IC (atual ICL), IMJ (atual ITMJ), IPJ e
ISAT sofreram ajustes de nomenclaturas e regras de variáveis, razão pela qual não é
possível apresentar comparativos em relação aos anos anteriores.
Não foi possível realizar a mensuração do Índice do Tempo Médio de
Julgamento de IRR - ITMJ/IRR e do Índice do Tempo Médio de Julgamento dos processos
sobrestados - ITMJS. Assim, a matéria será submetida à apreciação pela CPPE na 1ª
Reunião de Análise da Estratégia – RAE de 2022.

2. Mapa Estratégico

O mapa estratégico é a representação gráfica da estratégia do Tribunal.
Mostra o caminho para superar e concretizar a Missão e a Visão de Futuro.

3. Alcance das Metas
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4. Situação Geral da Estratégia
4.1

Índice Mínimo de Capacitação de Servidores em Competências (IMCSC)

Responsável: DGSET/CDEP
IMCSC: avalia o percentual de participação mínima dos servidores em capacitação.
Meta 2021: Aumentar os percentuais de servidores, por área, que atingiram o mínimo
de 16h/a de capacitação em competências.

Denominação

Meta 2021

Resultado

22,41%

22,60%

43,23%

63,85%

32,85%

19,39%

37,11%

44,04%

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

Periodicidade

Medição

Análise de Desempenho

anual

trimestral

trimestral

2019
94,53%

54,37%
30,84%

36,98%

34,00%
24,00%

23,00%

GAB

SEGP

SEGJUD

27,00%

DGSET
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2020

42,99%

32,52%

36,00%

25,00%

36,73%
29,00%

26,00%

22,19%

GAB

SEGP

SEGJUD

DGSET

2021

63,85%
44,04%

43,23%
22,60%
22,41%

GAB

Polaridade:

37,11%

32,85%

19,39%

SEGP

SEGJUD

DGSET

(Quanto maior o resultado, melhor o desempenho)

O Índice Mínimo de Capacitação dos Servidores em Competências – IMCSC avalia o
percentual de servidores que participaram de pelo menos 16 horas-aula de capacitação.
A meta de capacitação foi dividida entre as principais áreas do TST, quais sejam,
Gabinetes, Secretaria-Geral da Presidência - SEGP, Secretaria-Geral Judiciária - SEGJUD e DiretoriaGeral da Secretaria do Tribunal - DGSET, a fim de facilitar a oferta de cursos de acordo com a área de
atuação dos servidores.
O ano de 2021 apresentou desafios inéditos na área de capacitação. No ano anterior, o
grande obstáculo havia sido a adaptação de todos os servidores ao trabalho remoto temporário, que
exigiu grandes esforços de capacitação para aquisição de competências relacionadas a essa
modalidade de trabalho. Contudo, passado esse impacto inicial, foi necessário, no ano de 2021,
manter a motivação e o engajamento dos servidores tanto para o trabalho em si, quanto para a
participação em ações de desenvolvimento, ainda que cada qual em seu ambiente laboral. O retorno
gradual dos servidores às atividades presenciais também se apresentou como um novo desafio,
sendo necessário conjugar a capacitação de servidores que desenvolvem todas as modalidades de
trabalho e que ainda se adaptam a essas novas ou antigas formas de trabalho e desenvolvimento.
Diante desse cenário, considera-se que os resultados do último trimestre e anuais
acumulados para o IMCSC foram bastante satisfatórios, com praticamente todas as áreas superando
as metas estabelecidas para o ano. As unidades vinculadas à Secretaria-Geral da Presidência
destacaram-se na aquisição de conhecimentos, com 67% a mais de servidores que obtiveram a carga
horária mínima de capacitação em relação à meta definida. Gabinetes de Ministro e unidades
vinculadas à Diretoria-Geral da Secretaria do Tribunal também superaram os valores esperados,
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merecendo distinção. Apenas as unidades vinculadas à Secretaria-Geral Judiciária não alcançaram
tais números. Deve-se ter em vista, no entanto, a natureza específica das atividades dessa área e o
impacto disso em um ano com tantos desafios.
Para o alcance dos resultados de todas as áreas, foram empenhados R$ 976.311,25,
valor este bastante superior ao do exercício de 2020, o que viabilizou a realização de diversas ações
de capacitação pelo Tribunal em 2021. Foi realizada ou viabilizada a participação em 172 (cento e
setenta e dois) eventos de capacitação, que contaram com 5.258 (cinco mil, duzentos e cinquenta e
oito) participações de servidores.
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4.2 Índice de Afastamento de Servidores Decorrente de Licença Médica (IAFAST)
Responsável: DGSET /SESAUD
IAFAST: avalia o percentual médio de dias não trabalhados em virtude de afastamento do
servidor para tratamento da própria saúde.
Meta 2021: Reduzir para 2,97% o afastamento de servidores decorrente de licença
médica para tratamento da própria saúde.

Denominação

Meta 2021

Resultado

IAFAST – Índice de Afastamento de Servidores
Decorrente de Licença Médica

2,97%

2,21%

Periodicidade

Medição

Análise de Desempenho

anual

mensal

trimestral

2,99%

2,40%

2015

Polaridade:

2,97%
2,97%
2,99%
2,97%
2,98% 2,97%
2,94%
2,88%
2,62%
2,41%
2,21%

2,99%

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(Quanto menor o resultado, melhor o desempenho).

O Índice de Afastamento de Servidores Decorrente de Licença Médica – IAFAST –
mensura mensal e anualmente o percentual médio de afastamento dos servidores para tratamento
da própria saúde.
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Em 2021, o IAFAST alcançou 2,21%, superando expressivamente a meta estabelecida de
2,97%, ou seja, obteve-se um desempenho de 125,53%. Esse percentual revela um resultado
extraordinário, especialmente tendo-se em conta que a pandemia de COVID-19 ainda não terminou.
O resultado positivo decorre da redução expressiva do número de servidores
acometidos por COVID-19 e do baixo número de tratamentos cirúrgicos realizados. Os
procedimentos cirúrgicos eletivos reduziram bastante após o início da pandemia e, com isso, houve
redução do número de afastamentos para tratamento de saúde.
Foram empregados R$79.038,93 para a vacinação antigripal nas ações relativas à meta
mensurada pelo IAFAST.
Por fim, convém informar que, desde o dia 13/3/2020, quando as ações de prevenção à
transmissão do coronavírus se iniciaram, de fato, no âmbito do Tribunal, tem-se atuado na seguinte
direção:



prestação de assessoria técnica para subsidiar as decisões da Administração
durante o período de pandemia: suspensão das atividades presenciais e retorno
gradual ao trabalho presencial;



prestação de assessoria técnica para a execução das medidas preventivas de
engenharia: para adesivar elevadores, filas, sentido dos deslocamentos, identificar
os pontos de álcool em gel, anteparos nos balcões de atendimento, distanciamento
nos refeitórios; aquisição de Equipamentos de Proteção contra a COVID-19:
máscaras de tecido para todos os servidores em atividades presenciais;



aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs: para proporcionar a
manutenção do atendimento médico e odontológico de urgência e emergência para
os magistrados e servidores que estão em atividades presenciais;



prestação de atendimento médico e odontológico por
teleodontologia desde a suspensão das atividades presenciais;



prestação de orientações médicas para magistrados, servidores, funcionários
terceirizados, dependentes com suspeita ou diagnóstico de COVID-19.

telemedicina

e
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4.3 Índice de Satisfação de TI (ISTI)
Responsável: SEGP
ISTI: avalia o grau de satisfação dos servidores sobre os serviços de tecnologia da informação
no TST.

Meta 2021: Alcançar 80,50% no grau de satisfação dos servidores sobre os serviços
prestados.

Denominação
ISTI – Índice de Satisfação de TI

Meta 2021

Resultado

80,50%

84,30%

Periodicidade

Medição

Análise de Desempenho

anual

Anual

anual

84,30%

80,50%

2021

Polaridade:

(Quanto maior o resultado, melhor o desempenho)

O Índice de Satisfação de TI – ISTI é mensurado pela Pesquisa de Satisfação com a
Tecnologia da Informação e alcançou, em 2021, o resultado de 84,30%, obtendo desempenho de
104,72% em relação à meta estabelecida (80,50%).
A Pesquisa, além de buscar a aferição do índice de satisfação com os produtos e
serviços da TI no tribunal, teve o intuito de identificar, por meio de manifestações escritas e
voluntárias dos participantes, necessidades de melhoria nos aspectos: Atendimento, Equipe Técnica,
Infraestrutura, Soluções e Sistemas Específicos.
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A participação na pesquisa foi de 688 respondentes, tivemos uma expressiva
quantidade de comentários a respeito dos diversos questionamentos, que servirão de insumo para
futuras ações da SETIN em relação à melhoria dos serviços.
Como destaques da pesquisa, podem-se ressaltar alguns itens com índice de satisfação
superior a 85%, quais sejam: Retorno da TI às solicitações dos usuários – 93,5% de satisfação,
Cordialidade no atendimento – 95,5% de satisfação, Funcionalidades das soluções disponibilizadas,
no cenário de trabalho remoto – 87,5% de satisfação, Infraestrutura instalada (microcomputadores,
impressoras e multifuncionais) – 87,2% de satisfação, Soluções de comunicação – 87,4% de satisfação
e Contribuição da TI para os processos do TST – 90,3% de satisfação. Por outro lado, outros itens
merecem atenção quanto à satisfação dos usuários: Treinamentos dos serviços da SETIN - 79,1% de
satisfação, Tempo de resposta dos sistemas jurídicos - 76,5% de satisfação, Funcionalidades do
Sistema de Apoio à Decisão - 77,5% de satisfação, Facilidade de uso do Sistema de Apoio à Decisão 75,7% de satisfação e Tempo de resposta do Sistema de Apoio à Decisão - 76,2%.
Elogios foram recebidos, bem assim pontos de melhoria foram identificados e servirão
de insumo e motivação para a busca constante da evolução dos produtos e serviços de TI,
objetivando manter e melhorar a satisfação dos usuários em geral.
No período da pandemia, a SETIN envidou todos os esforços necessários para a
adaptação de sua força de trabalho com o objetivo de apoiar os servidores do Tribunal em suas
atividades no trabalho remoto. Este esforço, em nosso entendimento, atingiu de maneira satisfatória
esse objetivo e entende-se ter sido esse um fator importante na percepção de satisfação dos
usuários com os serviços da SETIN.
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4.4 Índice de Desempenho do Plano de Logística Sustentável (IDPLS)
Responsável: SEGP
IDPLS: avalia o desempenho do Plano de Logística Sustentável – PLS TST/CSJT

Meta 2021: Alcançar 100% de eficiência do Plano de Logística Sustentável

Denominação

Meta 2021

Resultado

IDPLS – Índice de Desempenho do Plano de
Logística Sustentável

100%

136,38%

Periodicidade

Medição

Análise de Desempenho

anual

mensal

Trimestral

136,38%

100%

2021
Polaridade:

(Quanto maior o resultado, melhor o desempenho.)

O Índice de Desempenho do Plano de Logística Sustentável - IDPLS mensura o
percentual de eficiência do referido Plano de Logística Sustentável – PLS TST/CSJT, considerando a
existência de 101 (cento e um) indicadores, agrupados em 16 (dezesseis) temas. O objetivo, portanto,
é monitorar e medir a eficácia da gestão socioambiental do TST e do CSJT.
A meta prevista para o IDPLS foi de 100%, o resultado alcançado foi 136,38%, o que
representa uma superação de 36,38% em relação à meta.
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A pandemia foi um fator importante nas reduções de consumo e gastos também em
2021. A COVID-19 afetou toda sociedade, inclusive a Administração Pública. Em especial, na Justiça do
Trabalho, os impactos da pandemia tiveram grandes proporções. Em verdade, esse período
pandêmico continua sendo de grandes desafios, o que tem ensejado o implemento de novas
tecnologias voltadas para a consolidação do teletrabalho, do trabalho remoto, bem como da
efetivação de ferramentas online para a continuidade das atividades.
Um dos impactos da COVID-19 no TST foi que os serviços online tiveram uma evolução
tornando-se mais convenientes para os jurisdicionados, os quais não precisaram se deslocar de suas
residências ou escritórios para participarem de audiências. Tal evolução, em se tratando do corpo
funcional do Tribunal, haja vista que a maioria passou a trabalhar de forma remota, também gerou
economia administrativa, além de contribuir para evitar a disseminação do novo Coronavírus.
Certamente, houve uma significativa redução das despesas neste período.
Destaca-se, ainda, a gestão eficiente das unidades e o implemento de ações
direcionadas ao consumo racional de materiais, de água e de energia elétrica, por meio do emprego
de novas tecnologias sustentáveis, da diminuição no uso de copos descartáveis e de água mineral
engarrafada, da redução de impressões e do uso de impressoras e toners, papel, entre outros
materiais de expediente.
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4.5 Índice de Maturidade em Governança (IMG)
Responsáveis: SEGP, SEGJUD e DGSET
IMG: avalia a maturidade em governança no TST.

Meta 2021: Alcançar 77% em maturidade em governança.

Denominação
Índice de Maturidade em Governança - IMG

Meta 2021

Resultado

77%

77%

Periodicidade

Medição

Análise de Desempenho

anual

anual

anual

77%

77%

2021

Polaridade:

(Quanto maior o resultado, melhor o desempenho.)

O Índice de Maturidade da Governança – IMG, segundo a própria terminologia, avalia a
maturidade do TST em governança.
O ano de 2021 foi o primeiro em que a Pesquisa de Maturidade da Governança foi
realizada. O resultado apurado foi de 77%, o que demonstra que o TST se encontra em bom nível de
maturidade, com oportunidade de melhoria para elevar o índice por meio do aperfeiçoamento na
adoção de boas práticas de governança no âmbito das governanças temáticas.
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O IMG foi obtido pela aplicação da pesquisa sobre o nível de atendimento (de 1 a 5) das
práticas de governança, no âmbito de cada comitê de governança temático (estratégia, pessoas,
contratações, sustentabilidade, tecnologia da informação e comunicação), realizada entre 26/11 e
3/12/2021. A média dos cinco comitês reflete a governança institucional, que atingiu o valor de 3,85/5
(77%).

ÍNDICE DE MATURIDADE EM GOVERNANÇA DO TST
Sistema de Governança do TST

Média em Pontos (máximo 5)

Média em Percentual (%)

Governança da ESTRATÉGIA

3,64

72,73%

Governança de PESSOAS

3,47

69,35%

Governança de CONTRATAÇÕES

4,00

80,00%

Governança de SUSTENTABILIDADE

3,73

74,55%

Governança de TIC

4,41

88,18%

Governança INSTITUCIONAL

3,85

77%

Destaca-se que o resultado da pesquisa, disponível na página da Gestão Estratégica,
detalha o nível de cada prática no âmbito de cada governança temática, possibilitando ações de
reforço e manutenção de práticas com precisão.
Importante perceber que a variação entre o maior e menor índice de governança
temática foi de 18,83%, possibilitando, desse modo, que a maturidade em governança institucional
seja elevada, de maneira equilibrada, com ações pontuais e de compartilhamento de boas práticas.
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4.6 Índice de Satisfação de Comunicação Social (ISCSI)
Responsável: DGSET
ISCSI: avalia a satisfação dos usuários internos do TST com os canais de comunicação social.
Meta 2021: Alcançar 89,29% de satisfação dos usuários internos com os canais de
comunicação social do TST.

Denominação

Meta 2021

Resultado

Índice de Satisfação de Comunicação Social Interna ISCSI

89,29%

89,29%

Periodicidade

Medição

Análise de Desempenho

anual

anual

anual

89,29%

89,29%

2021

O Índice de Satisfação de Comunicação Interna – ISCSI avalia o grau de satisfação dos
colaboradores internos do TST com os canais de comunicação social, conforme previsto no PE 20212026.
A 1ª Pesquisa de Satisfação foi aplicada pela área gestora de Comunicação, no período
de 23/2 a 9/3/2021, e contou com a participação de 239 (duzentos e trinta e nove) pessoas.
De acordo com a análise, o Índice de Satisfação de Comunicação Interna alcançou
89,29%. Ressalta-se que, tendo em vista que a Pesquisa foi aplicada pela primeira vez, o resultado
obtido em 2021 servirá de linha de base para a fixação das metas vindouras.
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O resultado aferido reforçou a importância que a comunicação interna do TST
apresenta perante servidores, magistrados e demais colaboradores. Reforçou, também, a relevância
dos serviços prestados pela Comunicação em relação ao trabalho realizado por todos os setores do
TST. Entre os pontos positivos da pesquisa, destaca-se a aprovação, quase unânime, da linguagem
utilizada nos diversos tipos de comunicação, da importância do e-mail funcional na disseminação da
informação, bem como do papel da intranet para a divulgação de informes e notícias institucionais.
Merecem atenção, aperfeiçoamento ou nova modelação/estratégia os seguintes
pontos:



tornar a intranet mais atrativa no que se refere à design, navegabilidade, busca de
matérias anteriores e acesso facilitado aos vídeos, bem como no que alude à
melhor disponibilidade em relação à conexão no trabalho remoto;



permitir rodar vídeos do TST diretamente da página inicial, sem precisar abrir nova
página e inserir player do Youtube na intranet, projeto já debatido pela área gestora
de Rádio e TV e encaminhado à área gestora de TIC;



melhorar sistema de buscas do site do TST junto à área gestora de TIC;



buscar melhores estratégias de comunicação via WhatsApp;



trabalhar melhor o excesso de informações que chegam pelo e-mail e que
desestimulam a leitura;



conectar de uma forma mais efetiva o e-mail funcional e a intranet por meio de
newsletters, e-mail marketings e outros conteúdos.
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4.7 Índice de Julgamento de Temas Afetados pelo Rito dos Recursos Repetitivos
(IJTRR)
Responsável: NUGEP-SP
IJTRR: avalia o desempenho dos temas afetados pelo rito dos Recursos Repetitivos

Meta 2021: Julgar pelo menos 50% dos temas pendentes afetados pelo rito dos
incidentes de recursos repetitivos.

Denominação

Meta 2021

Resultado

Índice de Julgamento de Temas Afetados pelo Rito
dos Recursos Repetitivos - IJTRR

50%

42,86%

Periodicidade

Medição

Análise de Desempenho

anual

anual

anual

50%
42,86%

2021
O Índice de Julgamento dos Temas Afetados pelo Rito dos Recursos Repetitivos – IJTRR
avalia o desempenho do julgamento dos temas afetados pelo rito dos recursos repetitivos.
No ano de 2021, foi realizada a primeira avaliação do desempenho do julgamento dos
temas afetados pelo rito dos recursos repetitivos.
A meta estipulada foi de 50% e o resultado apurado foi de 42,86%, o que corresponde a
um desempenho de 85,71%. Nesse sentido, foram julgados 3 dos 7 temas disponíveis para a devida
apreciação. Mesmo com as ações e os esforços empreendidos, não foi possível cumprir a meta
definida para o exercício.
A priorização do julgamento dos recursos repetitivos pelo TST e suas unidades
judicantes está prevista no Regimento Interno, em seu artigo 290, segundo o qual “os recursos
afetados deverão ser julgados no prazo de 1 (um) ano e terão preferência sobre os demais feitos”.
O TST segue a Instrução Normativa nº 38, editada pela Resolução nº 201, de
10/11/2015, especificamente destinada a tratar do procedimento relativo ao julgamento dos recursos
repetitivos, prevendo o prazo de um ano para o julgamento desses recursos.
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Em 2020, para o PE 2021-2026, foram criados dois indicadores de desempenho
estratégico para o acompanhamento dos processos submetidos ao rito dos recursos repetitivos,
quais sejam, o Índice de Julgamento de Temas Afetados pelo Rito dos Recursos Repetitivos - IJTRR e o
Índice do Tempo Médio de Julgamento de IRR - ITMJ/IRR. Ambos têm a finalidade de aperfeiçoar a
gestão desse acervo no TST, bem como reduzir o tempo médio de julgamento dos incidentes de
recursos repetitivos, a fim de agilizar o tempo de atendimento das demandas dos jurisdicionados.
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4.8 Índice de Licitações Concluídas no Prazo (ILCP)
Responsável: DGSET/SEA
ILCP: avalia o percentual médio de licitações concluídas em até 210 (duzentos e dez) dias para
Contratos de Terceirização - CT, 180 (cento e oitenta) dias para Tecnologia da Informação e
Comunicação - TIC e 150 (cento e cinquenta) dias para Outros Contratos - OC, considerando a
protocolização do processo administrativo eletrônico e a publicação do resultado da licitação.
Meta 2021: Alcançar 61,06% o percentual de licitações concluídas no prazo.

Denominação
ILCP – Índice de Licitações Concluídas no Prazo

Meta 2021

Resultado

61,06%

41,18%

Periodicidade

Medição

Análise de Desempenho

Anual

mensal

trimestral

61,06%

41,18%

2021
Polaridade:

(Quanto maior o resultado, melhor o desempenho.)

O Índice de Licitações Concluídas nos Prazos – ILCP avalia o percentual médio de
licitações concluídas em até 210 (duzentos e dez) dias para Contratos de Terceirização - CT, 180
(cento e oitenta) dias para Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC e 150 (cento e cinquenta)
dias para Outros Contratos - OC, considerando a protocolização do processo administrativo
eletrônico e a publicação do resultado da licitação.
A meta geral do ILCP em 2021 foi de 61%, e o resultado foi de 41,18%, com um
desempenho acumulado de 67,44%.
Para as licitações de Contratos de Terceirização - CT, a meta estabelecida foi de 61%.
Em 2021, ocorreram 5 (cinco) resultados de licitação de CT, sendo que apenas 1(um) atingiu o prazo
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de 210 (duzentos e dez) dias. O realizado acumulado foi de 20% e o desempenho acumulado atingiu
32,79%.
No caso das licitações de Contratos de TIC, a meta estabelecida foi de 57%. No exercício
de 2021, ocorreram 10 (dez) licitações de TIC, contando com 7 (sete) licitações dentro do prazo de
180 (cento e oitenta) dias. O realizado acumulado foi de 70%, e o desempenho acumulado atingiu
123,22%.
Para as licitações de Outros Contratos - OC, a meta estabelecida foi de 65%. Durante o
ano, ocorreram 35 (trinta e cinco) licitações de OC, contando com 12 (doze) licitações dentro do
prazo. Isto é, o realizado acumulado do ILCP - OC foi de 36,11% em 2021, ao tempo em que o
desempenho acumulado atingiu 55,25%.
Foram identificados alguns obstáculos que impactaram o bom desempenho do
indicador, que envolvem o prazo de homologação de algumas licitações. Dentre os pesquisados,
destacam-se o tempo empregado na elaboração do Termo de Referência - TR pelas unidades
demandantes, tendo em conta que os TRs não atendem aos requisitos básicos, bem como o prazo
despendido na pesquisa de preços e em diligências nos processos de licitação.
Por fim, visando o aperfeiçoamento dos procedimentos licitatórios, vem sendo
adotadas ações contínuas com foco na celeridade. São elas: planejamento das contratações;
padronização dos Termos de Referência - TRs e editais; definição de prazos das etapas da
contratação; fortalecimento dos controles internos administrativos relacionados à gestão das
contratações, adoção de boas práticas de governança de contratações, adoção da metodologia da
gestão de riscos quando da elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETPs.
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4.9 Índice de Agilidade na Publicação dos Acórdãos (IAPA)
Responsável: SEGJUD
IAPA: avalia a relação entre o total de acórdãos publicados no prazo de até 10 (dez) dias após a
sessão de julgamento e o número de decisões proferidas na mesma sessão.
Meta 2021: Aumentar para 95,72% a publicação de acórdãos em até 10 dias após a
sessão de julgamento.

Denominação

Meta 2021

Resultado

IAPA – Índice de Agilidade na Publicação dos
Acórdãos

95,72%

95,01%

Periodicidade

Medição

Análise de Desempenho

anual

Mensal

trimestral

95,72%

95,01%

2021

Polaridade:

(Quanto maior o resultado, melhor o desempenho)

O Índice de Agilidade na Publicação dos Acórdãos – IAPA avalia o percentual de
acórdãos publicados no prazo de 10 (dez) dias corridos após a sessão de julgamento.
A meta acumulada prevista para 2021 foi de 95,72% e o valor realizado acumulado no
período foi de 95,01%, o que corresponde a um desempenho acumulado de 99,26%.
No 4º trimestre, a meta fixada em 95,72%
novembro, nos quais os respectivos resultados foram de
em que se deu o feriado do Carnaval, abril, em que se
dezembro, obtiveram-se resultados um pouco abaixo do
93,39%, 88,58% e 94,72%.

foi ultrapassada nos meses de outubro e
95,95% e 97,94%. Nos meses de fevereiro,
verificou o feriado da semana santa e de
pretendido, quais sejam, respectivamente,
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Esclarece-se, contudo, que o mês de dezembro é um mês atípico, pois o Tribunal
funciona no regime ordinário de trabalho somente até o dia 19. Dessa forma, as disponibilizações
ocorridas nos últimos dias de expediente só serão consideradas publicadas, após o período de
recesso, o que impede o cumprimento regular da meta.
Em termos de resultado anual, observa-se que o percentual de 95,01, atingido em 2021
– mesmo que não correspondente à totalidade da meta almejada – revela um avanço satisfatório na
publicação de acórdãos pelas Secretarias responsáveis, tendo em conta que, no ano de 2020, a meta
foi de 93% e que, em 2021, passou a ser de 95,72% – havendo ocorrido, portanto, a elevação da meta
em 3,72% de um ano para o outro.

31

4.10

Índice do Tempo Médio de Julgados (ITMJ)

Responsável: SEGP
ITMJ: avalia o tempo médio de tramitação processual entre a primeira conclusão e a primeira
decisão judicial.

Meta 2021: Reduzir para 342 dias o tempo médio de tramitação entre a primeira
conclusão e o primeiro julgamento do processo judicial.

Denominação
ITMJ – Índice do Tempo Médio de Julgados

Meta 2021

Resultado

342 dias

249 dias

Periodicidade

Medição

Análise de Desempenho

anual

mensal

trimestral

342
249

2021

Polaridade:

(Quanto menor o resultado, melhor o desempenho)

O Índice do Tempo Médio de Julgados – ITMJ - avalia o tempo médio de tramitação
processual entre a primeira conclusão e a primeira decisão judicial.
O ITMJ acumulado/realizado em 2021 atingiu 249 (duzentos e quarenta e nove) dias,
alcançando a meta anual estipulada de 342 (trezentos e quarenta e dois) dias, com desempenho de
127,05%, o que totalizou 230.894 (duzentos e trinta mil, oitocentos e noventa e quatro) processos
julgados relativamente ao “1º julgamento no TST” (1.460 feitos em janeiro, 25.040 em fevereiro,
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33.271 em março, 28.868 em abril, 27.029 em maio, 29.129 em junho, 4.111 em julho, 30.672 em
agosto, 14.476 em setembro, 12.783 em outubro, 13.191 em novembro e 10.864 em dezembro).
Para a verificação deste excelente resultado, o TST vem investindo em sistemas
informatizados, no intuito de alavancar a produtividade, além da adoção de outras relevantes
medidas, conforme exposto adiante.
A ferramenta Bem-Te-Vi trata-se de sistema de inteligência artificial criado para auxiliar
de forma estratégica a gestão do acervo processual nos gabinetes de ministros. Auxilia na reunião de
processos que possuem os mesmos temas, otimizando, assim, o tempo de elaboração dos votos.
Ao utilizar a expertise adquirida com o uso da inteligência artificial na ferramenta BemTe-Vi e com os dados provenientes do sistema e-Rec, em novembro de 2021, o Tribunal lançou o
sistema “Hermes”. Este sistema possibilita a construção assistida de minuta de voto e de despacho,
com base em modelos associados ao tipo de recurso, aos temas e suas respectivas teses.
O referido sistema possibilita, ainda, a inserção automática de textos pré-definidos,
com aproveitamento de trechos das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho e das
razões do recurso, customizáveis por gabinete. O Hermes é um sistema pautado na otimização do
processo de elaboração de minutas com maior qualidade num tempo menor e com menos esforço.
É cabível registrar que o bom desempenho da maioria dos indicadores judiciários
encontra fundamento nas mesmas justificativas ora apresentadas.
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4.11

Índice de Processos Antigos nos Gabinetes (IPAG)

Responsável: SEGP
IPAG: avalia o percentual de processos distribuídos há mais de dois anos em relação ao
número total de processos conclusos nos gabinetes.
Meta 2021: Reduzir para 15,30% os processos conclusos com mais de 2 anos de
distribuição nos gabinetes.

Denominação

Meta 2021

Resultado

15,30%

15,05%

IPAG – Índice de Processos Antigos nos Gabinetes

Periodicidade

Medição

Análise de Desempenho

anual

mensal

trimestral

15,30%

15,05%

2021

Polaridade:

(Quanto menor o resultado, melhor o desempenho)

O Índice de Processos Antigos nos Gabinetes – IPAG - avalia a relação entre os
processos distribuídos há mais de 2 anos e os processos conclusos nos gabinetes.
O Índice de Processos Antigos nos Gabinetes - IPAG acumulado/realizado em 2021
atingiu 15,05%, superando, assim, a meta anual estipulada de 15,30%, com um desempenho de
101,64%, tendo em vista que se encontram pendentes no Tribunal 45.644 (quarenta e cinco mil,
seiscentos e quarenta e quatro) processos antigos entre os 303.290 (trezentos e três mil, duzentos e
noventa) processos conclusos nos gabinetes.
O bom desempenho da meta deve-se às mesmas razões elencadas para o ITMJ,
consoante anteriormente relatado.
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4.12

Índice do Tempo Médio de Tramitação (ITMT)

Responsável: SEGP
ITMT: Avalia o tempo médio de tramitação processual no TST.

Meta 2021: Reduzir para 632 dias o tempo médio de tramitação processual entre o
andamento inicial e a baixa do processo judicial.

Denominação
ITMT – Índice do Tempo Médio de Tramitação

Meta 2021

Resultado

632 dias

498 dias

Periodicidade

Medição

Análise de Desempenho

anual

mensal

trimestral

632

498

2021
Polaridade:

(Quanto menor o resultado, melhor o desempenho)

O Índice de Tempo Médio de Tramitação – ITMT - avalia o tempo médio de tramitação
processual no TST.
O ITMT acumulado/realizado em 2021 atingiu 498 (quatrocentos e noventa e oito) dias,
superando a meta anual estipulada de até 632 (seiscentos e trinta e dois) dias, com desempenho de
121,26%. Nesse sentido, foram baixados 262.888 (duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e
oitenta e oito) processos (3.805 em janeiro, 24.008 em fevereiro, 31.452 em março, 24.619 em abril,
26.450 em maio, 23.993 em junho, 4.933 em julho, 23.571 em agosto, 34.315 em setembro, 23.934
em outubro, 25.653 em novembro e 16.155 em dezembro).
O bom desempenho da meta deve-se às mesmas razões elencadas para o ITMJ,
consoante já citado.
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4.13

Índice de Congestionamento Líquido (ICL)

Responsável: SEGP
ICL: avalia o percentual de demanda reprimida por soluções definitivas nos processos em
trâmite no TST.

Meta 2021: Reduzir para 64,43% o congestionamento processual.

Denominação

Meta 2021

Resultado

64,43%

64,80%

Índice de Congestionamento Líquido - ICL

Periodicidade

Medição

Análise de Desempenho

anual

mensal

trimestral

64,43%

64,80%

2021

Polaridade:

(Quanto menor o resultado, melhor o desempenho)

O Índice de Congestionamento Líquido– ICL - avalia o percentual de demanda
reprimida por soluções definitivas nos processos em trâmite no TST.
O ICL acumulado/realizado em 2021 atingiu 64,80%, não alcançando a meta anual
estipulada de 64,43%, com desempenho no período de 99,43%. Nesse aspecto, do acervo de 500.366
(quinhentos mil, trezentos e sessenta e seis) processos (excluídos os suspensos) foram baixados
271.801 (duzentos e setenta e um mil, oitocentos e um) no final do período.
Convém notar que, embora não cumprida a meta, chegou-se extremamente próximo
de atingi-la. Os motivos desse desempenho encontram fundamento nos esforços descritos na
análise do ITMJ.
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4.14

Índice de Produtividade Judicante (IPJ)

Responsável: SEGP
IPJ: avalia a produtividade dos magistrados.

Meta 2021: Aumentar para 13.646 a média de julgados por magistrado.

Denominação
IPJ – Índice de Produtividade Judicante

Meta 2021

Resultado

13.646

14.428

Periodicidade

Medição

Análise de Desempenho

anual

mensal

trimestral

14.428
13.646

2021

Polaridade:

(Quanto maior o resultado, melhor o desempenho).

O Índice de Produtividade Judicante - IPJ avalia a produtividade média dos
magistrados no período de referência e é aferido pela divisão do número de processos julgados pelo
total de ministros desta Corte, à exceção de decisões derivadas de cargos de direção e de
desembargadores convocados, não substitutos de ministros.
O IPJ acumulado alcançado para o exercício de 2021 foi de 14.428 (catorze mil,
quatrocentos e vinte e oito) processos julgados por ministro, superando a meta estipulada de 13.646
(treze mil seiscentos e quarenta e seis) processos julgados, com desempenho de 105,73%.
A razão deste excelente desempenho também se deve aos mesmos motivos
dispostos por ocasião da análise do ITMJ e de outros indicadores da área judiciária.
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4.15

Índice de Satisfação da Sociedade (ISAT)

Responsável: SEGP
ISAT: avalia o grau de satisfação da sociedade com os serviços prestados pelo TST.

Meta 2021: Elevar para 71,01% o grau de satisfação da sociedade com os serviços
prestados pelo TST.

Denominação
ISAT – Índice de Satisfação da Sociedade

Meta 2021

Resultado

71,01%

70,62%

Periodicidade

Medição

Análise de Desempenho

anual

mensal

trimestral

71,01%

70,62%

2021
Polaridade:

(Quanto maior o resultado, melhor o desempenho)

De acordo com o PE 2021-2026 desta Corte, compete à Ouvidoria a apuração e análise
do Índice de Satisfação da Sociedade - ISAT, que avalia o grau de satisfação da sociedade com os
serviços prestados pelo TST. Esse indicador serve de referência para o alcance da meta, estabelecida
no Plano Estratégico em vigência, qual seja aumentar em 1% ao ano a satisfação da sociedade com
os serviços prestados pelo TST até 2026.
O índice é definido pela razão entre a soma de todas as notas atribuídas pelos
respondentes e o número total de pessoas que responderam a pesquisa. O levantamento dos
resultados é compilado pela área gestora de dados estatísticos e de pesquisa.
A mensuração baseia-se em instrumento de pesquisa de satisfação social
disponibilizado pelo TST, na internet, e emissão de convites para participação, sem a utilização de
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recursos orçamentários. Tendo em vista a aprovação do PE 2021-2026, novos parâmetros foram
estabelecidos para a análise dos resultados. O formato e conteúdo do questionário foi redefinido
pelas unidades interessadas, visando otimizar o procedimento de coleta de dados junto aos
usuários.
Em 2021, a Pesquisa de Satisfação foi respondida por 9.933 (nove mil, novecentos e
trinta e três) pessoas, com 7.464 (sete mil, quatrocentos e sessenta e quatro) respostas válidas. De
acordo com o resultado, o Índice de Satisfação da Sociedade foi de 70,62%, resultado este
ligeiramente abaixo da meta estabelecida de 71,01%. Entretanto, quando comparado o desempenho
de 2021 (70,62%) com o de 2020 (70,3%), observa-se que houve um aumento de 0,32% no grau de
satisfação da sociedade com os serviços prestados pelo TST, o que faz denotar que, em verdade,
estabeleceu-se uma meta bastante ousada para o ano de 2021.
Por fim, convém ressaltar que a meta fixada para 2022 é de 71,33%, tendo em vista o
acréscimo de 1% ao resultado obtido em 2021, qual seja, 70,62%.
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5.

Destaques

da

Execução

da

Estratégia

–

Metas

Judiciárias

e

Movimentação Processual

2021
IAPA – Índice de Agilidade na Publicação de
Acórdãos

95,01%
14.428
processos

IPJ – Índice de Produtividade Judicante
ITMJ – Índice do Tempo Médio de Julgados
IPAG – Índice
Gabinetes

de

Processos

Antigos

249 dias
nos

15,05%

ITMT – Índice do Tempo Médio de Tramitação

498 dias

ICL – Índice de Congestionamento Líquido

64,80%

2020

2021

Comparativo

Recebidos

426.200

421.732

-1%

Casos Novos

364.980

327.542

-10,26%

Baixados

261.680

280.711

+7,27%

Conclusos

259.912

303.290

+16,69%

Acervo Total

540.196

568.265

+5,2%

Julgados

335.173

357.006

+6,5%
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6. Painéis de Contribuição das Unidades
O disposto no § 1º do artigo 12 do Ato nº 388/2020, que estabeleceu a Política
de Governança da Estratégia do Tribunal Superior do Trabalho, prevê o alinhamento das
ações do TST à estratégia mediante a construção de Painéis de Contribuição das
unidades. O Painel de Contribuição consiste em ferramenta de apoio à Gestão Estratégica,
por meio do qual é possível identificar e visualizar a colaboração de cada unidade no
alcance dos resultados do Tribunal.
Em 2015, com o início da execução do Plano, a Assessoria de Gestão
Estratégica desenvolveu e apresentou nas primeiras Reuniões de Execução da Estratégia e
na Reunião de Análise da Estratégia – RAE, a metodologia para o Desdobramento da
Estratégia. Foram indicadas para cada área as responsabilidades mínimas exigidas para a
cobertura dos objetivos, metas e ações estratégicas no exercício vigente, bem assim
aquelas com continuidade nos anos seguintes.
Em 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 os Painéis de Contribuição das Unidades
para os objetivos, metas e ações estratégicas resultaram em 94, 92, 114, 106 e 117 ações,
respectivamente.
Em 2021, iniciou-se o ciclo do novo Plano Estratégico 2021-2026. Dessa forma,
o Desdobramento da Estratégia resultou em 187 ações de contribuição para os objetivos,
metas e ações estratégicas, das quais 73 foram concluídas, 92 continuam em andamento e
22 não foram iniciadas. Ressalta-se que as ações constantes dos Painéis contribuíram
significativamente para os resultados alcançados.
Das ações de contribuição apresentadas, destacaram-se aquelas que geraram
maior efeito nos objetivos e indicadores de desempenho estratégicos, como as
relacionadas à produtividade judicante, governança, saúde e qualidade de vida,
capacitação dos servidores, aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia da informação e
inteligência artificial, satisfação dos clientes e aperfeiçoamento dos processos de trabalho.

Situação das Ações dos Painéis de Contribuição das Unidades
UNIDADE
CDEP
NSA
SEA
SESAUD
ASGE
OUV
SEAUD
SECOM
SEGP e NUGEPSP
SETIN
SEGJUD
DCMIR
VICEPRESIDÊNCIA
SUBTOTAL
AÇÕES
TOTAL AÇÕES
RECURSOS
TOTAIS

CONCLUÍDA
9
2
8
2
11
8
3
17

EM
ANDAMENTO
2

8
5

NÃO INICIADA

RECURSOS (R$)
976.311,25

79.038,93
7
1
1
5

4

1

1

23
38
3

11

1
2
4

27

22

22.327.704,71

10
138

187
23.383.054,89
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Os painéis de contribuição estão disponíveis na página da Assessoria de
Gestão Estratégica (https://www.tst.jus.br/web/gestaoestrategica/paineis-de-contribuicao).
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7. Projetos Estratégicos
7.1 Sistema Eletrônico de Informações - SEI
Responsável: Assessoria de Gestão Estratégica - ASGE.
Alinhamento com o Plano Estratégico:
ALINHAMENTO
PERSPECTIVA
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
INDICADOR
ESTRATÉGICO
META ESTRATÉGICA
INICIATIVA
ESTRATÉGICA

TST
Aprendizado e crescimento
Garantir infraestrutura
Índice de Satisfação de TI (ISTI)
Aumentar para 83% a satisfação dos servidores com os serviços
de TI prestados até 2026
- Disponibilizar a infraestrutura adequada
- Aperfeiçoar serviços tecnológicos centrados na experiência do
usuário.

INÍCIO

10/6/2021

CONCLUSÃO

17/9/2021

CUSTO

R$ 2.948,80 – instrutoria interna

O Tribunal Superior do Trabalho possui um sistema para trâmite de processos
administrativos em meio eletrônico, denominado PAE, utilizado no âmbito do próprio
Tribunal, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT e da Escola Nacional da
Magistratura do Trabalho – Enamat.
O sistema PAE foi desenvolvido com os recursos próprios da TI do TST, sendo
mantido, suportado e evoluído pela própria SETIN.
Em razão da elevada demanda por evoluções e considerando as limitações de
recursos e técnicas para promover as melhorias necessárias, foi constituída comissão (Ato
TST.GDGSET.GP no 337, de 3 de setembro de 2020) com a atribuição de elaborar estudos,
avaliar impactos e apresentar relatório que permita verificar a viabilidade de implantação
do SEI em substituição ao PAE.
Em face da manifestação favorável da comissão, por meio do Ato Conjunto n.
53/TST.CSJT.GP, de 14 de dezembro de 2020, foi aprovada a substituição do PAE pelo
Sistema Eletrônico de Informações – SEI, no âmbito do TST e CSJT.
Após a aprovação, foi realizado em 6/4/2021 Acordo de Cooperação Técnica
(114/2021) de cessão do direito de uso do SEI, entre o TRF-4 e o TST, para utilização em
base única.
O Sistema Eletrônico de Informações - SEI é uma ferramenta que será
implantada para utilização no TST e CSJT como sistema oficial para o trâmite de processos
administrativos eletrônicos, em substituição ao sistema PAE "Processo Administrativo
Eletrônico".
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Dentre as principais vantagens, estão:
 Integra a infraestrutura pública de processos e documentos administrativos
eletrônicos para todas as esferas da administração pública (chamada de PEN - Processo
Eletrônico Nacional);
 Trâmite de processos administrativos eletronicamente;
 Permite produção e edição de documentos no próprio editor (com
modelos);
 Assinatura de documentos pelo público interno (e até pelo público externo),
com certificado digital e também com "login e senha";
 Usuários internos e externos podem acompanhar e visualizar os processos
e documentos públicos;
 Acesso 100% pela internet pelos principais navegadores (IE, Firefox, Google
Chrome);
 Atuação simultânea de diversas unidades em um processo;
 Está implantado e consolidado em vários órgãos da administração pública
em todas as esferas (federal, estadual, distrital e municipal);
 É parametrizável para deixar personalizado com as especificidades do
órgão;
 É desenvolvido e mantido pelo TRF-4, cedido sem ônus para o órgão;
 Tem muito conteúdo e material na internet disponível para auxiliar na boa
utilização;
 Permite desenvolver módulos e instalar módulos desenvolvidos por outros
órgãos (como se fossem aplicativos);
 Fomenta a utilização de modelos de documentos comuns entre as
unidades padronizado com a regulamentação do órgão;
 Possibilita práticas inovadoras de trabalho, voltadas ao aumento da
produtividade.
7.2 Sistema HERMES
Responsável: Secretaria-Geral da Presidência - SEGP.
Alinhamento com o Plano Estratégico:
ALINHAMENTO
PERSPECTIVA
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
INDICADOR
ESTRATÉGICO
META ESTRATÉGICA
INICIATIVA
ESTRATÉGICA

TST
Processos Internos
Aprimorar processos de trabalho
Índice de Produtividade Judicante (IPJ)
Aumentar em 1% ao ano a média de julgados por gabinete até
2026
Disponibilizar novos sistemas de tecnologia da informação com
o fito de aumentar a produtividade dos gabinetes

INÍCIO
CONCLUSÃO
CUSTO

26/10/2021 – lançamento oficial da ferramenta no TST
Foram utilizados recursos internos do TST
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O escopo do projeto consiste no desenvolvimento e implantação de um
sistema informatizado que possibilitará a construção assistida de minuta de voto e de
despacho, com base em modelos associados ao tipo de recurso, aos temas e suas
respectivas teses. É integrado ao "Gabinete Eletrônico" e permitirá a criação de um banco
de modelos para cada questão jurídica versada no recurso, otimizando o trabalho de
estruturação das minutas
O sistema possibilitará, também, a inserção automática de textos prédefinidos, com aproveitamento de trechos da decisão proferida pelo Tribunal Regional do
Trabalho e das razões do recurso, customizáveis por gabinete.
O software recebeu esse nome em referência ao deus da mitologia grega,
Hermes, prometendo mais velocidade, inteligência e inovação.

7.3 Ações Estratégicas Relevantes
A Comissão Permanente de Planejamento Estratégico – CPPE, aprovou na 1ª
Reunião de Análise da Estratégia – RAE, de 25/3/2021, algumas ações estratégicas
constantes dos Painéis de Contribuição das Unidades, como equiparadas a projetos
estratégicos, em conformidade com o ATO TST.GP. Nº 388/2020, artigo 12, parágrafo 2º.
O acompanhamento dessas ações pode ser visualizado na internet do TST,
Transparência e Prestação de Contas - Prestação de Contas TCU - Programas, projetos,
ações, obras e atividades (https://www.tst.jus.br/web/acesso-a-informacao/prestacao-decontas-tcu/programas-projetos-acoes-obras-e-atividades).
Ações Estratégicas equiparadas a projetos estratégicos, disponíveis no Portal da
Transparência (atualização do andamento: janeiro – análise anual, abril, julho e
outubro).
*Desenvolver pessoas
“Disseminar o modelo de gestão por competência e resultados por meio de treinamentos”
*Promover qualidade de vida no trabalho
“Mapear/Tratar as ações identificadas em pesquisas e/ ou em demais ferramentas
institucionais (avaliações, PDI), vinculadas aos fatores que influenciam o clima
organizacional, como estilo de gestão, gestão de equipes híbridas, gestão da saúde
emocional no âmbito do trabalho, propondo iniciativas específicas que possam ser
desenvolvidas em parceria com as unidades competentes”
*Garantir infraestrutura
“Aumentar a qualidade e celeridade das entregas”, e
“Garantir a segurança do ambiente tecnológico do TST, incluindo privacidade e dados”
*Fortalecer governança e comunicação
“Implementar metodologia de governança”
*Aperfeiçoar atividade jurisprudencial
“Acompanhar o julgamento dos Temas de Recursos Repetitivos pendentes”
*Aprimorar processos de trabalho
“Disponibilizar novos Sistemas de Tecnologia da Informação com o fito de aumentar a
produtividade dos Gabinetes”
*Fortalecer imagem institucional
“Divulgar matérias jurídicas e institucionais que demonstrem a produtividade, a atuação e
as ações promovidas pelo TST”
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8. Metas Nacionais do Poder Judiciário
As metas nacionais e específicas do Poder Judiciário para 2021 foram
aprovadas pelos presidentes ou representantes dos tribunais do país, reunidos
virtualmente, no XIV Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado nos dias 26 e 27 de
novembro de 2020, sob a coordenação do CNJ.
Apresenta-se a seguir o desempenho do TST frente às Metas Nacionais do
Judiciário, monitoradas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Os dados apurados são
fornecidos pela Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TST – CESTP.

8.1 Meta 1

Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos em
2020.
Grau de cumprimento: 95,8%

113,8%

106,5%
79,5%

2017

2018

2019

88,0%

2020

95,8%

2021

Considerando as variáveis previstas na Meta Nacional 1, ou seja, com a
exclusão de algumas classes processuais, o Tribunal Superior do Trabalho recebeu e
distribuiu 293.212 processos e julgou 281.083, o que alcançou um desempenho de 95,8%
da meta estabelecida.
Não obstante a meta não tenha sido alcançada, observa-se um aumento no
percentual de cumprimento em relação ao ano anterior.

8.2 Meta 2
Julgar, até 31/12/2021, pelo menos 100% dos processos distribuídos até
31/12/2017.
Grau de cumprimento: 89,5%
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Julgar, até 31/12/2021, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2018.
Grau de cumprimento: 90,1%

99,3%
96,5%
89,7% 90,6% 93,1%
90,9%
89,0% 87,0% 90,1% 89,5%

2017

2018

2019

2020

2021

Os resultados da Meta Nacional 2 “Julgar, até 31/12/2021, 100% dos processos
distribuídos até 31/12/2017”, 89,5%, e “Julgar, até 31/12/2021, pelo menos 90% dos
processos distribuídos até 31/12/2018”, 90,1%, não alcançaram as metas estabelecidas
para o período. Porém, observando-se os resultados referentes ao ano de 2020, 87% e
89%, nota-se o aumento percentual de cumprimento.
Ao final de 2021, 25.354 dos processos julgados eram processos da Meta 2, ou
seja, processos que ingressaram no TST até o ano de 2018.
Segue, abaixo, o desdobramento da meta:

- Julgar 90% dos processos recebidos até 2018
Resíduo em 31/12/2020

60.379

Entrada na meta

2.139

Saída da meta (suspensos)

4.680

Julgados

17.565

Julgados da meta até 2020

154.834

Cumprimento

90,1%

- Julgar 100% dos processos recebidos até 2017
Resíduo em 31/12/2020
Entrada na meta

32.617
933

Saída da meta (suspensos)

2.257

Julgados

7.789

Julgados da meta até 2020
Cumprimento

182.558
89,5%
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Vale ressaltar que esta meta possui uma base móvel, ou seja, a cada ano
atualiza-se a “idade” dos processos antigos distribuídos que se enquadram nos critérios da
meta. A Meta Nacional 2 – Julgar processos antigos subdivide-se em duas partes, a
primeira, engloba os processos distribuídos há mais de 4 anos, e a segunda parte abrange
os processos distribuídos há mais de 3 anos.

8.3 Meta 5

Reduzir o Índice de Congestionamento Líquido para 64,04%.
Grau de cumprimento: 98,8%

98,8%

2021

Em 2021, o Índice de Congestionamento Líquido foi de 64,80%. Nesse cenário,
e observando-se os critérios da meta, os casos pendentes de julgamento totalizavam
568.271, os suspensos 67.905 e foram baixados 271.801 processos.
8.4 Meta 6

Identificar e julgar, até 31/12/2021, as ações coletivas distribuídas até 31/12/2018.
Grau de cumprimento: 100%
Em 31/12/2020, havia um resíduo de 2 ações coletivas sem julgamento e que
foram julgadas no ano de 2021. Dessa forma, o grau de cumprimento da Meta 6 foi de
100%.
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97,8%

99,1%

100,0%

100%
88%

2017

2018

2019

2020

2021

8.5 Meta 7

Identificar e reduzir em 3,7% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano
anterior.
Grau de cumprimento: 93,02%.

111,90%
95,90%

93,02%
76,00%
53,30%

2017

2018

2019

2020

2021

Em 2021, a Meta 7 visava à redução do acervo desses litigantes em 3,7%.
Nesse cenário, foram julgados 46.838 processos. Em contrapartida, o acervo e os casos
novos da meta somaram 125.207. Durante o ano de 2021, 3.326 processos entraram na
meta e 7.473 processos saíram da meta (suspensos).
Ao final do ano de 2021, estavam entre os 10 maiores litigantes as seguintes
entidades: Petrobrás (7.974), Banco do Brasil (7.009), Bradesco (6.675), Correios (6.487),
Caixa Econômica Federal (6.435), Telefônica (4.230), Santander (4.194), Itaú-Unibanco
(4.192), União - PGU (3.665) e Fundação Casa (3.346).
Não obstante o TST não tenha cumprido a Meta 7, é certo que continuou na
busca pelo aperfeiçoamento de seus processos de trabalho, conforme destaques
realizados no item 3.10.
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9. Objetivos Estratégicos
São declarações de ações para se realizar a Missão e alcançar a Visão do TST.
Conforme Plano Estratégico 2021 a 2026, o TST definiu como Objetivos
Estratégicos:
- Desenvolver pessoas;
- Promover qualidade de vida no trabalho;
- Garantir infraestrutura;
- Fortalecer governança e comunicação;
- Aperfeiçoar atividade jurisprudencial;
- Otimizar processos de trabalho; e
- Fortalecer imagem institucional.

9.1 Desenvolver pessoas

Promover o desenvolvimento contínuo das competências dos servidores,
contribuindo para o alcance dos objetivos institucionais.
O TST definiu indicadores estratégicos e a Coordenadoria de Desenvolvimento
de Pessoas - CDEP executou ações definidas no Painel de Contribuição 2021, vinculadas às
iniciativas estratégicas do PE 2021 a 2026, para promover os resultados e a cobertura do
Objetivo Estratégico, consoante seguem:
a) Indicador de Desempenho:
- Índice Mínimo de Capacitação dos Servidores em Competências – IMCSC;
b) Principais ações realizadas ou em andamento:
- Executar a programação do EDUCARE;
- Executar a programação do EDUCARE, especificamente o conteúdo mapeado
dentro do Programa de Desenvolvimento Gerencial;
- Disseminar o modelo de gestão por competências e resultados por meio de
treinamentos;
- Atualizar e evoluir a ferramenta de gestão de pessoas por competências e
resultados;
- Mapear/Tratar as ações identificadas em pesquisas e/ou em demais ferramentas
institucionais (avaliações, PDI), vinculadas aos fatores que influenciam o clima
organizacional, como estilo de gestão, gestão de equipes híbridas, gestão da saúde
emocional no âmbito do trabalho, propondo iniciativas específicas que possam ser
desenvolvidas em parceria com as unidades competentes;
- Mapear os principais processos de governança de pessoas e propor iniciativas para
a otimização de cada um deles, junto ao Comitê de GP.
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Assim, o objetivo “Desenvolver pessoas” alcançou um desempenho de
106,56%.
9.2 Promover qualidade de vida no trabalho
Promover ações que impactam a saúde e a qualidade de vida no trabalho, com
foco na constante melhoria do ambiente organizacional e no estímulo ao engajamento e
ao aumento da eficiência.
O TST definiu o indicador e a Secretaria de Saúde – SESAUD executou ações
indicadas no Painel de Contribuição 2021, vinculadas às iniciativas estratégicas do PE 2021
a 2026, para apoiar o seu desempenho e, assim, promover a cobertura do Objetivo
Estratégico, consoante seguem:
a) Indicador de Desempenho:
- Índice de Afastamento dos Servidores Decorrente de Licença Médica – IAFAST.
b) Principais ações realizadas ou em andamento:
- Promover vacinação antigripal;
- Acompanhar de forma seriada o retorno ao trabalho os servidores de licenças
prolongadas;
- Promover avaliação precoce das doenças que possam ter relação com o trabalho e
as neoplasias malignas;
- Disponibilizar ginástica laboral a todas as unidades do Tribunal (on line);
- Promover ações de combate ao sedentarismo por meio do TST em Movimento
(palestras, aulas de Lian Gong e Mat Pilates);
- Promover ações de combate à obesidade (atividade física para grupo de obesos,
atividade física para grupo de hipertensos, pilates para gestantes, etc.);
- Executar o Programa de Prevenção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis
(programa de Hipertensão, programa de Diabetes);
O objetivo “Promover qualidade de vida no trabalho” alcançou um
desempenho de 125,53%.

9.3 Garantir infraestrutura
Disponibilizar, de forma racional, os recursos materiais, físicos, tecnológicos e
orçamentários, garantindo a eficiência, a qualidade operacional e a ampla acessibilidade.
O TST definiu indicadores estratégicos e as unidades responsáveis executaram
ações definidas nos seus Painéis de Contribuição 2021, vinculadas às iniciativas
estratégicas do PE 2021 a 2026, para promover os resultados e a cobertura do Objetivo
Estratégico, consoante seguem:
a) Indicador de Desempenho:
- Índice de Satisfação de TI – ISTI.
- Índice de Desempenho do Plano de Logística Sustentável – IDPLS.
b) Principais ações realizadas ou em andamento:
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- Garantir a realização de sessões híbridas, virtuais, tele presenciais e presenciais;
- Garantir a segurança do ambiente tecnológico do TST, incluindo privacidade e
dados;
- Melhorar o processo de capacidade produtiva da SETIN, equacionando o volume de
demandas com a força de trabalho de TIC;
- Buscar uma excelente experiência do usuário, inclusive no teletrabalho;
- Apoiar a Governança de Gestão de Sustentabilidade;
- Planejar e acompanhar o Plano de Logística Sustentável.
O objetivo “Garantir infraestrutura” alcançou um desempenho de 120,55%.

9.4 Fortalecer governança e comunicação
Promover ações que reforcem a boa governança e a comunicação interna do
TST.
O TST definiu indicadores estratégicos e as unidades responsáveis executaram
ações definidas nos seus Painéis de Contribuição 2021, vinculadas às iniciativas
estratégicas do PE 2021 a 2026, para promover os resultados dos indicadores e a
cobertura do Objetivo Estratégico, consoante seguem:
a) Indicadores de Desempenho:
- Índice de Maturidade em Governança - IMG;
- Índice de Satisfação de Comunicação Social Interna (ISCSI).
b) Principais ações realizadas ou em andamento:
- Implementar metodologia de governança;
- Capacitar os integrantes dos comitês institucional e temáticos na metodologia;
- Planejar, executar, monitorar, avaliar e revisar a Estratégia - Ato 388/2020;
- Implementar SEI;
- Gerenciar os meios de comunicação e produzir conteúdo informativo e de
qualidade para o público interno;
- Divulgar em diferentes canais de comunicação as ações e notícias do TST de
interesse do público interno (lista de transmissão, newsletter, intranet, entre outros);
- Reformular a intranet do TST;
- Aplicar a Pesquisa de Satisfação com a Comunicação Interna;
- Divulgar matérias jurídicas e institucionais que demonstrem a produtividade, a
atuação e as ações promovidas pelo TST.
O objetivo
desempenho de 100%.

“Fortalecer

governança

e

comunicação”

alcançou

um
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9.5

Aperfeiçoar atividade jurisprudencial
Promover ações que reforcem o aperfeiçoamento da atividade jurisprudencial.

O TST definiu indicadores estratégicos e as unidades responsáveis executaram
ações definidas nos seus Painéis de Contribuição 2021, vinculadas às iniciativas
estratégicas do PE 2021 a 2026, para promover os resultados dos indicadores e a
cobertura do Objetivo Estratégico, consoante seguem:
a) Indicador de Desempenho:
- Índice de Julgamento de Temas Afetados pelo Rito dos Recursos Repetitivos (IJTRR);
- Índice do Tempo Médio de Julgamento de IRR (ITMJ/IRR) – sem mensuração
b) Principais ações realizadas ou em andamento:
- Acompanhar o julgamento dos Temas de Recursos Repetitivos pendentes;
- Disponibilizar novos Sistemas de Tecnologia da Informação com o fito de aumentar
a produtividade dos Gabinetes (Sistema Plenário Eletrônico, Sistema Hermes,
ferramenta Bem-Te-Vi, Sistema Gabinete Eletrônico, etc.);
- Contribuir para o aprimoramento da divulgação dos resultados da produtividade
do TST.
O objetivo
desempenho de 85,71%.

“Aperfeiçoar

atividade

jurisprudencial”

alcançou

um

9.6 Aprimorar processos de trabalho
Modernizar processos de trabalho a fim de proporcionar maior eficiência na
sua execução e efetividade dos resultados.
O TST definiu indicadores estratégicos e executou ações definidas no Painel de
Contribuição das Unidades 2021, vinculadas às iniciativas estratégicas do PE 2021 a 2026,
para promover os resultados e a cobertura do Objetivo Estratégico, consoante seguem:
a) Indicadores de Desempenho:
- Índice de Licitações Concluídas no Prazo - ILCP;
- Índice de Agilidade na Publicação dos Acórdãos - IAPA;
- Índice do Tempo Médio de julgados - ITMJ;
- Índice de Processos Antigos em Gabinetes – IPAG;
- Índice do Tempo Médio de Tramitação – ITMT;
- Índice de Congestionamento Líquido – ICL; e
- Índice do Tempo Médio de Julgamento dos Sobrestados – ITMJS – sem mensuração.
b) Principais ações realizadas ou em andamento:
- Realizar audiências de conciliação e reuniões de trabalho e conciliação unilaterais e
bilaterais em dissídios coletivos, dissídios coletivos de greve, em procedimentos e
reclamações pré-processuais, todos de competência originária do TST;
- Melhorar os meios de comunicação entre as partes e com as partes;
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- Identificar as causas do conflito entre as partes, seus interesses e posições, e
identificar estratégias para avançar na negociação;
- Acompanhar mensalmente as publicações efetuadas pelas secretarias dos Órgãos
Judicantes;
- Aplicar a inserção de marcadores de forma automática em processos oriundos do
PJe, em tramitação no e-SIJ, em arquivo único pdf e inclusão de OCR nesses arquivos;
- Promover melhorias no desenvolvimento de soluções de TI para a área judiciária;
- Priorizar processos antigos na Unidade por meio de relatório;
- Buscar novas ferramentas de trabalho na área de informática;
- Criar método dinâmico no recebimento de processos oriundos dos Tribunais
Regionais do Trabalho;
- Elaborar os planos de auditoria interna por meio da abordagem baseada em risco;
- Comunicar os resultados dos trabalhos de auditoria às instâncias internas de
governança;
- Padronizar os Termos de Referência - TRs e Editais;
- Fortalecer os controles internos administrativos relacionados à gestão das
contratações;
- Adotar metodologia de gestão de riscos quando da elaboração dos Estudos
Técnicos Preliminares – ETPs;
- Atualizar e aperfeiçoar as ferramentas de análise da conformidade dos atos de
gestão;
- Analisar a atualização dos processos de gestão de riscos das unidades
administrativas;
- Capacitar os integrantes dos comitês institucional e temáticos na metodologia de
governança;
- Planejar, executar, monitorar, avaliar e revisar a Estratégia - Ato 388/2020;
- Implementar Sistema Eletrônico de Informações - SEI.
O objetivo “Aprimorar processos de trabalho” alcançou um desempenho de
102,68%.

9.7 Fortalecer imagem institucional
Promover ações que reforcem a imagem do TST perante a sociedade e
entregar serviços e resultados de qualidade ao jurisdicionado.
O TST definiu indicadores estratégicos e as unidades responsáveis executaram
ações definidas nos seus Painéis de Contribuição, vinculadas às iniciativas estratégicas do
PE 2021 a 2026, para promover os resultados e a cobertura do Objetivo Estratégico,
consoante seguem:
a) Indicadores de Desempenho:
- Índice de Produtividade Judicante – IPJ; e
- Índice de Satisfação dos Clientes - ISAT.
b) Principais ações realizadas ou em andamento:
- Buscar constantemente a melhoria no atendimento ao público;
- Aprimorar o sistema Proad-Ouv;
- Adotar ações para a realização da Pesquisa de Satisfação do TST 2021;
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- Gerenciar os meios de comunicação e produzir conteúdo informativo e de
qualidade para o público interno;
- Divulgar em diferentes canais de comunicação as ações e notícias do TST de
interesse do público interno (lista de transmissão, newsletter, intranet, entre outros);
- Reformular a intranet do TST;
- Divulgar matérias jurídicas e institucionais que demonstrem a produtividade, a
atuação e as ações promovidas pelo TST;
- Contribuir para o aprimoramento da divulgação dos resultados da produtividade
do TST;
- Disponibilizar novos Sistemas de Tecnologia da Informação com o fito de aumentar
a produtividade dos Gabinetes (Sistema Plenário Eletrônico, Sistema Hermes,
ferramenta Bem-Te-Vi, Sistema Gabinete Eletrônico, etc.).
O objetivo “Fortalecer imagem institucional” alcançou um desempenho de
102,59%.
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10. Valores, Missão e Visão do TST
10.1 Valores Institucionais
São crenças, costumes e ideias em que a maioria das pessoas da organização
acredita. Constituem uma fonte de orientação e inspiração no ambiente de trabalho para a
integração das pessoas e das unidades da organização.
São valores institucionais do Tribunal Superior do Trabalho:
 Colaboração
Agir com cooperação na busca da integração entre as unidades e as pessoas.
 Efetividade
Realizar ações com eficiência e eficácia de modo a cumprir sua função
institucional.
 Ética
Agir com honestidade, integridade e imparcialidade.
 Foco no Usuário
Concentrar esforços na resolução das demandas dos clientes externos
(sociedade) e dos usuários internos (magistrados, servidores, estagiários e
terceirizados).
 Proatividade e Inovação
Antecipar-se aos fatos com ações preventivas e promover a inovação e o
aperfeiçoamento contínuo de procedimentos e serviços.
 Sustentabilidade
Atuar com responsabilidade socioambiental.
 Transparência
Praticar ações com visibilidade plena no cumprimento das atribuições.

Com o início do ciclo de um novo Plano Estratégico, o TST renova as
expectativas de consolidação e de melhoria contínua de uma gestão comprometida com a
oferta de resultados à sociedade, com foco na Missão, Valores e Visão estabelecidos.
Nesse sentido, continuou a valorizar todas as perspectivas do Mapa
Estratégico (Aprendizado e Crescimento, Processos Internos, Sociedade), proporcionando a
aplicação dos recursos financeiros em todos os seus objetivos, indicadores, metas e ações
estratégicas. Especialmente, pode-se citar o investimento que o Tribunal vem realizando
visando o tratamento do acervo processual. Esse investimento teve por norteadores os
valores “Proatividade e Inovação”.
Merece destaque, o desenvolvimento da ferramenta “Hermes” que viabiliza a
elaboração de despachos, decisões monocráticas, acórdãos, entre outras peças, de modo
vinculado ao PJe. A utilização do “Hermes” possibilita o aumento da produtividade dos
gabinetes.
No âmbito administrativo, a Corte procurou alinhar os processos de trabalho
aos procedimentos adotados pela Administração Pública Federal, adotando o Sistema
Eletrônico de Informações (SEI), que se tornou a ferramenta oficial para tramitação de
processos administrativos.
A sustentabilidade continuou a ser priorizada no TST. Nesse sentido, merece
destaque o desempenho do TST no 5º Balanço Socioambiental do Poder Judiciário, em que
alçou o 1º lugar entre os Tribunais Superiores e Conselhos, conforme divulgação do
Conselho Nacional de Justiça - CNJ e o 2º lugar entre todos os Tribunais. Tal resultado é
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demonstrativo do empenho que o tribunal vem adotando para otimizar a racionalização
no emprego dos seus recursos sob os mais diversos aspectos.
Também podemos destacar o Plano de Logística Sustentável do TST e CSJT
(Conselho Superior da Justiça do Trabalho) – PLS 2021-2026, instrumento de gestão
alinhado ao Plano Estratégico do TST e CSJT, que define ações, metas, prazos de execução
e mecanismos de monitoramento adotando práticas de sustentabilidade que objetivam a
eficiência do gasto e o aperfeiçoamento de processos de trabalho.
O PLS é um direcionamento da sustentabilidade, elaborado, monitorado,
avaliado, revisado e divulgado pelo Comitê de Governança de Gestão de Sustentabilidade –
CGGS.
Para consultar a efetividade do desempenho do PLS em 2021, disponibiliza-se
o seguinte caminho: https://www.tst.jus.br/web/nsa/pls-2021.
A “Transparência” continua sendo um valor importante para o TST. Os canais
de comunicação da instituição são fundamentais para uma boa prestação de serviços aos
jurisdicionados e aos servidores e demais colaboradores. Nesse sentido, a Secretaria de
Comunicação – SECOM segue aperfeiçoando os mecanismos de disponibilização das
informações na internet e intranet. São meios de comunicação empregados: correio
eletrônico, lista de transmissão, tv elevador, tv Justiça, sistemas de consulta processual,
comunicados internos, etc. Destaca-se também que, em conformidade com a Lei de
Acesso à Informação – LAI, são disponibilizadas informações necessárias ao seu
atendimento, a exemplo dos dados pertinentes à fiscalização, de modo a atender aos
princípios constitucionais, bem como ao princípio da transparência que também deve
nortear as atividades administrativas. Nesse sentido, busca-se otimizar a gestão da
informação junto ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ, ao Tribunal de Contas da União e
à sociedade em geral.
Para verificar a transparência das informações, são disponibilizados os
seguintes caminhos:
Site TST: http://www.tst.jus.br/
Intranet TST: http://portalintranet.redetst/
Prestação
de
Contas:
informacao/transparencia-e-prestacao-de-contas

https://www.tst.jus.br/web/acesso-a-
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10.2 Missão
É declaração de propósito ampla e duradoura que individualiza e distingue a
razão de ser da organização. A Missão do TST no novo Plano Estratégico foi definida:

“Garantir segurança jurídica nas relações trabalhistas com julgamentos céleres,
eficazes e uniformes”

A uniformização de jurisprudência ocorre quando o tribunal adota o mesmo
posicionamento em repetidas decisões sobre um determinado assunto, formando
entendimento jurídico que poderá ser expresso, de modo resumido, por meio da edição
de súmula, orientação jurisprudencial ou precedente normativo.
A Reforma Trabalhista, aprovada pela Lei nº 13.467/2017, modificou a
possibilidade de edição e alteração de súmulas e de outros enunciados de jurisprudência,
tanto em relação ao conteúdo (artigo 8º, § 2º, da CLT) quanto à forma (artigo 702, I, “f”, e §§
3º e 4º, da CLT).
Em face de controvérsia sobre a constitucionalidade do inciso I, alínea “f”, e dos
§§ 3º e 4º do artigo 702 da CLT, foi suscitado, no TST, Incidente de Inconstitucionalidade ArgInc-696-25.2012.5.05.0463, bem como ajuizadas no STF Ação Direta de
Constitucionalidade - ADC 62 e Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 6188.
O Tribunal Pleno do TST decidiu, em 6/11/2020, suspender o julgamento do
processo TST-ArgInc-696-25.2012.5.05.0463, o qual se encontra nessa condição até o
presente momento.
No STF, o Pleno proveu o agravo regimental interposto na ADC 62, dando
seguimento à referida ação cujos autos, posteriormente, em 21/10/2021, foram conclusos
ao Ministro Relator. Quanto à ADI 6188, após o voto do Ministro Relator, no sentido de
declarar a inconstitucionalidade do artigo 702, I, “f”, §§ 3º e 4º, da CLT, foi concedida vista
dos autos ao Exmo. Ministro Gilmar Mendes.
Em razão de não ter ocorrido o julgamento tanto da ArgInc no TST quanto das
ações no STF, não houve edição de súmulas, orientações jurisprudenciais ou precedentes
normativos no ano de 2021.

10.3 Visão
Refere-se à imagem instigante do futuro desejado para a organização num
dado horizonte de tempo, geralmente de longo prazo. Assim, a Visão do TST até 2026
consiste em:

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

64

O TST, rumo à consolidação na excelência nas pacificações das relações de
trabalho, tem aprimorado a uniformização jurisprudencial por meio da harmonização de
súmulas, orientações jurisprudenciais e Precedentes normativos existentes com as novas
diretrizes da Lei nº 13.467/2017, que alterou profundamente o art. 702 da CLT.
Também por se tratar de Tribunal voltado à Justiça Social, a busca pela
excelência é de suma importância, razão pela qual o órgão tem aprimorado seus
processos de trabalho, em especial seus sistemas informatizados. Igualmente, também
não se pode olvidar o contínuo crescimento da produtividade, haja vista que, a cada ano, o
que se constata é o contínuo aumento no julgamento dos processos com foco na
diminuição do acervo processual. O reflexo desse comprometimento vem sendo verificado
por meio da superação das metas relativas ao Índice de Satisfação dos Clientes – ISAT,
indicador pelo qual a sociedade avalia anualmente o desempenho do Tribunal.
Ressalta-se, ainda, a prestação de contas de seus dados e informações no que
tange à transparência e à conformidade da gestão da informação junto ao Conselho
Nacional de Justiça – CNJ, que o coloca nos primeiros do ranking do Selo Justiça em
Números nos últimos 5 anos. No ano de 2021, o TST foi condecorado, novamente, com o
selo “Diamante”, sendo o único tribunal superior a receber tal título.
Por fim, convém repetir que, ante o compromisso na construção da aludida
Visão, o TST sempre está em posições destacadas no ranking da premiação do “Selo Justiça
em Números”, promovida pelo CNJ, desde a sua criação. Isso demonstra a efetividade da
estratégia dirigida ao atendimento dos anseios da sociedade.
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