Painel de Contribuição
ASGE
(Dezembro/2018)
Objetivo Estratégico /
Iniciativa Estratégica/
Meta Estratégica

Registrar os andamentos das ações (cronograma, situação,
dificuldades, pendências, observações, etc.), no período.
Ação

a. Realizar o concurso "Projetos
e Oportunidades”.

(1)
Registrar os investimentos alocados e as ampliações e reduções (2)
físicas e/ou financeiras porventura alcançadas no desempenho (3)
(4)
das ações e/ou de seus indicadores vinculados, no período.
(5)
Junho
Concurso realizado no 1º semestre
Observou-se uma melhor apresentação na qualidade das propostas
o infere um avanço na aplicação da Metodologia de Gestão de
Projetos.
Recursos destinados: R$ 30.000,00
Janeiro
Propositura
Estratégico

1. Alcançar 82% dos
Projetos dentro do
Prazo/ Aperfeiçoar
a gestão de projetos

de

Núcleo

de

Gestão

da

Informação

como

Projeto

Junho
Propositura da proposta do projeto Implantação da Classificação por
Gestão por Temas de Processos Judiciais, ganhador do Concurso 2017
como Projeto Estratégico – projeto executado.
Solicitação da SETIN de apresentação de proposta de projeto delineada
b. Estimular a criação de novos
a partir do projeto vencedor do concurso Projetos e Oportunidades 2018
projetos estratégicos.
(Busca inteligente em Documentos de Decisões Judiciais).
Outubro
A SETIN se comprometeu de apresentar Proposta de Projeto – PP
relativa ao projeto vencedor do Concurso Projetos e Oportunidades
2018, “Busca Inteligente em Documentos de Decisões Judiciais”, até o
dia 6-8-2018 (Memória de Reunião nº2/SEGP, de 26-7-2018).

Situação

Não Iniciada
Em Dia
Atrasada
Concluída
Excluída

(4)

(5)

(4)

(4)

(4)

Dezembro
A SETIN entregou a Proposta de Projeto – PP, em novembro/2018,
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devidamente assinada pelo Ministro-Presidente. Contudo a execução do
projeto iniciar-se-á somente em 2019, tendo em vista a necessidade de
conclusão de outros/projetos/demandas daquela Secretaria.
c. Revisar conhecimentos do
Escritório no BC – Base do Revisão Contínua
Conhecimento.
d. Alterar o Ato 780 TST.GP, de
14/12/2011

e. Publicação da Metodologia de
Gerenciamento de Projetos

(2)

Junho
Publicado ATO Nº 279/TST.GP, de 13/6/2018
Junho

(4)

(4)

Publicado ATO Nº 279/TST.GP, de 13/6/2018
Junho
Proposta consolidada e apta para apreciação pela SEGP.

f. Alterar o ATO TST.GP Nº 29,
Outubro
de 24/1/2012
A proposta foi enviada para apreciação da SEGP/Presidência em julho.
Dezembro
Aprovado pelo ATO TST.GP.Nº 28/2019.
Janeiro
Preparar a entrega do Prêmio 2017 – reuniões, certificados, divulgação,
cerimônia de premiação, etc.

2. Otimizar os
processos de
trabalho/Promover a. Executar o Prêmio Gabinete
Legal
ampla divulgação da
Junho
Produtividade do
Premiação não autorizada para 2018.
TST

(4)

(4)

(5)
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3. Implementar a
Gestão de Riscos
(ASGE)

4. Ampliar a Gestão do
Conhecimento
(TST)

a. Identificar os Riscos da
ASGE
b.

Junho
Priorizado e identificado os riscos relativos ao processo de elaboração
do Plano Estratégico

(4)

Planejar e executar as
iniciativas para a prevenção
dos Riscos da ASGE

(4)

a. Implantar o Sistema Base de
Conhecimento na terceira
unidade da SEGPES.

(4)

b.

c.

Concluir o Projeto de
Implantação
do
Sistema
Base de Conhecimentos na
Secretaria da Sétima Turma
(SETR7)

(4)

Colaborar na execução do
estudo para aquisição de
ferramenta de comunicação
e colaboração do TST.

(4)
Junho
Reuniões do modelo e divulgações previstas realizadas

5. Aperfeiçoar a
comunicação entre
unidades e
institucional

a. Comunicar a Estratégia

Julho a Outubro
Reuniões do modelo e divulgações previstas realizadas

Novembro a Dezembro
Reuniões do modelo e divulgações previstas realizadas
Janeiro
b. Carregar os dados do PE
Sistema carregado
2015-2020 para 2018 no
SIGEST

(4)

(4)
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c. Acompanhar periodicamente
Dados atualizados mensalmente
a Execução do da Estratégia
2017/2018 no SIGEST
Janeiro
Painéis das unidades solicitados em dezembro para recebimento até
31/1/2018.
d. Desdobrar a Estratégia 2018
e
Acompanhar
periodicamente
o
desempenho das ações dos
Painéis de Contribuição.

Junho
Painéis atualizados no primeiro semestre;
Outubro
Painéis atualizados.

(4)

(4)

Dezembro
Painéis atualizados.
e. Elaborar
Relatórios
de Janeiro
Gestão da Estratégia e do Relatórios elaborados.
TCU

6. Otimizar os
Processos de
Trabalho

f. Capacitar
os
Outubro
Administradores do SIGEST
Curso realizado pelo CSJT.
na
Nova
Ferramenta
proposta pela STRATEC
Junho
g. Aperfeiçoar
a Apresentação, validação e publicação do Publicado ATO TST.ASGE.SEGP
regulamentação do Modelo Nº 280, de 13/6/2018.
de Gestão Estratégica
Treinamento dos servidores e gestores no ATO TST.ASGE.SEGP Nº 280,
de 13/6/2018, em 26 e 28/6.

(4)

(4)

(4)
(4)
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Objetivo
Estratégico /
Iniciativa
Estratégica/
Meta Estratégica

Ação

Registrar os investimentos alocados e as ampliações e
reduções
físicas
e/ou
financeiras
porventura
alcançadas no desempenho das ações e/ou de seus
indicadores vinculados, no período.
Registrar os andamentos das ações (cronograma,
situação, dificuldades, pendências, observações, etc.),
no período.

Aumentar
a. Acompanhar
a
para
91%
mensalmente
as
publicação
de
publicações
efetuadas
acórdãos em até
pelas secretarias dos
10
(dez)
dias
órgãos judicantes.
após a sessão de
julgamento

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Situação

Não Iniciada
Em Dia
Atrasada
Concluída
Excluída

1.

2.

Executar
e
gerir o Plano de a. Executar o Plano de
Gestão
de
Gestão de Processos
Processos
Eletrônicos no TST 2018 (Plano Tático da
Eletrônicos
–
CPE/TST de 2017
CPE)
a 2020

(2)

Continuidade na execução do Plano de Gestão de Processos
Eletrônicos (PGPE) – CPE/TST de 2017 a 2020, apresentando
as ações, objetivos, resultados e metas dos indicadores
referentes ao ano de 2018.
Janeiro a Outubro
Seguem os objetivos, ações e os resultados dos indicadores
do PGPE:

(2)

1. Desenvolver Competências
1.1. Índice de Competências (ICOMP)
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Meta: Alcançar, em 2018, 55% de participação de
servidores com pelo menos 20 horas/aula de
capacitação
no
desenvolvimento
das
competências;
Previsto Acumulado para o período (até junho de
2018): 15%;
Resultado Acumulado para o período (até junho de
2018): 39,19%;

a)

b)
c)

Julho a outubro 2018:
a)

Previsto Acumulado para o período (até setembro
de 2018): 39%;
Resultado Acumulado para o período (até
setembro de 2018): 51,66%;

b)

Novembro a dezembro 2018:
a) Previsto Acumulado para o período (até dezembro
de 2018): 55%;
b) Resultado Acumulado para o período (até
dezembro de 2018): 70,41%;
1.2.Ações para alcance do objetivo (Desenvolver
Competências):
a)

Capacitar continuamente as pessoas para o
aprimoramento
no
desempenho
de
suas
atribuições:
I.

Continuação das ações realizadas a partir do
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2º semestre de 2017, quais sejam:
A Unidade sempre teve a política de
incentivar a participação de seus
servidores em cursos / treinamentos do
TST, inclusive considerando como horas
efetivamente cumpridas, o que foi
ratificado
posteriormente
pelo
Ato
301/CDEP/2016.
b)
Além disso, a Coordenação, ao verificar
que o TST esteja disponibilizando algum
treinamento específico e que esteja de
acordo com as atribuições da Unidade,
divulga e solicita a participação da
equipe para o aperfeiçoamento e o
desenvolvimento dos colaboradores da
CPE.
Aprimoramento
por
meio
de
cursos
específicos para a CPE (Treinamento da
Ferramenta JIRA em abril de 2018;
Solicitação para contratação da Plataforma
Alura para realização de diversos cursos da
área de TI; e Solicitação para realização de
treinamento sobre Triagem Temática de
Recursos de Competência das Turmas do
TST).
a)

II.

b)
I.

Gerenciar a Rotatividade dos Estagiários
Manutenção das ações de gerenciamento da
rotatividade por meio de fluxo de trabalho
para que, a cada dois meses, seja informado
Página 3

Painel de Contribuição
SEGJUD
(Dezembro/2018)

II.

c)
I.

ao
Supervisor
da
SAIPP
o
possível
desligamento de estagiários nos dois meses
seguintes; e
Apesar de ter ocorrido redução do número
de estagiários para a CPE, a Unidade realizou
tratativas junto à Administração do TST para
contratar,
utilizando
vagas
de
outras
unidades, 18 estagiários, o que ocorreu
apenas em maio de 2018.
Incentivar a formação de novos gestores
a Coordenação continua divulgando e
solicitando a participação de membros da
equipe para que busque o aperfeiçoamento e
o desenvolvimento de suas competências,
quando
verifica
que
o
TST
está
disponibilizando treinamento do Programa de
Desenvolvimento Gerencial (PDG).

d)

Incentivar
a
participação
nos
cursos
de
capacitação
I.
A Unidade, além de continuar com a política
de incentivar a participação de seus
servidores em cursos / treinamentos do TST,
começou a solicitar cursos específicos e
voltados para a atividade da Unidade para
seus servidores, como: o Treinamento da
Ferramenta JIRA; Solicitação para acesso da
plataforma
Alura
(cursos
em
TI)
e
Treinamento para Triagem Temática de
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Recursos.
e)
I.

II.

Realizar
oficinas
de
multiplicação
conhecimentos das atividades de cada seção

de

Houve dois treinamentos para os novos
estagiários contratados e que foi estendido
para servidores interessados de outras
Seções.
As aulas de treinamento para a equipe de
indexação de processos foi gravada e
disponibilizada, para consulta posterior e para
potencializar
a
capacitação
de
novos
integrantes, por meio digital, além de
possibilitar
o
treinamento
a
qualquer
momento.

Julho a Outubro / 2018
Concluído o treinamento sobre Triagem
Temática de Recursos de Competência das
Turmas do TST.

2. Valorizar pessoas
2.1.Índice de Participação na Ginástica Laboral
(IPGL)
a) Meta: Alcançar, em 2018, 45% de participação de
colaboradores na ginástica laboral disponibilizada
pelo TST em movimento;
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b)
c)

Previsto Acumulado para o período até junho de
2018: 45%;
Resultado Acumulado para o período até junho:
36,25%;

Julho a outubro 2018:
a)
b)

Previsto Acumulado para o período (até outubro
de 2018): 45%;
Resultado Acumulado para o período (até outubro
de 2018): 36,01%;

Novembro a dezembro 2018:
a)
b)

Previsto Acumulado para o período (até dezembro
de 2018): 45%;
Resultado Acumulado para o período (até
dezembro de 2018): 35,28;

2.2. Ações para
Pessoas):
a)

I.

alcance

do

objetivo

(Valorizar

Promover condições para a satisfação das
pessoas, a fim de contribuir para o melhor
desempenho profissional e pessoal
Continua sendo feito o incentivo periódico
para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento
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técnico da equipe por meio de capacitação,
além de a Unidade fomentar a participação
dos membros da equipe na Ginástica Laboral
que a equipe do TST em movimento oferece.
b)

Elaborar plano de rotatividade no teletrabalho

I.

Continuidade
de
comunicação
aos
teletrabalhadores pela Coordenação, como
sensibilização, sobre as mudanças que
estavam para ser implementadas, nos
aspectos de inclusão de novo servidor, tempo
de permanência no teletrabalho, capacitação
para entrada no teletrabalho.

II.

Em maio de 2018, foi dado início ao Plano de
Trabalho Individualizado para todos os
Teletrabalhadores, que formalizou o Plano de
rotatividade, variando entre 4 a 7 meses para
cada colaborador.

c)

Incentivar a adesão aos Programas de Qualidade
de Vida do Tribunal.
I.

d)

Continuidade pela Coordenação na divulgação
e solicitação para a participação da equipe na
Ginástica Laboral que o TST em movimento
oferece e na participação dos membros da
equipe nestes eventos voltados para o tema.
Valorizar a meritocracia
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I.

Manutenção na premiação dos colaboradores
que mais contribuem com a Unidade, seja na
perspectiva de produção, de ideias ou até
mesmo de melhoria no ambiente de trabalho,
A Coordenação em conjunto com a equipe de
servidores avalia periodicamente os membros
da Organização para verificar se a atual
posição de cada membro está corretamente
posicionado ou se há a necessidade de
promoção ou rebaixamento, ou ainda
adequação do colaborador para uma nova
atividade.

II.

Verificação continua dos colaboradores,
observando a execução de suas atividades
com zelo e excelência, caso necessário, é
feito o reconhecimento perante todos os
colaboradores para parabenizar e também
apresentar a equipe a necessidade de sempre
almejar os melhores resultados.

e)

I.

Valorizar o teletrabalho, buscando soluções
tecnológicas mais adequadas na realização de
suas atividades
Alteração no sistema de distribuição única
para permitir ao revisor escolher o tipo de
processo que irá analisar, permitindo assim a
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otimização do trabalho. No entanto, não
houve alteração na cota em peso, para não
prejudicar a produção da unidade.
3. Comunicar Estratégia
3.1.Índice de Comunicação do PGPE (ICOM)
a) Meta: Alcançar, em 2018, 85% de realização de
comunicações efetivas previstas para o PGPE;
b) Previsto Acumulado para o período (até junho de
2018): 85%;
c)
Resultado Acumulado para o período (até junho de
2018): 97,06%;
Julho a outubro 2018:
a)
b)

Previsto Acumulado para o período (até setembro
de 2018): 85%;
Resultado Acumulado para o período (até
setembro de 2018): 98,04%;

Novembro a dezembro 2018:
a)
b)

Previsto Acumulado para o período (até dezembro
de 2018): 85%;
Resultado Acumulado para o período (até
dezembro de 2018): 98,53%;

3.2. Ações para alcance do objetivo (comunicar a
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estratégia):
a)
I.

Divulgar ações do PGPE
Mantidas as divulgações dos resultados
alcançados pela Unidade por meio de
infográfico específico, o qual também
apresenta diversas ações mensais que
ocorreram durante os meses.

b)

Promover reuniões trimestrais de comunicação da
Estratégia
I.
Mantidas as reuniões Mensais com os
revisores para apresentação dos resultados
dos indicadores constantes do PGPE.
II.
Realizado reunião para divulgação dos
resultados do PGPE no ano de 2017 para toda
a equipe e SEGJUD no dia 21 de fevereiro de
2018.

4. Otimizar processos de trabalho
4.1.Índice do Tempo Médio do Processo na Unidade
(ITMPU)
a) Meta: Reduzir, no ano de 2018, para 9 dias o
prazo médio de tempo do processo na Unidade;
b) Previsto Acumulado para o período até junho: 9
dias;
c)
Resultado Acumulado para o período até junho
2018: 12,02 dias;
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Julho a outubro 2018:
a)
b)

Previsto Acumulado para o período (até outubro
de 2018): 9 dias;
Resultado Acumulado para o período (até outubro
de 2018): 15,92 dias;

Novembro a dezembro 2018:
a)

Previsto Acumulado para o período (até dezembro
de 2018): 9 dias;
Resultado Acumulado para o período (até
dezembro de 2018): 17,16 dias

4.2.Índice Interno de Qualidade do Processo (IIQP)
a) Meta: Alcançar, em 2018, 65% de processos
aprovados com qualidade de análise interna
assegurada pelo Controle de Qualidade de Revisão
Automático;
b) Previsto Acumulado para o período até junho:
65%;
c)
Resultado Acumulado para o período até junho:
53,93%;
Julho a outubro 2018:
a)
b)

Previsto Acumulado para o período (até outubro
de 2018): 65%;
Resultado Acumulado para o período (até outubro
de 2018): 61,44%;
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Novembro a dezembro 2018:
a)

Previsto Acumulado para o período (até dezembro
de 2018): 65%;
Resultado Acumulado para o período (até
dezembro de 2018): 64,78%;

4.3.Índice Externo de Qualidade do Processo (IEQP)
a) Meta: Alcançar, em 2018, o índice de 99,92% de
processos enviados às Unidades com qualidade de
análise assegurada;
b) Previsto Acumulado para o período até junho de
2018: 99,92%;
c)
Resultado Acumulado para o período até junho de
2018: 99,94%. Para se ter uma noção em
números, em um total de 107.241 processos,
apenas 68 processos retornaram para a CPE para
sofrer correções;
4.4. Ações para alcance do
processos de trabalho):
a)
I.

objetivo

(Otimizar

Aperfeiçoar os processos de trabalho
Alteração no sistema de distribuição única
para permitir ao revisor escolher o tipo de
processo que irá analisar, permitindo assim a
otimização do trabalho. No entanto, não
houve alteração na cota em peso, para não
prejudicar a produção da unidade;
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II.

b)

Automatização na indexação de marcadores
de processos recebidos e direcionados para o
eSIJ pela ferramenta ConectorPJe, tendo
validação e retificação posterior do Analista
de indexação.
Aprimorar o Processo Judicial Eletrônico da Justiça do
Trabalho no TST

I.

Participação na contínua melhoria dos
diversos sistemas judiciais do TST (PJe,
Gabinete Eletrônico, etc)
Iniciou
o
Cadastramento
de
Temas
Processuais do TST, dando ênfase no acervo
mais antigo dos maiores litigantes no TST.

II.

c)

Implementar a Gestão de Riscos
I.

A Gestão de Riscos na Unidade começou a
ser
realizada
em
março
de
2018
especificamente para o macroprocesso de
trabalho
"Tratamento
do
Conteúdo
Processual", de acordo com as seguintes
datas:
a)
b)

1 de março Nivelamento de
conhecimento sobre Gestão de Riscos;
1 de março - Início de levantamento de
Riscos para o processo "Tratamento do
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

Conteúdo Processual".;
2 a 20 de março - Atualização dos
processos de trabalho "Tratamento do
Conteúdo Processual".
21 de março - Validação dos fluxos.
22 de março a 13 de abril Levantamento de mais riscos para os
processos de trabalho.
13 de abril - Consolidação dos Riscos
levantados.
13 de abril - Início da avaliação
qualitativa dos riscos obtidos.
4 de julho - Conclusão do Mapeamento e
início da gestão de riscos para o
processo “Tratamento do Conteúdo
Processual”.

Julho a outubro 2018:
Julho/2018
Início das divulgações
Infográficos.

de

informações

por

meio

de

a) Julho/2018 – Padronizando o atendimento ao público
externo;
Agosto/2018
b) Agosto/2018 – A importância da Ginástica Laboral e
seus benefícios;
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c) Agosto/2018
–
Divulgação
da
realização
do
gerenciamento de Riscos do Processo de Trabalho
“Tratamento do Conteúdo Processual”;
d) Agosto/2018 – Horário de trabalho e controle de
frequência dos servidores do TST.
Setembro/2018
Setembro/2018 – Orientação sobre priorização de processos
na Unidade.
Novembro/2018

Novembro/2018 – Orientação sobre
Boas Práticas na CPE com uso
consciente dos recursos

5. Aferir o desempenho
5.1.Índice de Desempenho da Estratégia (IDE)
a) Meta: Alcançar, em 2018, 65% de desempenho na
execução da estratégia.
b) Previsto Acumulado para o período até junho de
2018: 65%;
c)
Resultado Acumulado para o período até junho de
2018: 40,28%;
d) O índice de desempenho reflete a situação do
Plano de Gestão de Processos Eletrônicos, pois
contempla todos os indicadores que estão sendo
aferidos no Plano. Desse modo, o indicador
demonstra que a CPE alcançou, até o momento,
as metas estipuladas, demonstrando que o
caminho e ações escolhidas são os mais
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adequados.
A
Unidade
espera
manter
a
efetividade em suas atividades para que a Missão
da Unidade seja alcançada.
Julho a outubro 2018:
a)
b)

Previsto Acumulado para o período (até outubro
de 2018): 65;
Resultado Acumulado para o período (até outubro
de 2018): 50,83%;

Novembro a dezembro 2018:
a)
b)

Previsto Acumulado para o período (até dezembro
de 2018): 65;
Resultado Acumulado para o período (até
dezembro de 2018): 49,44%;

5.2. Ações para alcance do objetivo (Aferir o
Desempenho):
a) Elaborar Relatório de Desempenho da Estratégia do
PGPE
I.

Mensalmente é feito relatório de desempenho
relativos aos indicadores mapeados, com a
intenção de dar subsídios a Coordenação e
aos Supervisores na tomada de decisão.
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b) Implantar metodologia para a gestão do PGPE
I.
A metodologia utilizada para realizar a Gestão
do PGPE é a Balanced Scorecard – BSC
(Indicadores de Desempenho Balanceados),
constando inclusive na concepção do PGPE.
II.
É importante registrar que está sendo
utilizada a ferramenta JIRA para fazer o
controle das diversas atividades previstas no
PGPE, com a finalidade de ter, em uma única
base, todas as informações necessárias para
o acompanhamento e controle do PGPE.
3.

Solicitar
revisão do cálculo
anual e semestral a. Solicitar à SEGJUD a
revisão do cálculo do
do IMD, tendo em
IMD,
excluindo
os
vista o
meses de janeiro, julho
recebimento de
e os dias 20 a 31 de
processos nos
dezembro.
meses de janeiro,
julho e de 20 a 31
de dezembro.
4. Otimizar os
processos de
trabalho da
CCADP

a. Implantar a gestão de
processos de trabalho
na CCADP.

Este item foi excluído, por entender desnecessária a
solicitação, uma vez que a intenção do indicador é medir e
apresentar como resultado o tempo médio de distribuição de
processos do TST. Portanto, devem ser considerados os
meses e períodos em que legalmente não haja distribuição,
pois é a realidade do Tribunal Superior do Trabalho que deve
ser divulgada internamente e para a sociedade. Nesse
sentido, a análise do indicador deve compreender que nos
meses de fevereiro e agosto haverá um aumento do índice,
justificado pela impossibilidade legal de distribuição de
processos.
Continuidade no mapeamento de ações para melhoria dos
processos de trabalho da CCADP.

(5)

(2)
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b.
Priorização
processos
antigos
Unidade por meio
relatório.

de
na
de

Relatório diário que identifica e indica a quantidade e o tempo
de permanência dos processos mais antigos na Unidade, para
melhor controle do IMD (Índice Médio de Distribuição).

(2)

c. PS – Permissão de
acesso a sistemas

Controle gerencial da permissão de acesso dos servidores aos
sistemas jurídicos, de acordo com as atribuições de cada
colaborador.

(2)

d.
Treinamento
revisão de processos

Atualização dos servidores da Unidade
qualidade do trabalho desenvolvido.

(2)

e

e

avaliação

da

Padronização dos procedimentos relativos à autuação, e
distribuição de processos.
Obs.: Triagem extinta

(4)

f. Criação de equipes de
trabalho

Criação de equipes de trabalho visando a melhoria da
distribuição dos processos entre os autuadores, bem como
otimizar o fluxo de informações/orientações referentes à
atividade de autuação.

(5)

g. Criação de seção de
fluxo
interno
de
processos

A seção identifica os processos que devem ser autuados e
distribuídos prioritariamente, com vistas a garantir maior
produtividade e em observância a contingências inerentes às
atribuições da Unidade.

(4)

e.
Padronização
procedimentos

de
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Ampliação do quadro de servidores em regime de
teletrabalho,
conforme
Resolução
Administrativa
nº
1.499/2012.( autoriza para 50% da unidade em 08/04/2016.)

(4)

i. Incentivo à qualificação

Incentivo constante da Coordenação para que todos os
servidores participem das atividades de treinamento
oferecidas pela CDEP, em especial, dos cursos de capacitação
que contribuam diretamente para melhor desempenho nas
atividades desenvolvidas na CCADP, tais como: Excell, Word,
Criação de Relatórios, dentre outros.

(2)

j. Melhorias na seção do
fluxo interno de trabalho

Novos procedimentos de controle da chegada de processos e
distribuição interna de processos aos autuadores na CCADP.

(4)

k.
Busca
de
novas
ferramentas de trabalho
na área de informática

Implementação de novas funcionalidades nos sistemas
utilizados pela Unidade para melhor desempenho na execução
das atividades desenvolvidas pelos servidores. (SADIP)

(2)

L. Correções e ampliações
de
funcionalidades
do
sistema SADIP.

Realizar as correções e desenvolver novas funcionalidades do
sistema SADIP, visando desativação do sistema SIJ por estar
obsoleto.

(3)

5. Otimizar
a a. Acompanhar
a
atividade
atualização da atividade
jurisprudencial
Jurisprudencial

Objetiva manter a atualização da Jurisprudência no TST para
maior celeridade e efetividade nas decisões judiciais
trabalhistas.
Em 2017 foi editada a súmula (463); foram alteradas as
súmulas 124, 337, 368, 385, 398, 402, 412, 414, 418 e 459;
na SBDI-1 foram alteradas as OJs 140, 269 e 318; foi

(2)

h.
Ampliação
teletrabalho

do
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atualizada a OJ 379 e cancelada as OJs 284, 285, 287, 304 e
363; na SBDI-2 foram alteradas as OJs 70, 76, 84, 93, 134 e
153e cancelada a OJ 113.
Em 2018, nenhuma súmula, orientação jurisprudencial ou
precedente normativo foi editado, cancelado ou alterado, em
razão de a constitucionalidade do art. 702, I, “f”, e §§ 3º e 4º
da CLT (que trata dos requisitos para a consolidação da
jurisprudência trabalhista) estar pendente de apreciação por
esta Corte (ArgInc 696-25.2012.5.05.0463).
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Objetivo
Estratégico /
Iniciativa
Estratégica/
Meta Estratégica

Registrar os andamentos das ações (cronograma,
situação, dificuldades, pendências, observações, etc.),
no período.

(1)
Registrar os investimentos alocados e as ampliações e (2)
reduções físicas e/ou financeiras porventura alcançadas (3)
no desempenho das ações e/ou de seus indicadores (4)
(5)
vinculados, no período.

Ação

1. Aperfeiçoar os
procedimentos de
aquisição,
contratação
e a. Planejamento
gestão
de
Contratações
contratos/Metas
11 e 12

Situação

Não Iniciada
Em Dia
Atrasada
Concluída
Excluída

Janeiro
Conclusão de documento, a ser encaminhado para as
Coordenadorias
vinculadas
a
esta
Secretaria,
para
preenchimento de dados importantes para subsidiar o
planejamento das contratações. Tal documentação ainda está
sendo discutida no âmbito daquelas unidades, ainda pendente
de aprovação.
Junho
das Documentação em análise pelas unidades desta Secretaria

(2)

Outubro
Documentação em análise pelas unidades desta Secretaria
Dezembro
Em razão do volume de processos, foi deliberado aguardar a
finalização do exercício de 2018 para atualização dos dados.
Assim, as unidades teriam melhores condições de analisar as
suas demandas, com base nos dados extraídos do SIGEO.
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Janeiro
Avaliar a utilização dos referidos documentos padronizados
pelas unidades demandantes, bem assim discutir novas
atividades para dar continuidade a esta ação, de modo a tornar
a atividade ainda mais eficaz.
Junho
Padronização em análise pelas unidades demandantes.
b. Padronização

dos

Termos

de Referência e Editais

Outubro
Padronização em análise pelas unidades demandantes.

(2)

Dezembro
A padronização encontra-se em andamento junto às unidades
demandantes,
tendo
como
referência
os
modelos
disponibilizados pela Advocacia-Geral da União, especialmente
para as contratações de serviços (IN 5/2017 MP).
Janeiro
Percebeu-se que tal ação teve impacto positivo, sobretudo para
as unidades demandantes, pois funciona de modo pedagógico e
constitui boa prática. Em 2018, pretende-se dar continuidade à
ação e verificar pontos de melhorias.
c. Definição

de

prazos

das etapas da contratação

Junho
Aperfeiçoamento dos prazos de contratação.

(2)

Outubro
Planejamento da Regulamentação dos prazos de contratação
Dezembro
O cronograma dos prazos já consta dos processos. Esse
K:\Gestao Estrategica\Painel de Contribuição das Unidades\2018
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cronograma tem sido atualizado durante a tramitação, para
avaliação do tempo de instrução em cada etapa, com o fim de
subsidiar a definição dos prazos mediante a regulamentação do
tema.

K:\Gestao Estrategica\Painel de Contribuição das Unidades\2018

Página 3

Painel de Contribuição
SECOI
Dezembro - 2018

Objetivo
Estratégico /
Iniciativa
Estratégica/
Meta Estratégica

Ação

1. Otimizar
os
a. Divulgar, por meio de
processos
de
Relatórios e Notas de
trabalho/
Auditoria, bem como nos
Disseminar
Pareceres, boas práticas
boas práticas
de
contratações
e
de
gestões
de
bens,
contratações e
produtos
e
serviços,
gestões de
relacionadas aos pontos
bens, produtos
de auditoria em análise.
e serviços.
2. Otimizar os
b. Avaliar
os
controles
processos de
internos administrativos
trabalho/
no âmbito dos trabalhos
Aperfeiçoar
de auditoria, de forma a
métodos de
contribuir para o seu
controle
aprimoramento.
interno

Registrar os andamentos das ações (cronograma,
situação, dificuldades, pendências, observações, etc.),
no período.

Situação

(1)
Registrar os investimentos alocados e as ampliações e (2)
reduções físicas e/ou financeiras porventura alcançadas (3)
no desempenho das ações e/ou de seus indicadores (4)
vinculados, no período.
(5)

Não Iniciada
Em Dia
Atrasada
Concluída
Excluída

Janeiro a Dezembro
A SECOI atua na disseminação de boas práticas relacionadas
à contratação e gestão de bens, produtos e serviços quando
da emissão de relatórios e notas de auditoria, bem como de
pareceres na análise de processos administrativos.

Janeiro a Dezembro
As atividades de auditoria executadas pela SECOI estão
previstas no Plano Anual de Auditoria, aprovado para o
exercício de 2018 por meio do Ato SECOI.GP nº 641/2017,
publicado no Boletim Interno de 7/12/2017.

(2)

(2)
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Objetivo
Estratégico /
Iniciativa
Estratégica/
Meta Estratégica

Registrar os andamentos das ações (cronograma,
situação, dificuldades, pendências, observações, etc.),
no período.
Ação

3. Otimizar os
c. Atuar como consultor no
processos de
fomento à implementrabalho/Imple
tação da gestão de riscos
mentar gestão
no âmbito do TST.
de riscos

4. Fortalecer a
d. Avaliar a comunicação
imagem do
entre unidades adminisTST/
trativas no que diz
Aperfeiçoar a
respeito aos processos de
comunicação
trabalho, no âmbito das
entre unidades
atividades de auditoria,
e institucional
de forma a contribuir
para o seu
aprimoramento.

Registrar os investimentos alocados e as ampliações e
reduções físicas e/ou financeiras porventura alcançadas
no desempenho das ações e/ou de seus indicadores
vinculados, no período.

Janeiro a Dezembro
A atuação da SECOI na implementação da gestão de riscos
no âmbito do TST se dará por meio da participação:
a) do Secretário nas reuniões do Comitê de Gestão de
Riscos da Secretaria do Tribunal, como convidado,
conforme define § 4º do art. 1º do Ato ASGE.SEGP.GP nº
93, de 25/2/2015; e
b) de dois servidores da SECOI, na condição de convidados,
no Escritório de Gestão de Riscos Corporativos, em
atendimento à solicitação constante do Memorando Circular
SETIN nº 022, de 6/9/2017.
Janeiro a Dezembro
As atividades de auditoria executadas pela SECOI estão
previstas no Plano Anual de Auditoria, aprovado para o
exercício de 2018 por meio do Ato SECOI.GP nº 641/2017,
publicado no Boletim Interno de 7/12/2017.

Situação
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Não Iniciada
Em Dia
Atrasada
Concluída
Excluída

(2)

(2)
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Objetivo Estratégico /
Iniciativa Estratégica/
Meta Estratégica

Registrar os andamentos das ações (cronograma, situação,
Situação
dificuldades, pendências, observações, etc.) no período.
(1) Não
Iniciada
Registrar os investimentos alocados e as ampliações e reduções (2) Em Dia
físicas e/ou financeiras porventura alcançadas no desempenho (3) Atrasada
das ações e/ou de seus indicadores vinculados no período. *
(4) Concluída
(5) Excluída

Ação

1. Ampliar a Gestão do a. Consolidar a gestão
conhecimento na SEGP.
Conhecimento

do

(4)

a. Enviar relatório quinzenal de
2. Promover campanha
recursos sobrestados sob o
de conscientização
rito de Repercussão Geral ao
para os processos
CNJ.
sobrestados
em b. Enviar relatório quinzenal de
razão
de
recursos sobrestados sob o
repercussão geral
rito de Recursos Repetitivos
ao CNJ.

(1)

3. Aumentar o número
a. Aumentar o número
de
vagas
em
vagas em gabinetes
gabinetes

(4)

de

Janeiro
Propostas para melhoria dos índices processuais referentes aos
feitos de competência exclusiva da Vice-Presidência.
(Em anexo).

4. Reformar
a
regulamentação de
a. Autorizar a realização de
concessão de horas
serviço
em
jornada
extras dirigidas à
Janeiro
extraordinária.
análise
de
Ato 26/GDGSET/GP do TST, de 1º/2/18, que autoriza a realização
processos antigos
de serviço em jornada extraordinária, no período de 5 a 25 de fevereiro
de 2018, para auxiliar os Ministros no exame de processos sob sua
relatoria.
Página 1
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Ato 81/GDGSET/GP do TST, de 26/2/18, prorroga os efeitos do Ato
26/GDGSET/GP do TST, de 1º/2/18, que autoriza a realização de
serviço em jornada extraordinária para auxiliar os Ministros no exame
de processos sob sua relatoria, no período de 26 de fevereiro a 31 de
março de 2018.
Resolução Administrativa 1972, de 20/3/18, que autoriza a
realização de serviço em jornada extraordinária para auxiliar os
Ministros no exame de processos sob sua relatoria.
Junho
Resolução Ato Conjunto TST.CSJT. GP 22, de 28/6/18, que
autoriza a realização de serviço em jornada extraordinária para auxiliar
o Ministro Vice-presidente no exame de processos sob sua relatoria.
Janeiro
Propostas para melhoria dos índices processuais referentes aos
feitos de competência exclusiva da Vice-Presidência.
(Em anexo).
a. Aumentar a força de trabalho
nos Gabinetes
5. Meta 15 – IPJ –
b. Fomentar o alcance das
Índice
de
metas
Produtividade
c. Autorizar a realização de
Judicante
serviço em jornada
extraordinária.

Página 2

Janeiro
Ato 26/GDGSET/GP do TST, de 1º/2/18, que autoriza a realização
de serviço em jornada extraordinária, no período de 5 a 25 de fevereiro
de 2018, para auxiliar os Ministros no exame de processos sob sua
relatoria.
Ato 81/GDGSET/GP do TST, de 26/2/18, prorroga os efeitos do Ato
26/GDGSET/GP do TST, de 1º/2/18, que autoriza a realização de
serviço em jornada extraordinária para auxiliar os Ministros no exame
de processos sob sua relatoria, no período de 26 de fevereiro a 31 de
março de 2018.
Resolução Administrativa 1972, de 20/3/18, que autoriza a
realização de serviço em jornada extraordinária para auxiliar os
Ministros no exame de processos sob sua relatoria.

(4)

(4)

(4)

(1)

(4)

(4)

(4)
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Junho
Resolução Ato Conjunto TST.CSJT. GP 22, de 28/6/18, que
autoriza a realização de serviço em jornada extraordinária para auxiliar
o Ministro Vice-presidente no exame de processos sob sua relatoria.
Outubro
Ferramenta BEM-TE-VI – Primeiro Módulo
O Sistema de Inteligência Artificial foi criado para auxiliar de forma
estratégica a gestão do acervo processual nos gabinetes de ministros.
Ajuda a reunir os temas e casos iguais, otimizando o tempo de
elaboração dos votos.
O Bem-te-vi conta com diversos filtros para saber, por exemplo, quantos
processos estão relacionados a determinado tema e há quanto tempo
essas ações deram entrada no gabinete. Também é possível identificar
se o número de julgados está de acordo com as metas estabelecidas
pelo Conselho Nacional de Justiça.
Dezembro
Termo de Cooperação Técnica celebrado com a Escola Nacional
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio
de Figueiredo Teixeira
Com o objetivo de promover a melhoria da prestação jurisdicional e dar
mais celeridade aos processos, o Tribunal Superior do Trabalho e a
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam)
assinaram acordo de cooperação técnica para unir a expertise das duas
instituições no desenvolvimento de ferramentas de automação e de
inteligência artificial. A ideia é ampliar o alcance do Sistema Corpus927,
que agrupa a jurisprudência dos tribunais superiores.
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Janeiro
Propostas para melhoria dos índices processuais referentes aos
feitos de competência exclusiva da Vice-Presidência.
(Em anexo).
Janeiro
Ato 26/GDGSET/GP do TST, de 1º/2/18, que autoriza a realização
de serviço em jornada extraordinária, no período de 5 a 25 de fevereiro
de 2018, para auxiliar os Ministros no exame de processos sob sua
relatoria.
Ato 81/GDGSET/GP do TST, de 26/2/18, prorroga os efeitos do Ato
26/GDGSET/GP do TST, de 1º/2/18, que autoriza a realização de
serviço em jornada extraordinária para auxiliar os Ministros no exame
de processos sob sua relatoria, no período de 26 de fevereiro a 31 de
a. Aumentar a força de trabalho
março de 2018.
nos Gabinetes
6. Meta 16 – IPAT –
Resolução Administrativa 1972, de 20/3/18, que autoriza a
b. Fomentar o alcance das
Índice de Processos
realização de serviço em jornada extraordinária para auxiliar os
metas
Antigos
em
Ministros no exame de processos sob sua relatoria.
c. Autorizar a realização de
Tramitação
serviço
em
jornada
Junho
extraordinária.
Resolução Ato Conjunto TST.CSJT. GP 22, de 28/6/18, que
autoriza a realização de serviço em jornada extraordinária para auxiliar
o Ministro Vice-presidente no exame de processos sob sua relatoria.
Outubro
Ferramenta BEM-TE-VI – Primeiro Módulo
O Sistema de Inteligência Artificial foi criado para auxiliar de forma
estratégica a gestão do acervo processual nos gabinetes de ministros.
Ajuda a reunir os temas e casos iguais, otimizando o tempo de
elaboração dos votos.
O Bem-te-vi conta com diversos filtros para saber, por exemplo, quantos
processos estão relacionados a determinado tema e há quanto tempo
essas ações deram entrada no gabinete. Também é possível identificar
se o número de julgados está de acordo com as metas estabelecidas
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pelo Conselho Nacional de Justiça.
Dezembro
Termo de Cooperação Técnica celebrado com a Escola Nacional
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio
de Figueiredo Teixeira
Com o objetivo de promover a melhoria da prestação jurisdicional e dar
mais celeridade aos processos, o Tribunal Superior do Trabalho e a
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam)
assinaram acordo de cooperação técnica para unir a expertise das duas
instituições no desenvolvimento de ferramentas de automação e de
inteligência artificial. A ideia é ampliar o alcance do Sistema Corpus927,
que agrupa a jurisprudência dos tribunais superiores.
Janeiro
Propostas para melhoria dos índices processuais referentes aos
feitos de competência exclusiva da Vice-Presidência.
(Em anexo).

a. Aumentar a força de trabalho
nos Gabinetes
7. Meta 17 – IMBSR –
b. Fomentar o alcance das
Índice
Médio
de
metas
Baixados
sem
c. Autorizar a realização de
Recursos (IMBSR)
serviço
em
jornada
extraordinária.

Janeiro
Ato 26/GDGSET/GP do TST, de 1º/2/18, que autoriza a realização
de serviço em jornada extraordinária, no período de 5 a 25 de fevereiro
de 2018, para auxiliar os Ministros no exame de processos sob sua
relatoria.
Ato 81/GDGSET/GP do TST, de 26/2/18, prorroga os efeitos do Ato
26/GDGSET/GP do TST, de 1º/2/18, que autoriza a realização de
serviço em jornada extraordinária para auxiliar os Ministros no exame
de processos sob sua relatoria, no período de 26 de fevereiro a 31 de
março de 2018.
Resolução Administrativa 1972, de 20/3/18, que autoriza a
realização de serviço em jornada extraordinária para auxiliar os
Ministros no exame de processos sob sua relatoria.
Junho
Resolução Ato Conjunto TST.CSJT. GP 22, de 28/6/18, que
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autoriza a realização de serviço em jornada extraordinária para auxiliar
o Ministro Vice-presidente no exame de processos sob sua relatoria.
Outubro
Ferramenta BEM-TE-VI – Primeiro Módulo
O Sistema de Inteligência Artificial foi criado para auxiliar de forma
estratégica a gestão do acervo processual nos gabinetes de ministros.
Ajuda a reunir os temas e casos iguais, otimizando o tempo de
elaboração dos votos.
O Bem-te-vi conta com diversos filtros para saber, por exemplo, quantos
processos estão relacionados a determinado tema e há quanto tempo
essas ações deram entrada no gabinete. Também é possível identificar
se o número de julgados está de acordo com as metas estabelecidas
pelo Conselho Nacional de Justiça.
Dezembro
Termo de Cooperação Técnica celebrado com a Escola Nacional
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio
de Figueiredo Teixeira
Com o objetivo de promover a melhoria da prestação jurisdicional e dar
mais celeridade aos processos, o Tribunal Superior do Trabalho e a
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam)
assinaram acordo de cooperação técnica para unir a expertise das duas
instituições no desenvolvimento de ferramentas de automação e de
inteligência artificial. A ideia é ampliar o alcance do Sistema Corpus927,
que agrupa a jurisprudência dos tribunais superiores.
Janeiro
a. Aumentar a força de trabalho
Propostas para melhoria dos índices processuais referentes aos
nos Gabinetes
8. Meta 18 – IMBR –
feitos de competência exclusiva da Vice-Presidência.
b. Fomentar o alcance das
Índice
Médio
de
(Em anexo).
metas
Baixados
com
c. Autorizar a realização de
Recursos (IMBR)
Janeiro
serviço
em
jornada
Ato 26/GDGSET/GP do TST, de 1º/2/18, que autoriza a realização
extraordinária.
de serviço em jornada extraordinária, no período de 5 a 25 de fevereiro
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de 2018, para auxiliar os Ministros no exame de processos sob sua
relatoria.
Ato 81/GDGSET/GP do TST, de 26/2/18, prorroga os efeitos do Ato
26/GDGSET/GP do TST, de 1º/2/18, que autoriza a realização de
serviço em jornada extraordinária para auxiliar os Ministros no exame
de processos sob sua relatoria, no período de 26 de fevereiro a 31 de
março de 2018.
Resolução Administrativa 1972, de 20/3/18, que autoriza a
realização de serviço em jornada extraordinária para auxiliar os
Ministros no exame de processos sob sua relatoria.
Junho
Resolução Ato Conjunto TST.CSJT. GP 22, de 28/6/18, que
autoriza a realização de serviço em jornada extraordinária para auxiliar
o Ministro Vice-presidente no exame de processos sob sua relatoria.
Outubro
Ferramenta BEM-TE-VI – Primeiro Módulo
O Sistema de Inteligência Artificial foi criado para auxiliar de forma
estratégica a gestão do acervo processual nos gabinetes de ministros.
Ajuda a reunir os temas e casos iguais, otimizando o tempo de
elaboração dos votos.
O Bem-te-vi conta com diversos filtros para saber, por exemplo, quantos
processos estão relacionados a determinado tema e há quanto tempo
essas ações deram entrada no gabinete. Também é possível identificar
se o número de julgados está de acordo com as metas estabelecidas
pelo Conselho Nacional de Justiça.
Dezembro
Termo de Cooperação Técnica celebrado com a Escola Nacional
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio
de Figueiredo Teixeira
Com o objetivo de promover a melhoria da prestação jurisdicional e dar
mais celeridade aos processos, o Tribunal Superior do Trabalho e a
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(4)

Painel de Contribuição
SEGP
(Dezembro/2018)
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam)
assinaram acordo de cooperação técnica para unir a expertise das duas
instituições no desenvolvimento de ferramentas de automação e de
inteligência artificial. A ideia é ampliar o alcance do Sistema Corpus927,
que agrupa a jurisprudência dos tribunais superiores.
Janeiro
Propostas para melhoria dos índices processuais referentes aos
feitos de competência exclusiva da Vice-Presidência.
(Em anexo).

a. Aumentar a força de trabalho
nos Gabinetes
9. Meta 19 – IMJ – b. Fomentar o alcance das
Índice
Médio
de
metas
Julgados
c. Autorizar a realização de
serviço
em
jornada
extraordinária.

Janeiro
Ato 26/GDGSET/GP do TST, de 1º/2/18, que autoriza a realização
de serviço em jornada extraordinária, no período de 5 a 25 de fevereiro
de 2018, para auxiliar os Ministros no exame de processos sob sua
relatoria.
Ato 81/GDGSET/GP do TST, de 26/2/18, prorroga os efeitos do Ato
26/GDGSET/GP do TST, de 1º/2/18, que autoriza a realização de
serviço em jornada extraordinária para auxiliar os Ministros no exame
de processos sob sua relatoria, no período de 26 de fevereiro a 31 de
março de 2018.
Resolução Administrativa 1972, de 20/3/18, que autoriza a
realização de serviço em jornada extraordinária para auxiliar os
Ministros no exame de processos sob sua relatoria.
Junho
Resolução Ato Conjunto TST.CSJT. GP 22, de 28/6/18, que
autoriza a realização de serviço em jornada extraordinária para auxiliar
o Ministro Vice-presidente no exame de processos sob sua relatoria.
Outubro
Ferramenta BEM-TE-VI – Primeiro Módulo
O Sistema de Inteligência Artificial foi criado para auxiliar de forma
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(4)

Painel de Contribuição
SEGP
(Dezembro/2018)
estratégica a gestão do acervo processual nos gabinetes de ministros.
Ajuda a reunir os temas e casos iguais, otimizando o tempo de
elaboração dos votos.
O Bem-te-vi conta com diversos filtros para saber, por exemplo, quantos
processos estão relacionados a determinado tema e há quanto tempo
essas ações deram entrada no gabinete. Também é possível identificar
se o número de julgados está de acordo com as metas estabelecidas
pelo Conselho Nacional de Justiça.

a. Aumentar a força de trabalho
nos Gabinetes
10.Meta 20 – IPAG –
b. Fomentar o alcance das
Índice de Processos
metas
Antigos
nos
c. Autorizar a realização de
Gabinetes
serviço
em
jornada
extraordinária.
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Dezembro
Termo de Cooperação Técnica celebrado com a Escola Nacional
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio
de Figueiredo Teixeira
Com o objetivo de promover a melhoria da prestação jurisdicional e dar
mais celeridade aos processos, o Tribunal Superior do Trabalho e a
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam)
assinaram acordo de cooperação técnica para unir a expertise das duas
instituições no desenvolvimento de ferramentas de automação e de
inteligência artificial. A ideia é ampliar o alcance do Sistema Corpus927,
que agrupa a jurisprudência dos tribunais superiores.
Janeiro
Propostas para melhoria dos índices processuais referentes aos
feitos de competência exclusiva da Vice-Presidência.
(Em anexo).
Janeiro
Ato 26/GDGSET/GP do TST, de 1º/2/18, que autoriza a realização
de serviço em jornada extraordinária, no período de 5 a 25 de fevereiro
de 2018, para auxiliar os Ministros no exame de processos sob sua
relatoria.
Ato 81/GDGSET/GP do TST, de 26/2/18, prorroga os efeitos do Ato
26/GDGSET/GP do TST, de 1º/2/18, que autoriza a realização de
serviço em jornada extraordinária para auxiliar os Ministros no exame
de processos sob sua relatoria, no período de 26 de fevereiro a 31 de

(4)

(2)

(1)

(4)

(4)

Painel de Contribuição
SEGP
(Dezembro/2018)
março de 2018.
Resolução Administrativa 1972, de 20/3/18, que autoriza a
realização de serviço em jornada extraordinária para auxiliar os
Ministros no exame de processos sob sua relatoria.
Junho
Resolução Ato Conjunto TST.CSJT. GP 22, de 28/6/18, que
autoriza a realização de serviço em jornada extraordinária para auxiliar
o Ministro Vice-presidente no exame de processos sob sua relatoria.
Outubro
Ferramenta BEM-TE-VI – Primeiro Módulo
O Sistema de Inteligência Artificial foi criado para auxiliar de forma
estratégica a gestão do acervo processual nos gabinetes de ministros.
Ajuda a reunir os temas e casos iguais, otimizando o tempo de
elaboração dos votos.
O Bem-te-vi conta com diversos filtros para saber, por exemplo, quantos
processos estão relacionados a determinado tema e há quanto tempo
essas ações deram entrada no gabinete. Também é possível identificar
se o número de julgados está de acordo com as metas estabelecidas
pelo Conselho Nacional de Justiça.
Dezembro
Termo de Cooperação Técnica celebrado com a Escola Nacional
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio
de Figueiredo Teixeira
Com o objetivo de promover a melhoria da prestação jurisdicional e dar
mais celeridade aos processos, o Tribunal Superior do Trabalho e a
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam)
assinaram acordo de cooperação técnica para unir a expertise das duas
instituições no desenvolvimento de ferramentas de automação e de
inteligência artificial. A ideia é ampliar o alcance do Sistema Corpus927,
que agrupa a jurisprudência dos tribunais superiores.
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Painel de Contribuição
SEGP
(Dezembro/2018)
Janeiro
Propostas para melhoria dos índices processuais referentes aos
feitos de competência exclusiva da Vice-Presidência.
(Em anexo).
Janeiro
Ato 26/GDGSET/GP do TST, de 1º/2/18, que autoriza a realização
de serviço em jornada extraordinária, no período de 5 a 25 de fevereiro
de 2018, para auxiliar os Ministros no exame de processos sob sua
relatoria.
Ato 81/GDGSET/GP do TST, de 26/2/18, prorroga os efeitos do Ato
26/GDGSET/GP do TST, de 1º/2/18, que autoriza a realização de
serviço em jornada extraordinária para auxiliar os Ministros no exame
de processos sob sua relatoria, no período de 26 de fevereiro a 31 de
a. Aumentar a força de trabalho
março de 2018.
nos Gabinetes
11.Meta 21 – ITMT –
Resolução Administrativa 1972, de 20/3/18, que autoriza a
b. Fomentar o alcance das
índice
do
Tempo
realização de serviço em jornada extraordinária para auxiliar os
metas
Médio
de
Ministros no exame de processos sob sua relatoria.
c. Autorizar a realização de
Tramitação
serviço
em
jornada
Junho
extraordinária.
Resolução Ato Conjunto TST.CSJT. GP 22, de 28/6/18, que
autoriza a realização de serviço em jornada extraordinária para auxiliar
o Ministro Vice-presidente no exame de processos sob sua relatoria.
Outubro
Ferramenta BEM-TE-VI – Primeiro Módulo
O Sistema de Inteligência Artificial foi criado para auxiliar de forma
estratégica a gestão do acervo processual nos gabinetes de ministros.
Ajuda a reunir os temas e casos iguais, otimizando o tempo de
elaboração dos votos.
O Bem-te-vi conta com diversos filtros para saber, por exemplo, quantos
processos estão relacionados a determinado tema e há quanto tempo
essas ações deram entrada no gabinete. Também é possível identificar
se o número de julgados está de acordo com as metas estabelecidas
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pelo Conselho Nacional de Justiça.
Dezembro
Termo de Cooperação Técnica celebrado com a Escola Nacional
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio
de Figueiredo Teixeira
Com o objetivo de promover a melhoria da prestação jurisdicional e dar
mais celeridade aos processos, o Tribunal Superior do Trabalho e a
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam)
assinaram acordo de cooperação técnica para unir a expertise das duas
instituições no desenvolvimento de ferramentas de automação e de
inteligência artificial. A ideia é ampliar o alcance do Sistema Corpus927,
que agrupa a jurisprudência dos tribunais superiores.
Janeiro
Propostas para melhoria dos índices processuais referentes aos
feitos de competência exclusiva da Vice-Presidência.
(Em anexo).

a. Aumentar a força de trabalho
nos Gabinetes
12.Meta 22 – IC – b. Fomentar o alcance das
Índice
de
metas
Congestionamento c. Autorizar a realização de
serviço
em
jornada
extraordinária.

Janeiro
Ato 26/GDGSET/GP do TST, de 1º/2/18, que autoriza a realização
de serviço em jornada extraordinária, no período de 5 a 25 de fevereiro
de 2018, para auxiliar os Ministros no exame de processos sob sua
relatoria.
Ato 81/GDGSET/GP do TST, de 26/2/18, prorroga os efeitos do Ato
26/GDGSET/GP do TST, de 1º/2/18, que autoriza a realização de
serviço em jornada extraordinária para auxiliar os Ministros no exame
de processos sob sua relatoria, no período de 26 de fevereiro a 31 de
março de 2018.
Resolução Administrativa 1972, de 20/3/18, que autoriza a
realização de serviço em jornada extraordinária para auxiliar os
Ministros no exame de processos sob sua relatoria.
Junho
Resolução Ato Conjunto TST.CSJT. GP 22, de 28/6/18, que
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autoriza a realização de serviço em jornada extraordinária para auxiliar
o Ministro Vice-presidente no exame de processos sob sua relatoria.
Outubro
Ferramenta BEM-TE-VI – Primeiro Módulo
O Sistema de Inteligência Artificial foi criado para auxiliar de forma
estratégica a gestão do acervo processual nos gabinetes de ministros.
Ajuda a reunir os temas e casos iguais, otimizando o tempo de
elaboração dos votos.
O Bem-te-vi conta com diversos filtros para saber, por exemplo, quantos
processos estão relacionados a determinado tema e há quanto tempo
essas ações deram entrada no gabinete. Também é possível identificar
se o número de julgados está de acordo com as metas estabelecidas
pelo Conselho Nacional de Justiça.

(4)

(4)

Dezembro
Termo de Cooperação Técnica celebrado com a Escola Nacional
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio
de Figueiredo Teixeira
Com o objetivo de promover a melhoria da prestação jurisdicional e dar
mais celeridade aos processos, o Tribunal Superior do Trabalho e a
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam)
assinaram acordo de cooperação técnica para unir a expertise das duas
(2)
instituições no desenvolvimento de ferramentas de automação e de
inteligência artificial. A ideia é ampliar o alcance do Sistema Corpus927,
que agrupa a jurisprudência dos tribunais superiores.
* Registre-se que, no mês de dezembro, o Tribunal gastou R$ 371.072,96 com o pagamento de 2.486 horas extras aos servidores lotados em Gabinetes de Ministros para auxiliá-los no
exame de processos de sua relatoria. No ano de 2018, foram gastos R$ 9.888.093,88 com o pagamento de 72.663 horas extras aos servidores lotados em Gabinetes.
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