DEMOSTRATIVO ESTATÍSTICO
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC)
DO TST E CSJT
1º TRIMESTRE DE 2019
Quantitativo de pedidos de informação atendidos por
Unidade
Conforme ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP. Nº 40, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 2018. e em cumprimento à Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à
Informação – LAI), compete a esta Ouvidoria, por meio do Serviço de
Informação ao Cidadão (SIC), “receber, registrar, controlar e responder
o pedido de acesso a informações, preferencialmente por meio
eletrônico”.
No 1° trimestre de 2019, a Ouvidoria recebeu um total de 24
pedidos de acesso à informação, com 0 redirecionados, 1 indeferido e
23 atendidos, encaminhados às seguintes unidades: Diretoria-Geral da
Secretaria do Tribunal 9 (37,5%), Secretária-geral da Presidência 7
(29,16%), Conselho Superior da Justiça do Trabalho 6 (25%) e SecretariaGeral Judiciária 2 (8,34%).
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Em relação à proveniência dos pedidos, constata-se que a
unidade da federação com maior número de pedidos é o Distrito
Federal 6 (25%), seguido de São Paulo 3 (12,5%) e Rio de Janeiro 3
(12,5%).

7.2. Assunto
Do conjunto de ocorrências relacionadas a pedidos de acesso à
informação, o assunto que merece destaque se refere à Gestão de
Pessoas (cargos/concurso) do Tribunal 14 (58,3%). Estão entre os pedidos
registrados: Solicitação de informação sobre teletrabalho no TST e
informações sobre Reforma Trabalhista e acesso à Justiça.

Quantitativo por assunto 1º/2019
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Como destaque, relaciona-se pedido de acesso à informação
sobre nomeações de cargos no Tribunal Superior do Trabalho.
MANIFESTAÇÃO
Ocorrência nº 292.577
Boa tarde!
A fim de subsidiar artigo técnico-científico em elaboração, solicito a esse órgão
informar, com respaldo na Lei de Acesso à Informação, os seguintes dados:
- Número de Servidores desse Órgão em exercício de Teletrabalho, discriminando por
áreas / especialidades;
- Percentual de Servidores executando Teletrabalho em relação ao efetivo do Órgão;
Atenciosamente.

RESPOSTA

Processo Administrativo TST Nº 900.019/2019-0
Senhor Secretário de Gestão de Pessoas,
Trata o presente de resposta à solicitação registrada no sistema da Ouvidoria
por meio da ocorrência nº 292577, encaminhada a esta Coordenadoria em 18 de
março do corrente, acerca do fornecimento de informações relativos ao Teletrabalho
no âmbito do TST.
2. No que se refere ao percentual de servidores atuando no Teletrabalho,
como solicitado, informo que do total de 2.190 servidores, 112 atuam na referida
modalidade, o que corresponde a 5,1% do total de servidores efetivos.
3. Ainda como solicitado, informo, abaixo, o quantitativo de servidores em
Teletrabalho, por cargo.

4. Diante do exposto, submeto o presente a V.Sa. para conhecimento,
sugerindo que seja encaminhado à Ouvidoria deste Tribunal.
Brasília, 22 de março de 2019.

