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T

APR
RESENTA
AÇÃO
Em atençãoo às normaas contidas na Instruçãão Normativa/TCU nºº 63, de 1º//9/2010, alterada
pela IInstrução Normativa nºº 72, de 15//5/2013, qu
ue editou a Decisão
D
Noormativa TC
CU nº 146/22015,
bem ccomo na Portaria/TC
P
U nº 321, de 30/11//2015, apreesentamos o Relatório
o de Gestãão do
Conseelho Superioor da Justiçaa do Trabalh
lho - CSJT, referente ao
o exercício de 2015.
A estruturaa do Relatórrio contemppla os item e subitens do Anexo III da Decisãão Normatiiva nº
146/2015, de acoordo com as
a orientaçõões constanttes do Anex
xo Único dda Portaria TCU nº 3221, de
30/11//2015.
Itens não aplicávveis à realidade da UJJ
A Lei Orççamentária Anual refeerente ao ex
xercício dee 2015 (Leii nº 13.115
5 de 20/4/22015)
atribuuiu à uniddade orçam
mentária 155.126 – Conselho
C
Superior
S
daa Justiça do Trabalhho a
responnsabilidade pela realizaação dos segguintes projjetos e operrações especciais:
d R$
a) 1P66 - Modernizaação de Insttalações Físsicas da Jusstiça do Traabalho, no montante de
52.000..000,00;
b) 148F - Implantação de Varas da Justiça do
d Trabalhho, no mo
ontante dee R$
33.725..600,00;
c) 151Y - Desenvolviimento e Im
mplantação do
d Sistema Processo Juudicial Eletrrônico na Juustiça
do Trabbalho – PJe,, no montannte de R$ 13
3.178.800,00;
d) 2012 - Auxílio-Alim
A
mentação aaos Servidorres Civis, Em
mpregados e Militares, no montannte de
R$ 75.4498.478,00;
e) 0C04 – Provimentto de Cargoos e Funçõees e Reestru
uturação dee Cargos, Carreiras
C
e
Revisãoo de Remunerações – P
Pessoal Ativ
vo, no montaante de R$ 5595.386.904
4,00;
f) 00H7 – Contribuiçção da Uniãão para o Custeio
C
do Regime
R
de Previdênciaa dos Servidores
Públicoos Federais decorrentee do Provim
mento de Cargos e Fuunções e Reeestruturaçãão de
Cargos e Carreirass e Revisãoo de Remun
nerações, no
n montantee de R$ 78..076.218,000.
q o Conseelho Superiior da Justiçça do Trabaalho não é unidade geestora
Importante salientar que
execuutora. Sua responsabiilidade resstringe-se à realizaçãão de crédditos orçam
mentários e de
descenntralizaçõess orçamentárias aos T
TRTs, com
mo órgão seetorial dos sistemas de
d orçamennto e
finançças e gestor dos projeto
os de caráterr nacional.
Por consegguinte, as ações
a
em coomento não
o se referem
m à execuçção de ativ
vidades, maas, de
projettos e operaações espeeciais de ââmbito naciional. Assiim, despesaas correntees e de caapital
relacioonadas com
m a manuteenção da attividade go
overnamentaal, comumeente consig
gnadas às outras
o
unidaddes orçameentárias perttencentes aoo órgão 15.000, não fo
oram identifficadas no orçamento deste
Conseelho.
Outrossim, o modo dee atuação doo CSJT, na parte
p
referente à execuução orçameentária, se dá
d por
meio de descentrralização intterna de créédito e realiização de crrédito supleementar às demais
d
uniddades
orçam
mentárias daa Justiça do Trabalho.
Tal realidade se apressenta porquue esta Unid
dade Jurisdiicionada fuunciona desd
de a sua crriação
com a estruturaa física, de pessoal e de suportte técnico-o
operacionall do Tribun
nal Superioor do
Trabaalho. Assim
m, as remun
nerações de pessoal, os
o encargos sociais, o mobiliário,, os sistemas de
tecnollogia da innformação utilizados pelo CSJT
T são gerid
dos pelo T ST, e as despesas
d
para a
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manuttenção de suuas atividad
des estão inccluídas nas dotações orrçamentáriaas daquele Tribunal.
T
Desse moddo, as Unid
dades que iintegram a estrutura administrativ
a
va do CSJT
T não execcutam
atividades operaccionais de gestão
g
admiinistrativa, voltadas
v
paara o seu fun
uncionamentto interno. Essas
E
unidaddes atuam no apoio
o ao Consselho, com vistas ao
o cumprimeento de su
ua compettência
constiitucional, reelacionadas à supervis ão administrativa, orçamentária, financeira e patrimoniial da
Justiça do Traballho de primeiro e segunndo graus, como
c
órgão
o central do sistema, ficcando a carggo do
TST ttoda a gestão administrrativa do CS
SJT.
Por essa razão,
r
não foram aprresentadas as seguintees informaçções solicittadas, confforme
estabeelecido na DN
D n.º 146/2
2015:
a) Obrigaçções assumidas sem resppectivo créd
dito autorizaado no orçam
mento;
b) informaações sobre a execução das despesaas;
c) atuaçãoo da unidadee de auditoriaa interna;
d) atividaddes de correiição e apuraação de ilícittos administtrativos;
e) tratamento contábill da depreciaação, da am
mortização e da exaustãoo de itens do patrimônioo e
avaliaçãão e mensurração de ativvos e passivo
os;
f) demonsstrações con
ntábeis exigiddas pela Leii 4.320/64 e notas expliicativas;
g) demonsstrativo das despesas
d
com
om pessoal;
h) contrataação de pesssoal de apoioo e de estagiários;
i) contrataação de conssultores com
m base em prrojetos de co
ooperação té
técnica com organismoss
internaccionais;
jj) gestão do
d patrimôn
nio e infraesttrutura;
k) medidass administraativas para aapuração de responsabilidade por daano ao Eráriio;
l) demonsstração da co
onformidadee do cronograma de pag
gamentos dee obrigaçõess com o dispposto
no art. 5º
5 da Lei 8.6
666/1993;
m) informaações sobre a revisão doos contratos vigentes firmados com
m empresas beneficiadas
b
pela
desonerração da folh
ha de pagam
mento;
n) parecer ou relatório
o da unidadee de auditoriia;
o) relatórioo de instância ou área dde correição..
Reitera-se que esses itens
i
se refferem a infformações constantes
c
dde sistemass de pessoaal, de
controole interno,, de licitaçções e conttratos, de patrimônio,
p
de orçam
mento e fin
nanças (partte da
execuução da desspesa), doss quais estee Conselho
o figura ap
penas comoo usuário da
d estruturaa em
funcioonamento noo Tribunal Superior
S
doo Trabalho.
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1 VIS
SÃO GER
RAL DA UNIDAD
DE
1.1 Identifi
ficação da unidade
u
jurrisdicionad
da
Relatório de
d Gestão In
ndividual
Quadroo A.1.1.1 – Id
dentificação da
d UJ – Relatóório de Gestã
ão Individuall
Po der e Órgão de Vinculaçã
ão
Poder: JJudiciário
Órgão d
de Vinculaçãoo: Justiça do Trabalho
T

Código
o SIORG: 999999

Identificcação da Unid
dade Jurisdiccionada
Denominação Complleta: Conselho
o Superior da Justiça do Trrabalho
Denominação Abrevviada: CSJT
Código SIORG: 999999

Códiggo LOA: 15.12
26

Naturezza Jurídica: Órgão
Ó
Público

Códiggo SIAFI: 08
80017
CNP
PJ: 17.270.7002/0001-98

Principaal Atividade: Justiça do Traabalho

Telefonees/Fax de con
ntato:

(061
1) 3043-4005

Códiggo CNAE: 84
423-0/00

(061) 3043-3061

(061)
3109

3043-

Endereçço Eletrônico: csjt@csjt.juss.br
Página n
na Internet: http://www.csj
h
jt.jus.br
Endereçço Postal: Settor de Admin
nistração Fedeeral Sul (SAFS), Quadra 8, Lote 1, Blocco A, 5º Andaar, CEP 70.0770-600,
Brasília//DF.
Normas Relaacionadas à Unidade
U
Juriisdicionada
Normas de criação e alteração
a
da Unidade
U
Jurisddicionada
- Emendda Constitucioonal nº 45, de 30 de dezembbro de 2004, com
c
o acréscim
mo do art. 1111-A, § 2º, II
Outras nnormas infralegais relacionaadas à gestão e estrutura da Unidade Jurissdicionada


Regimento Innterno aprovado pela Resollução Adminisstrativa nº 1.565, de 3/9/20112;



Regulamentoo Geral da Seecretaria do C
CSJT, aprovad
do pelo Ato CSJT.GP.SG
C
nnº 105/2012, publicado no Diário
Eletrônico daa Justiça do Trrabalho nº 9766, de 11 de maaio de 2012, Caderno
C
Jurídiico do CSJT, pág. 2.
Manuaiss e publicações relacionadass às atividadess da Unidade Jurisdicionadaa


1. Diário Eleetrônico da Ju
ustiça do Trabaalho;



2. Certidão Negativa
N
(CND
DT);



3. E-SIJ;



4. Malote Diggital;
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5. Peticionam
mento e-Doc;



6. Carta Preccatória Eletrôn
nica;



7. Cálculo Trrabalhista Ráp
pido;



8. Cálculo Únnico;



9. Visualizaçção de Autos;



10. Estatísticca.

d Captação de
d Precatórios Federais da Justiça do Trab
balho
 11. Sistema de
Unidadees Gestoras e Gestões
G
relacionadas à Uniddade Jurisdicionada
Unid
dades Gestoraas Relacionad
das à Unidadee Jurisdicionnada
Código SIAFI

Nome

080001

Triibunal Superio
or do Trabalhho

0800022

Triibunal Region
nal do Trabalhho 11ª Região
o

080003

Triibunal Region
nal do Trabalhho 8ª Região

0800044

Triibunal Region
nal do Trabalhho 7ª Região

080005

Triibunal Region
nal do Trabalhho 13ª Região
o

0800066

Triibunal Region
nal do Trabalhho 6ª Região

0800077

Triibunal Region
nal do Trabalhho 5ª Região

080008

Triibunal Region
nal do Trabalhho 3ª Região

0800099

Triibunal Region
nal do Trabalhho 1ª Região

0800100

Triibunal Region
nal do Trabalhho 2ª Região

080011

Triibunal Region
nal do Trabalhho 15ª Região
o

0800122

Triibunal Region
nal do Trabalhho 9ª Região

080013

Triibunal Region
nal do Trabalhho 12ª Região
o

0800144

Triibunal Region
nal do Trabalhho 4ª Região

080015

Triibunal Region
nal do Trabalhho 14ª Região
o

0800166

Triibunal Region
nal do Trabalhho 10ª Região
o

080018

Triibunal Region
nal do Trabalhho 16ª Região
o

0800199

Triibunal Region
nal do Trabalhho 17ª Região
o

0800200

Triibunal Region
nal do Trabalhho 18ª Região
o

080021

Triibunal Region
nal do Trabalhho 21ª Região
o

0800222

Triibunal Region
nal do Trabalhho 19ª Região
o

080023

Triibunal Region
nal do Trabalhho 20ª Região
o

0800244

Triibunal Region
nal do Trabalhho 22ª Região
o

080025

Triibunal Region
nal do Trabalhho 23ª Região
o

0800266

Triibunal Region
nal do Trabalhho 24ª Região
o

Gestõess Relacionadaas à Unidade Jurisdicionadda
Código SIAFI

Nome

001

Tessouro Nacional

Relacioonamento entrre Unidades Gestoras
G
e Geestões
Código SIAFI da Unnidade Gestorra

Có
ódigo SIAFI da
d Gestão

080001

001

0800022

001
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080003

001

0800044

001

080005

001

0800066

001

0800077

001

080008

001

0800099

001

0800100

001

080011

001

0800122

001

080013

001

0800144

001

080015

001

0800166

001

080018

001

0800199

001

0800200

001

080021

001

0800222

001

080023

001

0800244

001

080025

001

0800266

001
Unidadees Orçamentáárias Relacionadas à Unid
dade Jurisdici
cionada

Código SIAFI

Nome

15101

Triibunal Superio
or do Trabalhho

15102

Triibunal Region
nal do Trabalhho 1ª Região

15103

Triibunal Region
nal do Trabalhho 2ª Região

15104

Triibunal Region
nal do Trabalhho 3ª Região

15105

Triibunal Region
nal do Trabalhho 4ª Região

15106

Triibunal Region
nal do Trabalhho 5ª Região

15107

Triibunal Region
nal do Trabalhho 6ª Região

15108

Triibunal Region
nal do Trabalhho 7ª Região

15109

Triibunal Region
nal do Trabalhho 8ª Região

15110

Triibunal Region
nal do Trabalhho 9ª Região

15111

Triibunal Region
nal do Trabalhho 10ª Região
o

15112

Triibunal Region
nal do Trabalhho 11ª Região
o

15113

Triibunal Region
nal do Trabalhho 12ª Região
o

15114

Triibunal Region
nal do Trabalhho 13ª Região
o

15115

Triibunal Region
nal do Trabalhho 14ª Região
o

15116

Triibunal Region
nal do Trabalhho 15ª Região
o

15117

Triibunal Region
nal do Trabalhho 16ª Região
o
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15118

Triibunal Region
nal do Trabalhho 17ª Região
o

15119

Triibunal Region
nal do Trabalhho 18ª Região
o

15120

Triibunal Region
nal do Trabalhho 19ª Região
o

15121

Triibunal Region
nal do Trabalhho 20ª Região
o

15122

Triibunal Region
nal do Trabalhho 21ª Região
o

15123

Triibunal Region
nal do Trabalhho 22ª Região
o

15124

Triibunal Region
nal do Trabalhho 23ª Região
o

15125

Triibunal Region
nal do Trabalhho 24ª Região
o

dade e Com
mpetências IInstitucionais da Unid
dade
1.2 Finalid
O Conselhho Superior da Justiçaa do Traballho tem sed
de em Brassília, funcio
onando junnto ao
Tribunnal Superior do Trabalh
ho.
O Órgão, com
c
atuaçãão em todoo o território nacional,, é compossto pelo Preesidente e ViceV
Presiddente do Triibunal Supeerior do Traabalho e pello Correged
dor-Geral daa Justiça do Trabalho, como
c
membbros natos, por três ministros do Tribunal Superior
S
do Trabalho, eleitos pelo Pleno daaquela
Corte,, e por cinco presidentees de Tribun
unais Region
nais do Trab
balho, eleitoos cada um deles por região
r
geográfica do Paíís.
Ao final doo exercício de
d 2015, o C
Conselho Su
uperior da Justiça
J
do T
Trabalho eraa composto pelos
seguinntes conselhheiros:
Conselheiroo ANTONIO JOSÉ DE
E BARROS
S LEVENHA
AGEN – M
Ministro Pressidente
Conselheiroo IVES GA
ANDRA DA
A SILVA MARTINS FIILHO – Min
inistro Vice-Presidente
Conselheiroo JOÃO BA
ATISTA BR
RITO PER
REIRA - Miinistro Corrregedor-Gerral da Justiçça do
Trabaalho
M
DA COSTA
Conselheiraa DORA MARIA
Conselheiraa FERNAN
NDO EIZO O
ONO
Conselheiraa GUILHER
RME AUGU
USTO CAP
PUTO BASTOS
Conselheiroo FRANCIS
SCO JOSÉ PINHEIRO
O CRUZ (TR
RT da 14ª R
Região)
Conselheiroo EDSON BUENO
B
DE
E SOUZA (TRT da 23ªª Região)
HOS (TRT da 1ª Regiãão)
Conselheiraa MARIA DAS
D
GRAÇ
ÇAS CABR
RAL VIEGA
AS PARANH
Conselheiroo CARLOS
S COELHO DE MIRAN
NDA (TRT
T da 13ª Reggião)
Conselheiroo ALTINO PEDROZO
O DOS SAN
NTOS (TRT
T da 9ª Regiião)
i
II, daa Constituiçção Federal, acrescido ppela Emend
da Constituccional
O artigo 1111-A, § 2º, inciso
nº 45,, de 30 de dezembro de
d 2004, di spõe sobre a finalidad
de do Conseelho Superiior da Justiçça do
Trabaalho, cabenndo-lhe exeercer, na fforma da lei, a supeervisão adm
dministrativaa, orçamenntária,
financceira e patriimonial da Justiça
J
do T
Trabalho de primeiro e segundo grraus, como órgão centrral do
sistem
ma, cujas decisões terão
o efeito vincculante.
De acordo com o Reg
gimento Inteerno do Con
nselho Supeerior da Jusstiça do Traabalho, aproovado
por m
meio da Resoolução Adm
ministrativa nnº 1.407, dee 7 de junho
o de 2010, ccompete a este órgão:
•
exppedir normaas gerais dee procedim
mento relacio
onadas aos sistemas de
d tecnologgia da
inform
mação, gesttão de pesssoas, planejjamento e orçamento,, administraação financceira, materrial e
patrim
mônio, conttrole intern
no e preservvação da memória
m
daa Justiça ddo Trabalho
o de primeeiro e
segunndo graus, ou
o normas que
q se refiraam a sistem
mas relativoss a outras attividades au
uxiliares comuns
que neecessitem de
d coordenaçção central;;

16

Pod
der Judiciá
ário
Jusstiça do Tra
abalho
Con
nselho Sup
perior da J ustiça do Trabalho
T
•
suppervisionar e fiscalizarr os serviço
os responsáv
veis pelas aatividades de
d tecnologgia da
inform
mação, gesttão de pesssoas, planejjamento e orçamento,, administraação financceira, materrial e
patrim
mônio, conttrole interno
o, planejam
mento estrattégico e prreservação da memóriia da Justiçça do
Trabaalho de prim
meiro e segu
undo graus, além de ou
utros serviçços encarreggados de atiividades comuns
sob cooordenação do órgão ceentral;
ole de legallidade
•
exeercer, de ofíício ou a reqquerimento de qualqueer interessaddo, o contro
de atoo administrrativo pratiicado por Tribunal Regional
R
do
o Trabalho,, cujos efeeitos extrappolem
interesses meram
mente individ
duais, quanndo contrariaadas normas legais ou cconstitucion
nais, ou deccisões
de carráter normaativo do Conselho Suuperior da Justiça
J
do Trabalho e do Consellho Nacionnal de
Justiça;
•
deccidir sobre consulta,
c
em
m tese, form
mulada a resspeito de dúúvida suscitada na apliccação
de disspositivos leegais e regulamentares concernenttes à matériaa de sua com
mpetência;
•
exaaminar, de ofício ou a requerim
mento de qu
ualquer intteressado, a legalidadee das
nomeaações para os cargos efetivos
e
e em
m comissão
o e para as funções coomissionadaas dos Órgããos da
Justiça do Traballho de primeeiro e segunndo graus;
•
edittar ato norm
mativo, com
m eficácia vinculante
v
para
p
os Órggãos da Justtiça do Trabbalho
de priimeiro e seegundo graaus, quandoo a matériaa, em razão
o de sua reelevância e alcance, exigir
e
tratam
mento uniforrme;
•
aprrovar a prop
posta de pllano plurian
nual, as pro
opostas orçaamentárias e os pedidoos de
créditos adicionaais dos Tribu
unais Regioonais do Traabalho;
•
aprreciar os rellatórios de auditoria nos
n sistemas contábil, financeiro,, patrimoniaal, de
execuução orçameentária, de pessoal e demais sisttemas admiinistrativos dos Órgão
os da Justiçça do
Trabaalho de prim
meiro e segu
undo graus, determinan
ndo o cumprrimento dass medidas necessárias para
p a
regulaarização de eventuais irrregularidaddes;
•
enccaminhar ao
o Tribunal S
Superior do Trabalho, após
a
exame e aprovação:
proposttas de criaçção ou extinção de Tribunais
T
Re
Regionais do
o Trabalho e de
alteraçção do núm
mero de seuss membros;
proposttas de criaç ão ou extinção de Varaas do Trabal
alho;
proposttas de criaação ou extinção de cargos
c
efettivos e em comissão e de
funções comissioonadas das Secretarias
S
ddos Tribunaais Regionais do Trabaalho;
proposttas de alterração da leegislação reelativa às m
matérias de competênccia da
Justiça do Traballho;
a propo
osta de plaano plurianu
ual, as prop
postas orçaamentárias e os pedidoos de
créditos adicionaais dos Tribu
unais Regioonais do Traabalho;
•
deffinir e fixarr o planejaamento estratégico, os planos de metas e os
o programaas de
avaliaação instituccional do Conselho
C
e dda Justiça do
d Trabalho de primeirro e segund
do graus, vissando
ao aum
mento da efficiência, daa racionalizzação e da produtividad
p
de do sistem
ma, bem com
mo maior acesso
a
à Justiiça, facultadda a prévia manifestaçãão dos Órgããos que inteegram a Justtiça do Trab
balho;
•
fixaar prazos paara que se aadotem as providências
p
s necessáriaas ao exato cumprimennto da
lei ou dos atos doo Conselho;
•
aprreciar proceesso adminnistrativo disciplinar
d
envolvendoo servidor da Justiçça do
Trabaalho de prim
meiro e segu
undo graus, exclusivam
mente no caso de ausênncia de quórum no Tribbunal
Regioonal do Trabbalho origin
nariamente ccompetente para julgar a matéria.
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1.3 Noormas e reggulamentoss de criaçãoo, alteração
o e funcion
namento doo órgão ou da
d entidadee

O Conselhoo Superior da
d Justiça ddo Trabalho
o (CSJT) foii criado pelaa Emenda Constitucion
C
nal nº
2
com o acréscim
mo do art. 111-A, com a finalidad
de de exerceer, na
45, dee 30 de dezzembro de 2004,
formaa da lei, a supervisão administraativa, orçam
mentária, financeira e patrimoniaal da Justiçça do
Trabaalho de prim
meiro e segu
undo graus,, como órgão central do
d sistema, cujas decissões terão efeito
e
vincullante. A sesssão de insttalação do C
CSJT ocorreeu em 15 dee junho de 22005.
O art. 6º da
d mencion
nada Emendda outorgou
u ao Tribun
nal Superioor do Trabaalho, em caaráter
extraoordinário, a atribuição de regulam
mentar o fun
ncionamento do Conseelho Superior da Justiçça do
Trabaalho, enquannto não prom
mulgada a llei federal descrita
d
no artigo 111--A, § 2º, II, da Constituuição
Federal.
À conta dee tal coman
ndo constituucional, no
o dia 12 dee maio de 22005, o Pleeno do Tribbunal
Superrior do Trabbalho aprovou, por meiio da Resollução Admiinistrativa nnº 1.064/200
05, o Regim
mento
Internno do Consselho Supeerior da Juustiça do Trabalho,
T
fixando sua organizaçãão, compossição,
compeetências e funcionamen
fu
nto.
O Regimennto Interno do CSJT ffoi alterado
o, ao longo dos 10 annos de sua existência pelas
os
Resoluuções Adm
ministrativass n. 1.4077, de 7 de junho
j
de 2010, 1.549,, de 29 de junho de 2012,
2
1.565,, de 3 de settembro de 2012
2
e maiss recentemeente pela Reesolução Addministrativ
va TST n.º 1.755,
de 9 dde junho dee 2015, quee aprimorouu a organizzação e as normas e pprincípios que
q alicerçaam os
proceddimentos innstitucionaiss necessárioos ao julgamento dos processos qque lhe são
o naturais, assim
a
como a forma dee conduzir harmoniosam
h
mente as açções fundam
mentais paraa o exercício da governnança
adminnistrativa.
Além do Regimento
R
Interno,
I
oC
CSJT dispõe de um Reegulamentoo Geral (insstituído peloo Ato
CSJT..GP.SG n.º 105, de 10 de maio dee 2012 e possteriormente alterado ppelos Atos CSJT.GP.SG
C
G n.os
258, dde 27 de agoosto de 2012; 348, de 17 de outub
bro de 2012; 56, de 5 dde março dee 2013; e 2229, de
26 de julho de 20013) que esstabelece a eestrutura e a organizaçção dos seuss serviços auxiliares e fixa
f a
compeetência adm
ministrativa de suas uniddades.
1.4 Am
mbiente dee atuação
O Conselhoo Superior da
d Justiça ddo Trabalho funciona ju
unto ao Tribbunal Superrior do Trabbalho,
com aatuação em todo o terrritório nacioonal, cabendo-lhe a su
upervisão addministrativ
va, orçamenntária,
financceira e patriimonial da Justiça
J
do T
Trabalho de primeiro e segundo grraus, como órgão centrral do
sistem
ma, cujas decisões têm efeito
e
vincuulante.
volvidas naas áreas dee tecnologiaa da inform
mação, gesstão de pesssoas,
As atividades desenv
planejjamento e orçamento,
o
administraçção financeiira, material e patrimôn
ônio, controlle interno, como
c
tambéém as relatiivas às ativ
vidades auxxiliares com
muns que necessitem
n
de coorden
nação centrral na
Justiça do Traballho de prim
meiro e seguundo graus, serão orgaanizadas sobb a forma de
d sistemas,, cujo
órgão central é o CSJT.
m
insttitucional do
d CSJT é a de proomover a integração e o
Nesse conntexto, a missão
desenvvolvimentoo dos Tribu
unais Regioonais do Trabalho
T
e das Varass do Trabaalho mediannte a
uniforrmização dee procedimeentos que p ossibilitem o aprimoraamento da aatividade ad
dministrativa dos
órgãos da Justiçaa do Trabalh
ho, com refllexos no dessempenho de
d sua atividdade fim.
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1.5 Organogram
ma Funcional
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Áreass/ Subunidad
des
Estratégicas
Secretaaria-Geral

Competên cias

0B

1B

Gabineete da SecretarriaGeral
6B

Coordeenadoria
Processsual
1B

Coordeenadoria de
Orçameento e Finançaas
16B

Coordeenadoria de
Controlle e Auditoriaa
21B

Coordeenadoria de
Gestão de Pessoas
26B

Secretaaria de
Tecnoloogia da
Informaação e
Comunnicação
31B

órgão subordinado
s
ddiretamente à
Presidência, à Seccretaria-Gerall
compete assegurar a assessoria e o
técnico-aadministrativo
apoio
o
necessáário à prepparação e à
execuçãão das atiividades do
o
Conselh
ho Superior dda Justiça do
o
Trabalh
ho
executaar as atividaddes de apoio
o
adminisstrativo ao titular daa
Secretaria-Geral, beem como o
preparo
o e despaccho do seu
u
expedieente e a ellaboração dee
relatórios.
coorden
nar as atividaades inerentess
à realização das sessões dee
julgameento do Pleenário e dass
tarefas relativas à trramitação doss
processsos adminisstrativos dee
competência do Consselho
coorden
nar e orientarr as ações do
o
Órgão Setorial daa Justiça do
o
Trabalh
ho de primeirro e segundo
o
graus relacionadas
r
aos sistemass
de pllanejamento, orçamento,,
adminisstração
finnanceira
e
contabilidade.
auxiliarr o Conselhoo Superior daa
Justiça do Trabalhho em suaa
atribuiçção regimentaal de Órgão
o
Central do Sistema de Controlee
Interno da Justiça doo Trabalho dee
primeiro e seguundo graus,,
cabendo
o-lhe,
em
m
síntese,,
monitorrar a gestão orçamentária,,
patriimonial
financeira,
e
operacional, com visstas à regularr
aplicaçãão dos recurrsos públicoss
no âmb
bito da Justiçaa do Trabalho
o
de prim
meiro e segunddo graus
coorden
nar e orientarr as ações dee
gestão de pessoas ddos Tribunaiss
Regionais do Trabalhho, de acordo
o
com as
a políticas e diretrizess
estabeleecidas pelo Coonselho
propor a formulaçãoo de políticas,,
estratég
gias, diretrizees, normas e
procediimentos que orientem e
disciplinem a uttilização daa
Tecnolo
ogia da Infformação naa
Justiça do Trabalho de primeiro e
segundo
o graus

Titullar

Período de
d
atuaçãoo

Cargo

2B

Adlei
Cristian
Carvalho Pereira
Schlosser

SeccretárioGeeral

3B

8B

12B

13B

17B

18B

Anderson Carlos
Leite Affonso

7B

Leila
Borges

Chhefe
Gaabinete

Lima

9B

27B

28B

32B

3B

Fontes

A partir de
5/11/2013 até
31/12/2015
10B

2/3/2013
até
31/12/2015

Cooordenador

15B

A partir de
26/2/2014 até
31/12/2015

19B

Cooordenador

20B

A partir de
6/3/2009
até
31/12/2015

24B

Rosa Am
mélia de
Sousa Casado

Cláudio
Feijó

de

Cooordenadora

Gilvan Nogueira
N
do Nascim
mento
23B

5B

14B

Marcos Augusto
A
Willmann Saar de
Carvalho

2B

A partir de
26/2/2014 até
31/12/2015

4B

Cooordenadora

25B

A partir de
26/2/2014 até
31/12/2015

29B

Seccretário
34B

30B

A partir de
26/2/2014 até
31/12/2015
35B
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Coordeenadoria Técnnica
do Proccesso Judicial
Eletrônnico

propor
normas,
padrões,,
processsos
e
pprocedimentoss
necessáários ao deseenvolvimento,,
homolo
ogação e imp
mplantação do
o
sistemaa
Processoo
Judiciall
Eletrônico da Justiçaa do Trabalho
o
- PJe/JJT; coordenaar as açõess
relacion
nadas
à
implantação,,
desenvo
olvimento,
manutenção,,
sustentaação e operaç ão do sistemaa
zelando
PJe/JT,
pela
suaa
qualidaade e segurançça
gerir o Portfólio de T
Tecnologia daa
da
Justiça do
o
Informaação
Trabalh
ho de primeirro e segundo
o
graus, mediante a coordenação
o
ojetos, serviçoos, sistemas e
dos pro
infraesttrutura a elee vinculados;;
promov
ver
e
cooordenar
ass
atividad
des
nece ssárias
à
elaboração da pproposta dee
Planejaamento Estrratégico dee
Tecnolo
ogia da Infformação do
o
Conselh
ho Superior dda Justiça do
o
Trabalh
ho e da Justiçaa do Trabalho
o
de prim
meiro e seggundo graus;;
monitorrar
a
exxecução
daa
Estratég
gia de Teccnologia daa
Informaação do Consselho Superiorr
da Jusstiça do Traabalho e daa
Justiça do Trabalho de primeiro e
segundo
o graus
coorden
nar os sistem
mas de gestão
o
documeental e de prreservação daa
memóriia do Conselhho e da Justiçaa
do Trrabalho de primeiro e
segundo
o graus
coorden
nar as açõess e projetoss
relacion
nados ao plaanejamento e
gestão estratégica doo Conselho e
da Ju
ustiça do T
Trabalho dee
primeiro e segundo ggraus
planejarr, coordenar e executar ass
ações de
d Comunicaçção Social do
o
Conselh
ho Superior dda Justiça do
o
Trabalh
ho

36B

42B

43B

47B

48B

52B

53B

57B

58B

Coordeenadoria de
Gestão e Governançaa
em Teccnologia da
Informaação

38B

41B

Coordeenadoria de
Gestão Documental
46B

Coordeenadoria de
Gestão Estratégica
51B

Assessooria de
Comunnicação Sociall
56B

Assessooria de Relaçõões
Instituccionais
61B

Herbert
Parente

37B

assessorar
o
CSJT
no
o
acompaanhamento e ttramitação dee
projetoss de lei e pprocessos dee
interessse do Conselhho e da Justiçaa
do Trrabalho de primeiro e
segundo
o graus junto aos Poderes e
Órgãos Federais

Bezerra

Cooordenador

Antônio Pereira
or
Lima Júnio

Cooordenador

Cooordenador

Cooordenadora

A partir de
26/2/2014 até
31/12/2015

AsssessoraChhefe

5B

A partir de
23/7/2013 até
31/12/2015

Clara Mariia Alves
de Souza

59B

60B

AsssessoraChhefe

63B

de
Dutra

A partir de
12/9/2013 até
31/12/2015
50B

54B

Juliana Feernandes
Cunha

Mônica
Siqueira
Pinto

A partir de
5/3/2013
até
31/12/2015
45B

49B

Karina Queiroz
Mendes

6B

40B

4B

Luiz
Fernando
de
Duarte
Almeida

62B

A partir de
7/10/2014 até
31/12/2015

39B

A partir
26/9/2007
8/09/2015

de
até

9/9/2015
31/12/2015

a

64B

Reespondendo
pella unidade
67B

68B

65B
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Ouvidooria
69B

assegurrar a comuniicação direta,,
democrrática e simpllificada entree
os cidaadãos e a innstituição, dee
modo a garantir a transparênciaa
das info
ormações e a qqualidade doss
serviços prestados ppelo CSJT à
sociedaade.
70B

Renata Cristina
Haberman
Vicente daa Rocha
71B

Ouuvidoria
Auuxiliar

De 22/5/20015 a
31/12/2015
73B

1.6 Macrop
processos Finalísticos
F
s
1.6.1 Introodução
o do Ato CS
SJT.GP.SG
G.CGEST n.º 337, de 122 de novem
mbro de 20114 foi
Mediante a publicação
definiida a cadeiaa de valor do Conselhho Superiorr da Justiçaa do Traballho, a fim de
d identificcar as
princiipais demanndas finalísticas, seus reespectivos processame
p
ntos, os proodutos dispo
onibilizadoss e os
clientees do órgãoo.
A edição do
d referido ato normattivo buscou
u atender àss decisões normativas do Tribunnal de
Contaas da Uniãoo (DN nº 12
27/2013, altterada pela DN nº 129/2013, e DN
N nº 134/20
013) que tinnham
por obbjetivo dar conhecimen
nto à socieddade das graandes funçõ
ões da organnização, ideentificando a sua
essênccia e caracteerizando se a sua atuaçção cumpre efetivamente sua missãão institucio
onal e gera valor
para o cliente/ciddadão/usuáriio.
Assim, o CSJT
C
apresen
nta, pela priimeira vez em
e seu Relaatório de Geestão, a suaa cadeia de valor,
v
resultaado do mappeamento do
os principai s macroprocessos do órgão.
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1.6.2 Macrroprocessoss
Ao consideerar o conceeito de macrroprocesso como sendo
o o conjuntto de processsos por meeio do
qual a missão dee uma instituição é cuumprida, su
ua identificaação é tareffa estratégicca e de exttrema
imporrtância paraa as etapas subsequente
s
es da melho
oria do flux
xo de traballho e conseequente mellhoria
da quaalidade dos serviços pú
úblicos presstados aos cidadãos.
Para identiificar os macroproces
m
ssos do Conselho Sup
perior da Juustiça do Trabalho,
T
f
foram
usadoos como subbsídio os priincipais doccumentos qu
ue estabeleccem as comppetências, as
a atribuiçõees e a
estrutuura do Órggão: o Regimento Innterno e o Regulameento Geral da Secretaaria, instituuídos,
respecctivamente, pela Resolu
ução Adminnistrativa 14
407/2010 e pelo Ato C
CSJT.GP.SG
G n.º 105/2012.
Por meio da análise desses doccumentos, foi possíveel identificaar as princcipais atividdades
exerciidas pelas áreas
á
do Órgão para o cumprimen
nto de sua missão
m
(maccroprocesso
os), bem coomo a
definiição das enttradas, prod
dutos e clienntes, forman
ndo assim a cadeia de vvalor do Co
onselho Supperior
da Jusstiça do Trrabalho quee permite a compreenssão do fluxo de agreggação de vaalor aos serrviços
colocaados à dispoosição da so
ociedade.
Os Macropprocessos do
o Conselho Superior da
d Justiça do
o Trabalho permitem uma
u
visão lóógica
e estruuturada do funcionameento internoo organizaciional e expllicitam com
mo este Conselho operaa para
realizaar sua missão de superrvisionar a ggestão adm
ministrativa, orçamentárria, financeiira e patrim
monial
da Jusstiça do Traabalho de 1º e 2º graus.
Assim senddo, os macrroprocessos do Conselh
ho Superiorr da Justiça do Trabalh
ho classificaam-se
em Finalísticos e de Apoio, conforme ab
abaixo:

Finalísstico
De Ap
poio

Superv
visão da Gestão
Contro
ole da Gestãão
Apoio Processual
Estratéégia Organizzacional
Admin
nistração Geeral
Comun
nicação Insttitucional
Gestão
o e Governaança de TIC
C

onados direetamente ao s produtos e serviços que
q o
Os Macropprocessos Fiinalísticos eestão relacio
Conseelho disponnibiliza segu
undo sua coompetência constitucio
onal e regim
mental, ao passo
p
que os
o de
Apoioo dão suporrte àqueles, de forma a garantir que
q os objeetivos instituucionais sejjam atingiddos, a
missão realizada e a visão dee futuro alcaançada.
A partir daas demandass, são descri
ritos os resu
ultados, clien
ntes e necesssidades a serem
s
entreegues,
bem ccomo os proocessos que os produzeem.
Essa aborddagem favorece o estaabelecimento de indicaadores de ddesempenho
o e a adoçãão de
melhoorias em proocesso de trrabalho e innstrumentoss de controlle, de formaa a atender às necessiddades
da socciedade e maximizar
m
o desempenhho institucio
onal.
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1.6.2.1 Macroproocesso 1: Su
upervisão d
da Gestão
Tem por objetivo
o
sup
pervisionar a Justiça do Trabalh
ho de 1º e 2º graus quanto
q
à gestão
g
adminnistrativa, orrçamentáriaa, financeiraa e patrimon
nial.

1.1 No
ormatização
o, sistemati zação e
pad
dronização das atividaades de gesstão da JT

11. Supervisão
da Gesttão

1.22 Julgamentto definitivo das irreguularidades da gestão
ad
dministrativva, orçamen
ntária, finannceira e patrimonial
da JT de
e 1º e 2º grraus
1.3 Mo
onitoramen
nto e avaliaçção da gesttão
ad
dministrativva, orçamen
ntária, finannceira e patrimonial
da JT de
e 1º e 2º grraus

O Conselhoo Superior da Justiça ddo Trabalho
o foi criado pela Emennda Constitu
ucional nº 45,
4 de
30 dee dezembroo de 2004, para exerccer a superrvisão admiinistrativa, orçamentárria, financeeira e
patrim
monial da Juustiça do Trabalho de 1 º e 2º grauss.
Em 2014, o CSJT, quee é assessorrado por 10
0 (dez) unidades adminnistrativas, envidou
e
esfo
forços
para ccumprir com
m êxito suaa missão. A
As unidadess do CSJT exerceram a supervisãão da Justiçça do
Trabaalho de 1º e 2º graus, criando
c
norm
mas, sistem
matizando e padronizanndo atividad
des da Justiçça do
Trabaalho.
São as segguintes as principais
p
aações desen
nvolvidas no
o CSJT em
m 2014, no que se reffere à
supervvisão da gesstão dos órg
gãos da Justtiça do Trab
balho de 1º e 2º graus:
- aprovaçãoo e edição de
d 12 Resolluções (fruto da realizaação de 9 seessões ordin
nárias e 1 seessão
extraoordinária doo órgão);
- instituiçãoo da Política de Padronnização e Evolução da Infraestrutuura Tecnoló
ógica do Sisstema
do PJ--e da Justiçaa do Trabalho (Ato nº 3342/CSJT.G
GP.SG/2014
4);
- realizaçãoo de auditorrias in loco, sistêmicas e ações coo
ordenadas;
- monitoram
mento de 13
3 (treze) acóórdãos do CSJT
C
relativos a auditorrias e pareceeres de obraas;
- acompanhhamento daa tramitaçãão, no Cong
gresso Naciional, de 1 8 (dezoito)) projetos de
d lei
sobre criação de cargos na Justiça
J
do T
Trabalho, deentre os quaais 4 (quatro
ro) foram transformadoos em
lei;
- apreciação de 11 (on
nze) proposttas de criaçção de cargo
os e de varaas do trabalho no âmbiito da
Justiça do Traballho de 1º e 2º
2 graus;
- aprovaçãoo de Resolu
ução CSJT 1141/2014, que
q dispõe sobre
s
as dirretrizes paraa a realizaçãão de
ações de promoçção da saú
úde ocupaciional e de prevenção de riscos e doenças relacionadaas ao
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trabalhho no âmbito da Justiça do Traballho de 1º e 2º
2 graus.

PROC
CESSO

RESULT
TADOS

 Atos,
Resoluções,
R
Acórdãos e demais
normas apro
ovadas pelo
e
pela
Plenário
Presidência do CSJT e
que visem à adequada
1.1 Norm
matização,
gestão da JT
T de 1º e 2º
sistematiização e
graus;
padronizzação das
 Cadernos
atividades de
Administratiivo
e
gestão daa JT de 1º
Judiciário do
o CSJT;
e 2º grau
us
 Pesquisa eleetrônica da
jurisprudênccia no sítio
do CSJT;
 Padrões reelativos à
gestão da JT
T de 1º e 2º
graus.
1.2 Julgaamento
definitivvo das
irregularridades da
gestão
administtrativa,
orçamen
ntária,
financeirra e
patrimon
nial da JT
de 1º e 2º graus
1.3
Monitorramento e
avaliação da
gestão
administtrativa,
orçamen
ntária,
financeirra e
patrimon
nial da JT
de 1º e 2º graus

CLIENTE
ES

 JT de 1º e 2º  Produzzir normativoos ligados à
graus;
gestão da JT de 1º e 2º graus;
 TCU;
 Sistem
matizar as deciisões do CSJT
T
de mo
odo a facilitaar a consultaa,
 Sociedade;
interprretação e corrreta aplicação
o
 CNJ.
pela JT
T de 1º e 2º grraus;
 Definirr padronizaçõões, com efeito
o
vinculaante, relativaas à gestão
o
adminiistrativa,
financeiraa,
orçameentária e patri
rimonial da JT
T
de 1º e 2º graus.

 JT de 1º e 2º
graus;

TCU;
Solução defin
nitiva, com
 Sociedade;
efeito vinculante, das
 Ministério
irregularidad
des da
Público.
gestão da JT de 1º e 2º
graus.

Adequação da
d gestão
da JT de 1º e 2º graus
às decisões do
d CSJT.

NECESSIDA
ADES

 JT de 1º e 2º
graus;
 TCU;
 Sociedade.

UNIDAD
DES
TÉCNICA
AS
 ASCOM
 CCAUD
 CFIN
 CGDOC
 CGEST
 CGPES
 CPROC
 SETIC

 Plenário
CSJT
Zelar para
p que a gesttão da JT de
1º e 2º graus seja reaalizada com
legalidade, moralidaade, eficiência
e efetiv
vidade.

Superv
visionar a gestã
tão
administrativa, orçam
mentária,
financeeira e patrimonnial da JT de
1º e 2º graus.

 ASCOM
 CCAUD
 CFIN
 CGDOC
 CGEST
 CGPES
 CPROC
 SETIC
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1.6.2.2 Maacroprocessso 2: Contrrole da Gesttão
Tem por objetivo
o
exeercer o conntrole da Ju
ustiça do Trabalho
T
dee 1º e 2º graus quantoo aos
aspecttos administrativo, orçaamentário, ffinanceiro, patrimoniall, bem comoo apoiar o Controle
C
Exxterno
da Addministraçãoo Pública.
2.1 Mon
nitoramento
o e avaliaçãão da gestão
administtrativa, orça
amentária, financeira e
patrrimonial da JT de 1º e 22º graus

2. C
Controle da
d
Gestão

2.22 Normatiza
ação, sistem
matização e padronizaçção das
attividades de
d auditoria
a e controlee da JT de 1ºº e 2º
graus
g
2.3 Realização de
e auditoriass de gestão
22.4 Apoio ao
o controle externo
e
no exercício de sua
missão instituciona
i
al
2.5 Contro
ole do cump
primento daas decisõess do
Conselho

Em 2014, no que tange ao macroproceesso “Controle da G
Gestão”, ho
ouve 100%
% de
cumprrimento, poor parte das Cortes Reggionais, dass deliberaçõ
ões monitorradas, de caaráter norm
mativo
geral, expedidas pelo CSJT
T. Houve ainda o monitoramen
m
nto de 13 (treze) acó
órdãos do CSJT
C
(audittorias/CUM
MPRDEC), dos quais 5 (cinco) foram co
oncluídos e o restantte continuaa em
andam
mento, e o monitoramento de 7 ((sete) acórd
dãos do CS
SJT (Pareceeres de Obrras) dos quuais 4
(quatrro) foram cooncluídos e 3 (três) conntinuam em andamento
o.
No decorreer do ano, fo
oram feitas 5 (cinco) au
uditorias in loco, 2 (duaas) auditorias sistêmicaas e 3
(três) ações coordenadas de
d auditoriaa, as quais tiveram um
m montantte de, respeectivamentee, R$
466.3229.099,04, R$
R 77.396.6
603,20 e R$$ 19.079.750,00 em reccursos fiscaalizados.
Com o objjetivo de attender aos ccomandos da
d Resoluçãão CSJT nºº 70/2010, que discipllina a
realizaação de obbras na Justtiça do Traabalho de 1º e 2º grau
us, o CSJT analisou 27
2 (vinte e sete)
projettos de obrass e emitiu pareceres quue visam div
versos beneefícios comoo: estabeleccer planejam
mento
eficazz para a execcução das obras,
o
econoomia de recu
ursos públiccos, transpaarência na gestão e obteenção
de insstalações moodernas e ap
propriadas à prestação jurisdicionaal trabalhistta.
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P
PROCESSO

RE
ESULTADOS
S

 Cumprrimento das m
metas
e diretrrizes estabeleccidas
no PPA
A, na LDO e na
2.1 M
Monitoramentto
LOA;
e avaaliação da
 Avaliaçção dos resulttados
gestãão
obtidoss pela geestão
admiinistrativa,
administrativa,
orçam
mentária,
orçameentária, finannceira
finan
nceira e
e patrim
monial da JT dde 1º
patriimonial da JT
T
e 2º grraus, no tocannte à
de 1º e 2º graus
legalidade,
eficiêência,
eficáciaa, economiciidade
e efetiv
vidade.
 Atos,
Resoluçções,
Acórdããos e deemais
normass que visem
m à
adequaada realizaçãoo de
auditorrias e conntrole
interno
o da JT de 1º e 2º
graus e que fo
foram
aprovadas pelo Plennário
do CSJJT;
2.2 N
Normatização,
 Pesquissa eletrônicaa ao
sistem
matização e
sítio do
d CSJT ssobre
padroonização das
auditorria e conntrole
ativid
dades de
interno
o da JT;
audittoria e controole
da JT
T de 1º e 2º
 Estabellecimento
de
grauss
padrões
a
seerem
seguido
os quanto à geestão
da JT de
d 1º e 2º grauus;
 Código
o de Ética do
Interno
Auditor
e
Manuaal de Auditoriia da
JT de 1º e 2º ggraus
atualizaados.
 Plano
Anual
de
Auditoria e açõess de
controlle;
 Realizaação de audittorias
de geestão e deemais
2.3 R
Realização de
técnicaas ou açõess de
audittorias de gesttão
controlle, constantess do
de
Plano
Anual
Auditorias;
 Produçção
de
determ
minações do C
CSJT
que alterem a atuaçãão do
JT de 1º
1 e 2º graus.
 Interloccução com o T
TCU
2.4 A
Apoio ao
e órgããos de conntrole
contrrole externo no
n
interno
o, no âmbito dos
exerccício de sua
poderes
Judiciiário,
missãão
Executtivo e Legislattivo;
consttitucional
 Sugestãão da remesssa de

CL
LIENTES
JT de 1º e 2º graus.

NECE
ESSIDADES

UNIDA
ADES
TÉCNIC
CAS
Aprimorar
ar
a
gesttão  ASCOM
M
pública daa JT de 1º e 2º  CCAUD
D
graus.
 CFIN
 CGDOC
C
 CGEST
T
 CGPES
 CPROC
C
 SETIC

JT de 1º e 2º graus.  Produzir
normativ
vos  CCAUD
D
ligados à realização de
auditoriass e contro
ole
interno dda Jt de 1º e 2º
graus;
 Sistematiz
izar as decisõ
ões
do CSJT
T de modo a
a consullta,
facilitar
interpretaação e correeta
aplicaçãoo, nas áreas de
auditoria e contro
ole
interno, ppela JT de 1ºº e
2º graus;
 Definir padronizaçõees,
com efeeito vinculan
nte,
relativas
à
gesttão
administrrativa,
financeiraa, orçamentárria
e patrimoonial da JT de 1º
e 2º grauss;
 Editar e atualizar o
Código de Ética do
Auditor
Verificar a regularidaade  CCAUD
 CSJT
T;
D
da gestãão quanto aos
a
 JT dee 1º e 2º graus
aspectos da legalidad
de,
eficiênciaa,
eficáccia,
economici
e
cidade
efetividadde.

 TCU;;
 CNJ;
 MPU;
 Receiita Federal.

Promoverr
a  CCAUD
D
comunicaação, quanto à
regularidaade da gestãão,
com oss órgãos de
da
controle
Administrração Pública..
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processsos e informaações
ao CN
NJ, ao TCU e ao
Ministéério
Púbblico
quando
o
constaatada
irregulaaridade.
Aplicaçção efetiva das  JT dee 1º e 2º graus;;
decisõees do CSJT pela  Socieedade.
JT de 1º e 2º graus.
2.5 C
Controle do
cump
primento das
decisões do
Consselho

nto  ASCOM
Garantir o cumprimen
M
das decisõões do CSJT.
 CCAUD
D
 CDEP
 CFIN
 CGDOC
C
 CGEST
T
 CGPES
 CPROC
C
 SETIC

1.6.2.3 Maacroprocessso 3: Apoio Processua
al
Tem por objetivo
o
apo
oiar os Connselheiros quanto ao julgamentoo da gestão
o administraativa,
orçam
mentária, finnanceira e paatrimonial dda Justiça do Trabalho de 1º e 2º ggraus.

33.1 Classificação de ma
atérias que deverão co
onstar dos
registrros de autuaação
3.2 Distrib
buição de prrocessos

3.3
3 Preparação para juulgamento

3. Apo
oio
Processsual

3.4 Julgamento em sessão

3.5 Pu
ublicação de Atos e deecisões do CSJT
C

3.6 Baixa
a e Arquiva mento

3.7 Sistematização da Jurrisprudência
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Em 2014, o Conselho
o Superior da Justiça do Trabalh
ho realizouu 9 Sessõess Ordináriass e 1
Sessãoo Extraordinnária.
Neste período foram autuados 1449 processo
os originário
os e 11 recuursos, tendo
o sido profeeridos
104 accórdãos pelo Plenário, 32 decisõess monocrátiicas, e editadas 12 Resooluções.
O índice dee cumprimeento de deliiberações dee caráter no
ormativo geeral expedid
das pelo Pleenário
do CS
SJT (decisõões do Conselho que ccontinham prazo deterrminado ouu obrigação
o específica para
cumprrimento pellas Cortes Regionais)
R
ffoi de 100%
%, excluindo
o-se as deciisões refereentes a processos
de Auuditoria.
P
PROCESSO

RESULTADOS

CLIENT
TES

3.1 C
Classificação de
d
matéérias que
d
deverrão constar dos
registtros de
autuaação

 CSJT;
Docum
mentos
 Partes
(resoluçções, petiçõess, interessad
das.
etc) classificados

3.2 D
Distribuição de
d
proceessos

Processsos conclusos
aos Rellatores

 Conselheeiros;
 Partes
interessad
das.

 Conselheeiros;
 Intimaçções pessoais;;
3.3 Preparação paara
 Advogad
dos;
 Pauta de
d Julgamentoo;
julgaamento
 Partes
 Publicaação da Pauta..
interessad
das.
 Acórdããos;
 Conselheeiros;
 Recom
mendações;
 Advogad
dos;
3.4 Ju
ulgamento em
m
 Resolu
uções;
 TRT´s.
sessãão
 Enunciiados
Administrativos.
 Sociedad
de;
Decisõees colegiadas e  JT de 1ºº e 2º
3.5 Publicação de
monocrráticas
Atos e decisões doo
graus;
publicadas
CSJT
T
 Judiciário
o do
Trabalho.
 CSJT;
Processsos baixados e  TRT´s.
3.6 B
Baixa e
arquivaados
Arqu
uivamento

3.7 Siistematizaçãoo
da Ju
urisprudênciaa

NECESSIDA
ADES

UNIDAD
DES
TÉCNICA
AS
 CPROC

Prepaarar os processsos para
distribuição.
 CPROC
Distriibuir os proceessos entre
os Co
onselheiros paara relatoria.
 Intim
mar as partes innteressadas;  CPROC
 Preparar a pauta dde
julgaamento.
 CPROC
Profeerir decisão coolegiada.

Cump
prir o princípiio
consttitucional da ppublicidade
dos atos
a públicos.

 CPROC
 Secretaria Geral
G

 Baixar os feitos orriundos dos  CPROC
TRT;
 Arqu
uivar feitos oriiginados no
CSJT
T.
 Conselheeiros;
 CPROC
 Sociedad
de;
Sistem
 Cadern
nos
matizar a jur
urisprudência
 Advogad
dos;
Administrativo
e
do CSJT,
C
por meeio de uma
 Ministériio
Judiciáário do CSJT;
base de dados infformatizada,
Público;
mediaante prévia seleção e
 Pesquissa processuaal
registtro dos temas para fins de
eletrônica no sítio ddo  Partes
Interessadas;
pesqu
uisa.
CSJT.
 Judiciário
o do
Trabalho.

29

Pod
der Judiciá
ário
Jusstiça do Tra
abalho
Con
nselho Sup
perior da J ustiça do Trabalho
T
1.6.2.4 Maacroprocessso 4: Estrattégia Organ
nizacional
Tem por objetivo
o
imp
plementar uuma culturra estratégicca planejadda e continu
uada, focadda na
gestãoo por resulttados e na satisfação dda sociedad
de para o CSJT
C
e Justitiça do Trab
balho de 1ºº e 2º
graus..

4.1 Planejamento Estrattégico

4. Estratéggia
Organizacional

4.2 Desdobram
D
mento da esttratégia

4.3 EExecução e monitoram
mento da Esstratégia do
o CSJT e
da JT de 1º
1 e 2º grauus

O Conselhho Superiorr da Justiçaa do Trabaalho elaboraa 3 (três) PPlanos Estrratégicos: Plano
P
Estrattégico da Juustiça do Trrabalho – P
PE-JT, Plano
o Estratégicco do Conseelho Superiior da Justiçça do
Trabaalho – PE-CSJT e Plano
o Estratégicco de Tecno
ologia da Infformação e Comunicaçção - PETIC
C.
v
o fim do
d prazo dee vigência dos
d referidoss planos estrratégicos, o ano de 20114 foi
Tendo em vista
marcaado por ativvidades paraa criação e ddesdobrameento dos novos planos que terão vigência
v
de 2015
a 20200.
O PE-CSJT
T e o PE-JT
T, para o pperíodo de 2015
2
a 202
20, foram ap
aprovados, respectivam
r
mente,
pelas Resoluções 145/2014
4 e 146/20 14. O PET
TIC, por su
ua vez, enccontra-se em
m fase finaal de
desenvvolvimentoo.
O acompannhamento do
os planos esstratégicos é feito por meio
m do Sisstema de Geestão Estrattégica
– Sigeest. Para caapacitação de magistrrados e serv
vidores no uso da ferrramenta, em
m 2014 o CSJT
C
promooveu 2 (doiss) treinamen
ntos, em junnho e em seetembro, parra os níveis iniciantes e intermediáários,
tendo capacitadoo aproximad
damente 500 (cinquentaa) usuários, dentre collaboradores do CSJT e das
Cortess Regionaiss.
PR
ROCESSO

4.1
Planejamento
Estratégico

RESULTADOS

CLIENT
TES

 Definição
dos
Planos Estratégicos
E
Institucion
nais da JT
de 1º e 2º graus e do
CSJT, alin
nhados ao
do Poder Judiciário;
J
 Definição
dos
Planos Estratégicos
E
de Tecno
ologia de
e
Informação
da
Comunicação
Justiça do
o Trabalho
de 1º e 2º graus e do

 JT de 1º e 2º graus;
 CSJT;
 Gestores de Metas;
M
 Entidades
de
Classe;
 Sociedade;
 CNJ.

NECESSID
DADES

UNIDAD
DES
TÉCNIC
CAS
o  CGEST
Prover a Justiçaa do Trabalho
de 1º e 2º graus e o CSJT dee  SETIC
plano
um
estratégico
o
insttitucional e dde um plano
o
estrratégico de T
Tecnologia daa
Info
ormação e C
Comunicação
o
(PE
ETIC), alinhaddos ao plano
o
estrratégico
ddo
Poderr
Jud
diciário.
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CSJT.
Planos
Táticos
e  JT de 1º e 2º graus;  Desdobrar
o
Plano
o  CGEST
Operacionaiis, para a  CSJT.
Esttratégico
eem
Planoss  SETIC
da
execução
Tátticos e Operaacionais entree
4.2
estratégia, alinhados
os vários setorees envolvidoss
Dessdobramento
Poder
ao
do
na execução da eestratégia;
da eestratégia
Judiciário, CSJT
C
e da
 Comunicar a esstratégia paraa
JT.
tod
da a organizaçã
ção.
 Êxito na execução  JT de 1º e 2º graus;
de projeto
os e ações  CSJT;
estratégico
os
do  Sociedade.
CSJT, da JT de 1º e
2º
grraus
e
Tecnologiaa
da
e
Informação
Comunicação;
 Divulgação
dos
resultados ligados à
4.3 Execução e
execução
da
mon
nitoramento
estratégia
da E
Estratégia
institucion
nal e de
do C
CSJT e da
TIC do CSJT
C
e da
JT de 1º e 2º
JT de 1º e 2º graus;
graaus
 Revisão periódica
dos
Planos
Estratégico
os
Institucion
nais e de
TIC da JT
T de 1º e 2º
graus e do CSJT;
 Cumprimeento
das
Metas Naacionais e
Específicaas da JT de
1º e 2º grau
us.

 Acompanhar
e
apoiarr  CGEST
pro
ojetos e açõees constantess  SETIC
do plano estratéggico;
 Rev
visar periodi
dicamente oss
plaanos estratégiccos;
 Acompanhar o cumprimento
o
o
dass metas definiidas no Plano
Esttratégico do C
CSJT e da JT
T
de 1º e 2º graus;
 Acompanhar o cumprimento
o
dass metas N
Nacionais e
Esp
pecíficas da JJT de 1º e 2ºº
graaus estabeleciddas.

1.6.2.5 Maacroprocessso 5: Admin
nistração Geral
G
Tem por objetivo
o
sistematizar, aaperfeiçoar e racionallizar a gesttão dos reccursos mateeriais,
humannos, orçameentários, fin
nanceiros, bbibliográficcos e docum
mentais com
m a finalidaade de garanntir a
eficiênncia e a quaalidade operracional.

5.1 Gestão
G
orça
amentária e financeira
a

5. A
Administrração
Geral

5.2
2 Gestão do
ocumental e memória

5.3 Gestão de pesssoas

31

Pod
der Judiciá
ário
Jusstiça do Tra
abalho
Con
nselho Sup
perior da J ustiça do Trabalho
T

Ao longo de
d 2014 o macroproceesso “admin
nistração geral” engloobou diversaas atividadees no
que see refere à geestão orçam
mentária e finnanceira, geestão docum
mental e mem
mória e gesstão de pessoas.
Destacam-sse as princip
pais atividaades:
- autorização do orçam
mento paraa a Justiça do Trabalho em 20144 de R$ 15..423.836.1332,00,
sendoo R$ 14.9448.131.476,0
00 originárrios de fon
nte do Tesouro Nacioonal e R$ 475.704.6556,00
originnários de foonte própriaa, referente a recursos obtidos porr meio de cconvênios firmados
f
coom os
bancoos oficiais;
- elaboraçãão da propossta orçamenntária da Jusstiça do Trabalho para 22015;
- priorizaçãão das açõees setoriais de âmbito nacional (modernizaçção de instaalações físicas e
implanntação de Varas
V
do Trrabalho e ddos projetoss de constru
ução em anndamento, contemplado
c
os na
Lei Orçamentáriaa Anual de 2014);
2
- desenvolvvimento da modelagem
m
m do Sistemaa de Custos da Justiça ddo Trabalho
o (SIC-JT);
- instituiçãoo do grupo de trabalhoo para a elaaboração dee requisitoss de ferramenta tecnolóógica
destinnada à gestãão de pessoaas por comppetências naa Justiça do Trabalho dee 1° e 2° graus;
- acompanhhamento daa implantaçãão do modeelo de Gestãão de Pessooas por Com
mpetências em 5
(cincoo) Tribunaiss Regionais do Trabalhho (conform
me cronogram
ma previstoo da Resoluçção 92/20122);
- estudos reeferentes a diversos
d
tem
mas relacion
nados à gesttão de pessooas;
- atividadess desenvolv
vidas no ambbiente virtu
ual de aprend
dizagem doo CSJT – EA
AD/JT;
- projetos de
d implantaação de sisteema unificaado de Gesttão de Pesssoas nas Co
ortes Regionnais e
no CS
SJT;
- implantaçção de ferram
menta inforrmatizada para Controle de Processsos de Mag
gistrados;
- cumprimeento de 83%
% (oitenta e três por ceento) do cronograma doo projeto dee implantaçãão de
melhoorias na gesttão documeental;
- cumprimeento de 90%
% (noventa por cento) do projeto de moderniização do Diário
D
Eletrôônico
da Jusstiça do Traabalho.
PRO
OCESSO

RESUL
LTADOS

 Inserção dass necessidadees
da JT de 1º e 2º graus nna
LOA, LDO e PPA;
 Programação
o financeira dda
JT de 1º e 2ºº graus;
 Liberação dos recursoos
financeiros para a JT dde
5.1 G
Gestão
1ºe 2º graus e TST;
orçam
mentária e  Regulamentaação dos atoos
finan
nceira
de
admin
nistração
dde
recursos orççamentários e
financeiros na JT de 1º e
2º graus;
 Acompanham
mento,
supervisão e coordenaçãão
das atividades contábeiis
na JT de 1º e 2º graus.

CLIENT
TES

NECESSID
DADES

UNIDA
ADES
TÉCNIC
CAS
JT de 1º e 2º  Coordeenar a ellaboração das
d  CFIN
graus
proposstas de projeetos de lei da
LOA, LDO e PPA rrelativos à JT de
1º e 2º graus;
 Validaar e liberar aas propostas de
programação financceira da JT de 1º
e 2º graus,
g
acomppanhando a sua
s
execuçção;
 Proporr normas ccom vistas a
regulam
mentar
oss
atos
de
adminiistração
ddos
recurssos
orçameentários e financeiros e
contáb
beis e sua exeecução na JT de
1º e 2º graus;
 Exerceer a supervvisão contáb
bil,
financeeira e orççamentária no
âmbito
o da JT de 1ºº e 2º graus, na
condiçção de órgão ssetorial contáb
bil.
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5.2 G
Gestão
mental e
docum
memória

5.3 G
Gestão de
Pessooas

 Verificação da efetividadde  CSJT
da execuçãão da gestãão  TRT´s
documental da JT de 1º e  Sociedad
de
2º graus;
 Preservação da memóriia
da JT de 1º e 2º graus;
 Modernizaçãão
doos
arquivos e centros dde
memória da JT de 1º e 22º
graus;
 Disponibilizzação
ddo
patrimônio arquivístico
a
dda
JT de 1º e 2ºº graus.
 Programas de
d capacitaçãoo,  TRTs
e  CNJ
desenvolvim
mento
valorização profissionaal
para a JT de 1º e 2º graus;;
 Criação de Cargos
C
e Varaas
do Trabalho;
 Controle daa implantaçãão
da
gestão
poor
competênciaas na JT de 11º
e 2º graus.

 Proporr e acompanhhar a execuçção  CGDOC
C
da gestão documenttal da JT de 1º e
2º grau
us;
 Zelar pela correta aplicação das
d
normas e procedim
mentos relativ
vos
a
produção,
classificaçãão,
temporralidade,
e
alocação
preserv
vação de doccumentos da JT
de 1º e 2º graus;
 Preserv
var a memóriia da JT de 1ºº e
2º grau
us;
 Moderrnizar os arquuivos e centrros
de mem
mória dos TRT
RT´s;
 Divulg
gar o patrimônnio arquivístiico
da JT de
d 1º e 2º grauus.
 Promo
over o desen
envolvimento e  CGPES
valorizzação de servidores e
magisttrados da Justitiça do Trabalho
para um
u melhor ddesempenho de
suas fu
unções;
 Superv
visionar a gesttão dos cargoss e
funçõees dos TRTs
 Proporr normativoss relativos à
gestão de pessoas.

1.6.2.6 Maacroprocessso 6: Comu
unicação Institucional
Tem por obbjetivo divu
ulgar, para os públicoss interno e externo,
e
poor meio de diferentes
d
c
canais
de com
municação, decisões, informações
i
s e serviçoss prestados pelo CSJT e pela Justtiça do Trabbalho
de 1º e 2º graus.

6.1
6 Comuniccação Exterrna

6. C
Comunicaçção
In
nstitucionaal

6.2
6 Comuniccação Internna

6.3 Prromoção, accompanham
mento e oriientação de
e ações
leggislativas visando ao aprimorameento da Gesstão

No que tannge ao macrroprocesso “comunicação instituccional”, o C
CSJT implementou divversas
iniciattivas para o aprimoram
mento das attividades, priorizando
p
proposiçõess sobre alteeração legisllativa
e projetos de criaação de carg
gos para a Juustiça do Trrabalho.
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Entre outraas atividadess desenvolvvidas destacam-se:
- estudos para avaliar alternativass de plataformas tecnollógicas paraa reformulaação do porttal do
CSJT,, bem comoo para os siites dos proogramas e ações desenv
volvidos peelo órgão: Processo
P
Juddicial
Eletrôônico da Juustiça do Trabalho,
T
P
Programa de
d Combatee ao Trabaalho Infantiil da Justiçça do
Trabaalho, Execuçção Trabalh
hista e Progrrama Nacional de Prevenção de A
Acidentes dee Trabalho;
- campanhaas de divulg
gação da Seemana Nacio
onal da Exeecução Trabbalhista, Pro
ograma Naccional
de Preevenção dee Acidentes de Trabalhho (Program
ma Trabalh
ho Seguro), Programa de Combaate ao
Trabaalho Infantill;
- crescimennto do núm
mero de aceessos nas reedes sociaiss do Conseelho Superio
or da Justiçça do
Trabaalho por meio
m
das seguintes açõões: reativaação e reesstruturação do Facebo
ook do CS
SJT e
reativação e reesttruturação do
d Twitter ccom a obten
nção de 13.3
397 usuárioss;
- priorizaçãão de proposições sobree alteraçõess legislativaas que visem
m à celeridade na tramitação
dos prrocessos na Justiça do Trabalho,
T
c omo reform
ma da execução trabalhiista;
- 18 (dezoitto) projetoss de criaçãoo de cargos tramitaram
t
no Congressso Nacionaal, durante o ano
de 2014, destes, 4 (quatro) foram
fo
transfformados em
m lei;
- acompannhamento dee mais de 160 proposições legislativas em
m tramitação
o no Conggresso
Nacioonal.

PRO
OCESSO

6.1 Com
municação
Externaa

6.2 Com
municação
Interna

RESU
ULTADOS
 Publicação de
d conteúdo ssobre
o CSJT e a JT de 1º e 2º
graus;
 Divulgação de imagem
m da
Justiça acesssível e integraada;
 Transparênccia;
 Construção e fortalecim
mento
do relacion
namento com
m a
sociedade;
 Alinhamento
o das açõess de
comunicação
o entre o CS
SJT e
da JT de 1º e 2º graus;
 Acesso
às
facilitado
informaçõess do CSJT e dda JT
de 1º e 2º graaus.

 Divulgação de atividadees de
interesse do CSJT;
 Melhoria da
d
comuniccação
entre
as
uniddades

CL
LIENTES

NECESSSIDADES

UNIDA
ADES
TÉCNIC
CAS
 Socieedade;
 Desenvolveer e atualizar as  ASCOM
M
 JT de
d 1º e 2º mídias uutilizadas peela
Comunicaçção do CSJT;
graus;
 Demaais Órgãos  Desenvolveer meios paara
acesso e innteratividade da
Exterrnos;
sociedade ccom o CSJT e a
 TST
JT de 1º e 22º graus;
 Desenvolveer
as
campanhass de importânccia
para o CSJT
T;
 Divulgar
ões
as
decisõ
judiciais e administrativ
vas
relevantes do CSJT e da
JT de 1º e 22º graus;
 Manter Intterlocução co
om
órgãos exteernos;
 Atender ao
aos dispositiv
vos
à
legais
relativos
transparênccia
institucionaal;
 Formular ddiretrizes para as
ações de ccomunicação da
JT de 1º e 22º graus;
 Supervisionnar
administrattivamente
as
áreas de ccomunicação da
JT de 1º e 22º graus.
Integrar aas ações das
d  ASCOM
 Unidaades
M
unidades administrativ
vas
Admiinistrativas
do CSJT por meio das
d
do CS
SJT;
utilizadas peela
 Conseelheiros do mídias ut
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administrativ
vas do CSJT.
CSJT
T
Comunicaçãão.
 Criação de cargos e varaas do  CSJT
T;
 Acompanhaar e promover,  ASRI
trabalho;
aoo
Congressso
 JT de
d 1º e 2º junto
de
Nacional,
a
aprovação
 Suplementaçção do orçam
mento graus;
projetos
de
e
lei
de
criaç
ção
da JT de 1º e 2º graus;
 TST
de cargos, funções na JT
 Alteração dee leis relacionnadas
de 1º e 2º ggraus;
6.3 Prom
moção,
à JT de 1º e 2º graus;
acompanhamento  Alteração na
 Acompanhaar e promover,
n estruturaa do
e orientaação de
junto
aoo
Congressso
CSJT e da JT
T de 1º e 2º grraus.
ações leggislativas
Nacional, a aprovação de
visando ao
Projetos dee lei de criaçção
aprimorramento
de Varas doo Trabalho;
da Gestãão
 Acompanhaar, junto ao
Congresso Nacional, a
aprovação de projetos de
lei de
suplementaçção
orçamentárria para a JT de
1º e 2º grauus.

1.6.2.7 Maacroprocessso 7: Gestãoo e Govern
nança de TIIC
Tem por objetivo
o
a gestão
g
e govvernança em
m Tecnolog
gia da Inforrmação e Comunicaçã
C
ão do
CSJT e da Justiçaa do Trabalh
ho de 1º e 22º graus.

77. Gestão e
Go
overnançaa de
TIC

7.1 Supe
ervisão da gestão
g
de TTIC na JT

7.2
7 Governança de TICC

Em 2014 foram
f
desen
nvolvidas vvárias ativid
dades englo
obadas peloo macroprocesso “Gesstão e
Goverrnança de TIC”.
T
Em resumoo podem serr citadas as sseguintes açções:
- instituiçãão do Sistema Processso Judicial Eletrônico da Justiçaa do Trabaalho (PJe-JT
T) na
Justiça do Traballho, por meiio do Ato nº 136/CSJT
T.GP.SG/2014, como siistema de prrocessamennto de
inform
mações e prááticas de ato
os processuuais;
- instituiçãoo da Política de Padronnização e Evolução da Infraestrutuura Tecnoló
ógica do Sisstema
do PJ--e da Justiçaa do Trabalho pelo Atoo nº 342/CS
SJT.GP.SG/2
2014;
- implemeentação de funcionallidades no PJe-JT de
d acessibillidade paraa pessoas com
deficiência;
- atendimennto efetivo de
d 59,98% ddas demand
das de defeitos e melhoorias referen
ntes ao PJe- JT;
- lançamennto de váriass versões doo PJe-JT (p
para estabilidade, correeção de defeeitos e melhhorias
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de perrformance do
d sistema);;
- implemenntação de diversas
d
açõões visando
o à seguran
nça nas auteenticações e autorizaçõões e
outross projetos em
m andamen
nto, desenvoolvidos em parceria
p
com
m o TST, qque serão integrados aoo PJeJT, paara contempplar funcionalidades e m
melhorias para a prestaação jurisdiccional;
- boas prátiicas de goveernança com
m a transforrmação de demandas
d
doo PJe em prrojetos;
- contrataçãão pelo CSJJT e pelos T
TRTs de serviços técniicos especiaalizados parra implantação e
aprim
moramento de
d Escritório
o de Projetoos de Tecnollogia da Infformação e C
Comunicaçções;
- ações paraa ampliação
o da infraesttrutura tecn
nológica de TI.
T
RESULTA
ADOS
PROC
CESSO
 Infraestrutura
I
t
tecnológica
ad
dequada às
de TIC de
n
necessidades
1 e 2º graus;
1º
 Sistemas
S
de
d
TIC
p
padronizados;
 Integração
I
entre os
s
sistemas
de TIC
T usados
7.1 Supeervisão
n JT de 1º e 2º
na
2 graus;
da
gestão d
de TIC na  Adequada
A
ex
xecução de
JT
p
projetos
e processos
l
ligados
à TIC;;
 Recursos
R
e soluções de
da
S
Segurança
I
Informação;
 Serviços
S
de
d
TIC
às
a
adequados
n
necessidades
da
d JT
 Estrutura
E
de
r
responsabilida
ades
e
d
direitos
de decisão
d
no
u de TIC paara projetos
uso
n
nacionais;
 Processos
P
dee trabalho,
p
procedimentos
s, práticas
e
controlees
bem
d
definidos;
A
corporativas para
7.2 Goveernança  Ações
o
da
a
aprimorament
de TIC
G
Gestão
de TIC
C;
 Adequada
A
ap
plicação de
ligados ao
i
investimentos
P
PETIC;
 Segurança
S
da
I
Informação;
 Processo
P
Judicial
E
Eletrônico
(PJ-e)
a
adequado
às
n
necessidades
da
d JT.

CLIENT
TES

NECESSID
DADES

UNIDAD
DES
TÉCNIC
CAS
 CSJT;
 Definir e aco
companhar o  SETIC
mprimento dee metodologiass
 Justiça do Trrabalho cum
e normas de gesttão de TIC;
 Inteegrar e apperfeiçoar oss
sisttemas
e
serviçoss
com
mputacionais, de âmbito
o
naccional, da Justiça do
o
Traabalho.

 JT de 1º e 2ºº graus;  Sup
pervisionar a Governançaa  SETIC
de TIC da JT de 1º e 2º graus;
 CSJT;
 Meelhorar continuuamente o PJ CNJ;
e.
 Sociedade;
 TST
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2
PLANEJJAMENT
TO
AMENTÁ
ÁRIO
ORÇA

O
ORGANIZ
ZACIONA
AL

E

DE
ESEMPEN
NHO

2.1 Planejaamento Organizacion
nal
m
Em 28 de novembro
n
de
d 2014, sobb a presidên
ncia do Ex.mo
Sr. Minisstro Antonio
o José de Barros
B
Levennhagen, o Plenário
P
ap
provou por unanimidade o novo Plano Estrratégico Institucional, com
vigênccia para o sexênio
s
201
15-2020, poor meio da resolução
r
CSJT
C
nº 1466, em substtituição ao plano
p
estabeelecido paraa o período de
d 2011 a 22014, aprovaado pela Reesolução CSSJT nº 89/20
011.
A elaboração do aludiido Plano, cconduzida pela
p Coordeenadoria de Gestão Esttratégica, coontou
com a participaçãão de representantes dde todas as unidades
u
do
o CSJT, quee arduamen
nte empenhaaramse na construçãoo de um do
ocumento coonsistente e alinhado às necessiddades do órrgão, voltaddo ao
os prestadoss e ao desen
nvolvimento de seus reecursos hum
manos, mateeriais
aperfeeiçoamento dos serviço
e de innfraestruturra.
Dando conntinuidade ao trabalho iiniciado em
m 2014, duraante todo o ano seguin
nte, realizouu-se a
execuução do novvo Plano Estratégico,
E
com iniciaativas desen
nvolvidas ppor cada um
ma das áreaas do
CSJT,, pautadas pela
p missão
o e visão esttabelecidas no Plano In
nstitucionall, com vistaas ao alcancce das
metas aprovadas..
Importante destacar o alinhamennto do Plano
o Estratégicco do CSJT
T com as diretrizes traççadas
pela R
Resolução CNJ
C n.º 198
8, de 16 de junho de 2014,
2
que dispõe sobree o planejam
mento e a gestão
g
estratéégica no âm
mbito do Pod
der Judiciárrio.
A referida norma
n
reun
niu as propoostas apreseentadas por todos os seegmentos daa Justiça vissando
à atuaalização da estratégia nacional,
n
bbem como apresentou
a
os Macrodeesafios do Poder
P
Judicciário
para o sexênio 20015-2020.
Ademais, As
A estratég
gias do CS
SJT foram estabelecid
das com baase no con
ntexto ambiiental
(polítiico, econôm
mico, ambien
ntal, tecnolóógico e social) no quall a organizaação se inserre, bem com
mo na
avaliaação internaa, com identtificação de potencialid
dades e dificculdades. E
Essa análisee foi resumidda no
modello SWOT, a qual evid
dencia as opportunidadees e ameaças (análise do ambien
nte externo) e os
pontos fortes e frracos (análisse interna) ddo Tribunall. A matriz SWOT
S
do C
CSJT foi asssim definidaa.

M atriz da An
nálise do Ambiente
Análise In
nterna
Forças:
Bom ambiiente de trab
balho e espíírito colaborrativo;
Capacidadde técnica e engajamentto dos serviidores;
Poder reguulamentadorr e uniformiizador confferido constiitucionalmeente.
Fraquezass:
Falta de inntegração do
os sistemas (CSJT/TRT
Ts/VTs);
Estrutura incompatíve
i
el com a miissão institu
ucional;
Falta da leei regulamen
ntadora do C
CSJT.
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Análise Exxterna
Oportuniddades:
Parcerias com TRTs e outras insstituições;
Implantaçção de sistemas nacionnais;
Aprovaçãão dos projeetos de lei dde regulamentação e esttruturação ddo CSJT;
Maior vissibilidade in
nstitucional..
Ameaças:
Descontinnuidade de políticas púúblicas, orçaamentárias e de pessoal
al;
Conflito de
d competências entre órgãos;
Desestabiilização eco
onômica;
Dificuldaade do CSJT
T em supervvisionar os TRTs;
T
Baixa atrratividade da
d carreira ddo Judiciário no que see refere à ppolítica salarrial e de geestão
de ppessoas.

As diretrizees estratégiccas do CSJT
T foram esttabelecidas com o intuiito de realizzar a sua Missão
M
e alcaançar a Vissão até o ano
a de 20220, pratican
ndo os valores que peermeiam a instituição. Tais
diretriizes estão allinhadas aos macrodesaafios, confo
orme se veriifica adiantee.
- Missão:
Exercer a supervisão administraativa, orçam
mentária, financeira e patrimoniaal da Justiçça do
Trabaalho de 1º e 2º graus, a fim de prom
mover seu aprimoramen
a
nto em beneefício da sociedade.
- Visão:
nte a sociedaade pela ex
xcelência deesempenhadda na superv
visão, integrração
Ser reconheecido peran
e deseenvolvimentto da Justiça do Traballho de 1º e 2º
2 graus.
- Valores:
biental – Attuar para a garantia
g
da cidadania e da gestão ambiental;
a
Consciênciia socioamb
Ética - Agiir com honeestidade, im
mparcialidad
de, probidad
de, integridaade e credibilidade em todas
t
as açõões e relaçõees;
Excelênciaa - Prestar os serviços ccom profissiionalismo, celeridade
c
e efetividade;
Inovação – Buscar solluções inovaadoras paraa o aprimoraamento da pprestação do
os serviços;
Respeito às
à peculiarridades reggionais – Atender
A
as diferentes realidades regionais e as
especiificidades culturais no exercício daa missão in
nstitucional;
Transparên
ncia – Garaantir a acesssibilidade daas informações;
Valorizaçãão das pesso
oas – Incent
ntivar a melh
horia contín
nua do bom
m relacionam
mento, bem--estar
e satissfação pessooal e profisssional.
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Quadro
o Demostraativo dos Ob
bjetivos, In dicadores e Metas
Objetivvo

Desenvvolver
pessoass
e
aprimorar
a
infraesttrutura,
como
bem
assegurrar
o
alinham
mento do
orçameento
à
estratéggia
do
CSJT

Promovver
a
melhorria contínua
dos proocessos de
trabalhoo

Indicador

Meta
M
2015

IMSCS – Índice Méédio de
Capacitação dos Servidoores em
Competênciaas

Meta 1: aumenttar, a partir da medição dee 2015, os
peercentuais de servidores,
s
poor área de lottação, que
atiingiram o míínimo de 16hh/a de capaciitação em
competências atté 2020.

IDC – Índicee de Desenvollvimento
da Competên
ncia

Meta 2: alcan
nçar 90,5% no nível “Atendeu
Pleenamente” da
d
Avaliaçãão de Imp
pacto de
Trreinamento em
m 2015.

IRE – Índiice de Rotaatividade
Externa

Meta 3: reduzir a rotatividadee externa paraa 12% em
20
015.

ICO – Índice
Organizacion
nal

Meta 4: alcançaar, em 2015, o nível “satisffatório ou
ex
xcelente” na pesquisa de clima organizacional,
paara os fatoress “Divisão da
das Tarefas”, “Divisão
So
ocial do Trabaalho”, “Estiloo de Gestão”, “Sentido
de Esgottamento”,
do
o
Trabalho””, “Risco
Reeconhecimento
o” nos perceentuais de 69
9%, 48%,
48
8%, 85%, 50%
% e 82%, respeectivamente.

de

Clima

IAFAST – Ín
ndice de Afasstamento
de Servido
ores Decorreente de
Licença Méd
dica

mento de
Meta 5: reduzzir para 2,999% o afastam
serrvidores decorrente de licença méd
dica para
traatamento da prrópria saúde eem 2015.

ISTI – Índicee de Satisfaçãoo de TI

ntar para 78%
% o grau de satisfação
s
Meta 6: aumen
do
os servidores sobre
s
os serviçços de TI presstados em
20
015.

IMP – Índicee de Mapeameento dos
Processos dee Trabalho do CSJT

Meta 7: mapearr 15% dos proocessos de traabalho do
CS
SJT em 2015.

IAC – Índicee de Alinham
mento da
Comunicação
o

Meta 8: obter o índice de 600% no alinhaamento da
comunicação em
m 2015.
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Objetivvo

Fomenttar
o
alinham
mento e a
da
integraçção
do
Justiça
Trabalhho de 1º e
2º grauus

Fortaleecer
os
processsos
de
superviisão
e
controlle voltados
à goverrnança

Aprimoorar
a
Gestão da Justiça
do Trabbalho de 1º
e 2º graaus

Contribbuir para a
melhorria
da
prestação
jurisdiccional na
do
Justiça
Trabalhho de 1º e
2º grauus

Indicador

Meta
M
2015

IISGC – Índiice de Implant
ntação do
Sistema de Gerenciameento de
Custos

Tribunais Regionais do
Meta 9: atingirr 10% dos Tr
Trrabalho com o sistema de custos do
d CSJT
im
mplantado em 2015.
2

IISGP – Índiice de Implanttação do
Sistema de Gestão
G
de Pesssoas

Meta 10: atingir 4% dos Trib
ibunais Regionais do
Trrabalho com o sistema de ggestão de pesssoas do
CS
SJT implantad
do em 2015.

IACD
–
Índice
de
do
Acompanham
mento
Cumprimento das Determiinações

2
contribuuir para o alcance de
Meta 11: em 2015,
0% do cumpriimento dos reequisitos defin
nidos nas
50
deeterminações do
d CSJT no prrazo estabeleccido.

ICRU – Ín
ndice de C
Conteúdo
Replicado Un
niformizado

Meta 12: uniforrmizar 50% doo conteúdo ob
brigatório
veeiculado em 20
015.

IEXPE – Índ
dice de Execuução dos
Projetos Estrratégicos

Meta 13: alcanççar 55% de prrojetos estratéégicos em
ex
xecução dentro
o do prazo em
m 2015.

IRS – Ín
ndice
Supervisionaados

Meta 14: increm
mentar o recuurso supervisiionado no
an
no de 2015 em
m 25% até 20200.

de

R
Recursos

ICDA – Índ
dice de Cumpprimento
das Delibeerações do CSJT
Decorrentes de Auditoria

Meta 15: atingirr o índice de 550% de monittoramento
daas deliberaçõess de auditoria em 2015.

ITI – Índice de Transparêência das
Informações

2
contribuuir para que 50% das
Meta 16: em 2015,
infformações exigidas em disspositivos leg
gais sejam
pu
ublicadas e atu
ualizadas noss sítios eletrôn
nicos dos
TR
RTs.

ISIPJe – Ín
ndice de Saatisfação
Interna do Processo Judicial
Eletrônico

Meta 17: increm
mentar o Índicce de Satisfaçãão Interna
com o Sistema do PJe em 55% ao ano, a partir da
meedição de 2015.

ISEPJe – Índice
Í
de Saatisfação
Externa do
o Processo Judicial
Eletrônico

Meta 18: increementar o Ínndice de Sattisfação
Ex
xterna com o Sistema do PPJe em 5% ao
o ano, a
paartir da mediçãão de 2015.
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Mapa estraatégico do CSJT:
C

Ainda no exercício de 20155 o CSJT
T antecipou
u-se e reealizou um
ma Reuniãoo de
Acom
mpanhamentto do referido Plano coom o objetivo de apreesentar os vvalores obtiidos no prim
meiro
semesstre, proporr ações no caso das situações em
e desacorrdo com a expectativ
va e analisar as
sugesttões técnicaas para o aprrimoramentto dos índicces juntamen
nte com as ááreas respon
nsáveis.
Cabe ressaaltar que os esforços eempreendidos por mag
gistrados, ggestores e colaboradorees no
decorrrer dos messes de janeiro a dezem
mbro do ano anterior cu
ulminaram nno cumprim
mento da maaioria
de suaas metas, reesultado con
nsiderado exxpressivo paara o primeiro ano sob a gestão dee um novo Plano
P
Estrattégico Instittucional.
Por fim, ressalta-se qu
ue, para o ppróximo quiinquênio vislumbra-se que, com a implementação
de açõões e projettos específicos, o bom
m desempenh
ho seja man
ntido, almejjando amplliar o número de
metas superadas.
2.1.1 Descrrição sintéttica dos objjetivos do exercício
e
Para alcanççar os objeetivos estraatégicos traçados, o alludido Planno foi estru
uturado sobb três
perspeectivas: recuursos, proceessos internnos e resultaados.
A perspecctiva recurssos constituui-se no fo
ortalecimen
nto da instiituição pela valorizaçção e
desenvvolvimentoo das pessoaas, bem com
mo pela otiimização do
os recursos materiais, orçamentárrios e
tecnollógicos e daa melhoria da
d comunicaação e da in
nfraestruturaa com foco na missão do
d CSJT.
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A perspecttiva processsos internoos, por suaa vez, reprresenta a m
melhoria do
os processoos de
trabalhho, assim como
c
das attividades e iniciativas desempenh
hadas pelo C
CSJT, como
o por exemp
mplo o
fortaleecimento dos
d
processsos de suppervisão e controle voltados à governan
nça, visanddo ao
aprim
moramento da
d Justiça do
o Trabalho dde primeiro
o e segundo graus.
Finalmentee, a perspecctiva resultaados baliza-se pelo im
mpacto das ações desempenhadas pelo
CSJT para aprim
morar a gestãão administtrativa e con
ntribuir paraa a melhoriia da prestaçção jurisdiccional
na Jusstiça do Traabalho de 1º e 2º graus, em benefíccio da socied
dade.
2.1.2 V
Vinculação dos planos da unidad
de com as co
ompetência
as institucioonais e outros planos
Como dem
monstrado anteriormen
a
nte, o plan
no estratégiico do CSSJT está allinhado com
m as
diretriizes traçadaas pela Resolução CN
NJ n.º 198,, de 16 de junho de 2014, que dispõe sobbre o
planejjamento e a gestão estrratégica no ââmbito do Poder
P
Judiciiário.
Os Macroddesafios con
nstantes da mencionada Resolução
o fazem parrte do Plano Estratégicco do
Poderr Judiciário e são objetiivos gerais qque a Justiçça perseguirá até o ano de 2020.
Da mesmoo modo, o Plano
P
Estraatégico do CSJT
C
estabeleceu objeetivos estrattégicos, quee são
declarrações de açções para see realizar a Missão e alcançar
a
a Visão
V
praticaando os vallores primorrdiais
da insstituição, e estão
e
alinhaados aos Maacrodesafioss conforme descrito a sseguir.
Objetivos Esstratégicos doo CSJT
Desenvoolver
pesssoas
e
aaprimorar
a
assegurar o
infraestrrutura, bem
m como
alinham
mento do orçam
mento à estraté
tégia do CSJT

Macro
odesafios do P
Poder Judiciá
ário
Melhoria da gestão de ppessoas
Melhoria da infraestruutura de goverrnança
e governaança de TIC

Promovver a melhoriaa contínua do s processos de
d
trabalhoo;
Aprimoorar a Gestão da
d Justiça do Trabalho de 1º
1
e 2º grauus;

bidade
Combate à corrupçãoo e a improb
administrativa

Aperfeiço
oamento da geestão de custos

Fortaleccer os processsos de superviisão e controlle
voltados à governançça
Fomenttar o alinham
mento e a integração da
d
Justiça do
d Trabalho de
d 1º e 2º grauus

Instituição de governannça judiciária
à execuções ttrabalhistas
Impulso às
Gestão de
d demandas repetitivas e dos
grandes liitigantes

Contribuir para a melhoria da prestaçãão
jurisdiciional na Justiiça do Traballho de 1º e 2º
2
graus

Adoção de soluçõess alternativaas de
conflitos
Celeridad
de e produtivvidade na preestação
jurisdicional
Garantia dos
d direitos dee cidadania

42

Pod
der Judiciá
ário
Jusstiça do Tra
abalho
Con
nselho Sup
perior da J ustiça do Trabalho
T
2.2 Foormas e insstrumentoss de monitooramento da
d execução
o e dos resuultados dos planos
O monitoraamento form
mal da execcução e doss resultadoss do plano estratégico do CSJT está
e a
cargo da Comissão de Gestãão da Estraatégia, instittuída mediaante o Ato C
CSJT.GP.SG
G n.º 293, de
d 20
de outtubro de 2014.
A referida Comissão é integradda pelo Seecretário-Geeral do CSSJT, pelo Diretor-Gera
D
al da
Secrettaria do TS
ST, um representante iindicado peela Vice-Prresidência ddo CSJT, um
u represenntante
indicaado pela Coorregedoria--Geral da Juustiça do Trrabalho, um
m representaante indicad
do pelo Gabbinete
do Miinistro maiss antigo do CSJT
C
que aainda não ten
nha ocupado cargo de ddireção e peelo Coordennador
de Geestão Estratéégica do órg
gão.
É atribuiçãão da Comissão, dentrre outras, sugerir
s
med
didas preveentivas e co
orretivas paara o
alcancce dos resulltados do Pllano Estratéégico do CS
SJT e avaliaar a execuçãão da estrattégia, bem como
c
propoor medidas voltadas
v
ao seu cumprim
mento, incllusive no toccante aos inndicadores, metas e proojetos
estratéégicos.
A Comissãão reúne-se ordinariameente nos meeses de feveereiro e agoosto para av
valiar a execcução
da esstratégia, accompanhar os resultaados alcanççados e pro
omover ajuustes no plano estratéégico
instituucional e reaalizar outrass medidas nnecessárias à melhoria do
d desempeenho do CSJT.
Além do monitoramen
m
nto realizaddo pela Com
missão de Gestão da Estratégia, o envolvim
mento
dos seervidores coom a execu
ução do plaano estratég
gico firma-sse como eleemento fundamental para o
alcancce dos objettivos estabelecidos.
Nesse sentiido, a Coorrdenadoria dde Gestão Estratégica
E
- CGEST vvem atuand
do como uniidade
orienttadora com o intuito dee aproximarr os servidorres e gestorees das iniciaativas do Pllano Estratéégico,
motivvar o intereesse pelos resultados e dissemin
nar a cultura de plannejamento e de gestãoo por
resultaados.
No exercíccio de 2015,, com o auxxílio da CGE
EST, foram
m realizadas reuniões co
om o SecrettárioGeral do CSJT e os responsááveis das unnidades sub
bordinadas à Secretaria--Geral, paraa monitoram
mento
m
plan
nos de ação e projetos a eles vincullados.
dos inndicadores, metas,
Nesse senttido, a CGE
EST desenvvolveu e aprresentou a metodologia
m
a para o deesdobramennto da
estratéégia, apreseentando às diversas árreas as responsabilidad
des mínimass exigidas para
p
a cobeertura
dos obbjetivos esttratégicos, metas
m
e açõões necessáárias para o exercício dde 2015, beem como ass que
continnuariam noss anos subseequentes.
Ao longo de 2015, a Coordenaddoria de Geestão Estratéégica acom
mpanhou o desempenho
d
o dos
indicaadores e reaalizou a anállise de seus resultados.
Foram monnitarados deezoito indicaadores por meio
m do Sisstema de Geestão Estratégica - SIG
GEST,
ferram
menta tecnoológica de monitorame
m
ento e gestãão dos indicadores que
ue permite a integraçãoo dos
indicaadores com as metas, ass ações e oss projetos co
orresponden
ntes.
A ferramennta foi adqu
uirida pelo CSJT em 2012
2
e é utiilizada peloo TST e pellos 24 Tribunais
Regioonais do Traabalho.
O monitoraamento dos indicadoress é realizado
o da seguintte forma:
- 6 (seis) têêm apuração
o mensal;
- 2 (dois) têêm apuração
o bimestral;;
- 3 (três) têm apuração
o trimestral;
- 1 (um) tem
m apuração semestral;
- 5 (cinco) têm apuraçãão anual;
- 1 (um) tem
m apuração bianual.
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2.3 Desemp
penho Orçamentário
2.3.1 Execcução Físiica e Fin
nanceira das
d
Ações da Lei O
Orçamentá
ária Anuaal de
Respoonsabilidad
de da Unida
ade
Quadro – Ação/Subtítulos – OFSS
74B

IIdentificação da Ação
Código

1P
P66

T
Tipo: Projeto

Descrição

M
Modernização
de
d Instalaçõess Físicas da Ju
ustiça do Trabalho

Programa

Código: 0571 Tipo:
T
Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado

Unidade Orçamentária 155.126 – Conselho Superiorr da Justiça do
o Trabalho
Ação Prioritáária

(

) Sim

( X )Não

Caso posittivo: ( ) PAC
C ( ) Brasil ssem Miséria ( ) Outras

Lei Orçaamentária Anu
ual do exercíccio
Execuçãão Orçamentáária e Financeiira
D
Dotação

Nº do
subtítulo/
Localizador
0001/1P66

Inicial

Despesa
Finaal

Em
mpenhada

52.000.000,,00 52.000.0
000,00

Restos a Pagar do exeercício

Liquidada

29. 197.393,17 4.749.994,70

Paga

Processaado
s

3.394.9999,85 188.036
6,68

Nãão
Processados
42.933..169,19

Exxecução Físicaa da Ação
Meta

Nº do
subtítulo/
Localizador

Descrição
o da meta

0001/1P66

Instalação modernizada
m

Unidade de
medida
unidade
u

Prevvista

Reprrogramada
(*)

Realiz
ada

2222

244

244

Restos a P
Pagar Não pro
ocessados - Ex
xercícios Anteeriores
Execuução Orçamen
ntária e Financceira

Nº do
subtítulo/
Localizador

Valor em 1º de
janeiroo

0001/1P66

48.878.098,60

Valor
V
Liq
quidado

Valor
C
Cancelado

33.87
76.579,27 1.9984.575,90

Execuçãoo Física - Mettas
Descrição da Meta
Instalação modernizadda

Unid
dade de
meedida
unidaade

Reaalizada
0

IIdentificação da Ação
Código

148F

Descrição

Implan
ntação de Varaas da Justiça do
d Trabalho

Programa

Código
o: 0571 Tipo:: Gestão, Man
nutenção e Serrviços ao Estaado

Unidade Orçamentária

15.126
6 – Conselho Superior da Ju
ustiça do Trab
balho

Ação Prioritáária

(

) Sim
S

Tipo: Projeto

( X )N
Não

Caso
C
positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria
M
( ) Outras
O

Lei Orçaamentária Anu
ual do exercíccio
Execuçãão Orçamentáária e Financeiira
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Dotaação
Nº do subttítulo/
Localizaador

Inicial

0001/148F

33.725.600,00

Despesa
Final

14.257.920,,00

Empenhada

Liquidaa
da

0,00
0

0,00
0

Restos a Pagar do exercíício
Paga

Processados

0,00

Não Proceessados

47.333,00
0

17.662..002,39

Exxecução Físicaa da Ação
Nº do subttítulo/
Localizaador
0001/148F

Meta
M

Uniidade
de
d
meedida Previssta

Descrição
D
da m
meta
Vara implantada

unid
dade

Reprogrramada
(*))

Reaalizada

40
0

0

40

Restoss a Pagar Não
o processados - Exercícios A
Anteriores
Execução Orçamentáriaa e Financeiraa
Nº do subttítulo/
Localizaador
0001/1448F

Exec
ecução Física - Metas

Valor em 1º de
V
janeiro

Valorr
Liquidaddo

Vaalor
Canccelado

199.538.074,67

15.084.9993,47

1.345.262,02

Unidadee de
medid
da

Desscrição da Met
eta
Varaa implantada

unidade

Realiizada
0

IIdentificação da Ação
Código

151Y

Tipo: Projeto
P

Descrição

Desenv
volvimento e Implantação do Sistema Processo Juudicial Eletrô
ônico na Justtiça do
Trabalh
ho - Pje

Programa

Código: 0571 Tipo: Gestão, Manu
utenção e Serv
viços ao Estaddo

Unidade Orçamentária

15.126 – Conselho S
Superior da Ju
ustiça do Trabaalho

Ação Prioritáária

(

) Sim

( X )N
Não

Caaso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria
M
( ) Ouutras

Lei Orçaamentária Anu
ual do exercíccio
Execuçãão Orçamentáária e Financeiira
Dotaçãão
Nº do subtíítulo/
Localizaddor
0001/151Y

I
Inicial

Despesaa
Final

Empenhad
da

13.1178.800,00 13.178.800,00
1
0

Liquidad
da

Restos a Pagar do exxercício
Process
Não Proceessados
ados

Pagaa

4.595.906,70 1.181.456,71 1.181.4556,71

0,00

4.990..950,03

Exxecução Físicaa da Ação
Meta
M
Nº do subtíítulo/
Localizaddor
0001/151Y

Unid
dade de
medida

Descrição
D
da m
meta

Sisteema implantad
do

perceentual
de ex
xecução
físicaa

PPrevista

Reprogr
R
amada
a
(*)

Reaalizada

21

21

21

Restoss a Pagar Não processados - Exercícios A
Anteriores
Nº do subtíítulo/
Localizaddor

Execução Orçamentária
O
a e Financeira
Vaalor em 1º de

Valor

Vallor

Execcução Física - Metas
Deescrição da M
Meta

Unidade de

Reaalizada
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0001/151Y

janeiro

Liquidaddo

Canceelado

4.990.950,03
3

4.593.7444,31

medida
Sisstema implanttado

397.205,72

perceentual
de exeecução
físsica

0

IIdentificação da Ação
Código

2012

Tipo: Atividade
A

Descrição

Auxílio
o-Alimentaçãoo aos Servidorres Civis, Emp
pregados e Miilitares

Programa

Código: 0571 Tipo: Gestão, Manu
utenção e Serv
viços ao Estaddo

Unidade Orçamentária

15.126 – Conselho S
Superior da Ju
ustiça do Trabaalho

Ação Prioritáária

(

) Sim

( X )N
Não

Caaso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria
M
( ) Ouutras

Lei Orçaamentária Anu
ual do exercíccio
Execuçãão Orçamentáária e Financeiira
Dotaçãão
Nº do subtíítulo/
Localizaddor

I
Inicial

0001/2012

75.4498.478,00

Despesa
Final

Restos a Pagar do exercíccio

Empenhadaa

Liquidad
a

0,00
0

0,00

0,00

Paga

PProcessados

0,00

Não Processados

0,00
0

0,00

Exxecução Físicaa da Ação
Meeta
Nº do subtíítulo/
Localizaddor

Deescrição da meeta

0001/2012

-

Unidaade
de med
dida Previstaa
-

Reprogram
mada
(*)

Reaalizada

-

-

-

Restoss a Pagar Não processados - Exercícios A
Anteriores
Execução Orçamentária
O
e Financeira
Nº do subtíítulo/
Localizaddor

Vaalor em 1º de
janeiro

0001/2012

0,00
0

Valor
Liquidadoo
0,000

Execuução Física - Metas
M

Valorr
Cancelad
do

Unidade de
medidaa

Descrrição da Meta

0,00
0

-

Realiizada
-

-

IIdentificação da Ação
Código

0C04

Descrição

Provimeento de Carggos e Funçõ
ões e Reestru
uturação de Cargos Carreeiras e Revisão de
Remuneerações

Programa

Código: 0909 Tipo: G
Gestão, Manu
utenção e Serv
viços ao Estaddo

Unidade Orçamentária

15.126 – Conselho Suuperior da Jusstiça do Trabalho

Ação Prioritáária

(

) Sim
m

Tiipo: Operaçãoo Especial

( X )Nãão

Caaso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria
M
( ) Ouutras

Lei Orçaamentária Anu
ual do exercíccio
Execuçãão Orçamentáária e Financeiira
Nº do subtíítulo/

Dotaçãão

Despesa

Restos a Pag
gar do exercíccio
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Localizaddor

Inicial

0001/0C004

595.366.904,00

Final

Empenhadaa Liquidada

0,000

0,00
0

Paga

0,00

Prrocessados

0,00

Não Processsados

0,00

0,00

Exxecução Físicaa da Ação
Meeta
Nº do subtíítulo/
Localizaddor

Desscrição da metta

0001/0C
C04

-

Unidade de
medidaa
Previstaa
-

Reprogram
mada
(*)

-

Reallizada
-

-

Restoss a Pagar Não processados - Exercícios A
Anteriores
Execução Orrçamentária e Financeira
Nº do subtíítulo/
Localizaddor

Valor em 1º de
janeiro

0001/0C
C04

Valor
Liquidadoo

0,0
00

Execuução Física - Metas
M

Valor
Cancelad
do

0,000

Unidade de
d
medidaa

Descriição da Meta

0,00
0

-

Realizzada
-

-

IIdentificação da Ação
Código

00H7

Descrição

Contrib
buição da Uniião para o Custeio
C
do Regime de Prevvidência dos Servidores Públicos
P
Federaiis decorrente ddo Provimento
o de Cargos e Funções e R
Reestruturação de Cargos Caarreiras
e Revisão de Remuneerações

Programa

Código: 0909 Tipo: Gestão, Manu
utenção e Serv
viços ao Estaddo

Unidade Orçamentária

15.126 – Conselho S uperior da Jusstiça do Trabaalho

Ação Prioritáária

(

) Siim

Tipo:
T
Operaçãoo Especial

( X )N
Não

Caaso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria
M
( ) Ouutras

Lei Orçaamentária Anu
ual do exercíccio
Execuçãão Orçamentáária e Financeiira
Dotação
Nº do subtíítulo/
Localizaddor

I
Inicial

0001/00H
H7

78.0076.218,00

Despesa
D
Final

Empenhada

Liquidad
a

0,00

0,00

0,00

Restos a Pag
gar do exercíciio
Paga

Pro
rocessados

0,00

Não Processsados

0,00

0,00

Exxecução Físicaa da Ação
Metta
Nº do subtíítulo/
Localizaddor

Desscrição da metta

0001/00H
H7

-

Unidadee
de medid
da Prevista
-

-

Reprogramada
(*)

Realizada

-

-

Restoss a Pagar Não processados - Exercícios A
Anteriores
Execução Orrçamentária e Financeira
Nº do subtíítulo/
Localizaddor
0001/00H
H7

Vaalor em 1º de
janeiro
0,00
0

Valor
Liquidado
0,000

Execuçção Física - Metas
M

Valor
Cancelado
o
0,,00

Unidade de
d
medida

Descriçção da Meta
-

Realizzada
-

-
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Quadro – Ações não
n Previsttas LOA doo exercício - Restos a Pagar
P
- OF
FSS
75B

IIdentificação da Ação
Código

5093

Título

Implantaação de Sistem
ma Integrado de
d Gestão da Informação
I
Juurisdicional naa Justiça do
Trabalho
o (e-Jus)

Programa

Código:: 0571

Unidade Orçamentária

15126 – Conselho Suuperior da Justtiça do Traballho

Ação Prioritáária

(
(

) Sim
m
) Outtras

Tipo: Projeto
o

Tipo: Gestãão, Manutençãão e Serviços aao Estado

(X) Nãão

Caso positiv
vo: (

) PA
AC

(

) Brasil sem Miséria
M

Resstos a Pagar N
Não processado
os - Exercícios Anteriores
E
Execução Orçaamentária e Fiinanceira
Valor em
m 1º de
janeirro
4.456.810,95

Vaalor Liquidado
o
2.656.072,22
2

Valoor
Cancelaado

Execução FFísica - Meta
Descrição daa Meta

ma implantado
1.056.6645,22 Sistem

Unidade de
d
medida
percentual dee
execução físiica

Realiizado
0

Análisee Crítica
O Plano Plurianual daa União paraa o período 2012-2015, implemenntado pela Lei
L nº 12.5993, de
18/1/22012 trouxee alterações substanciaiis em seu escopo.
e
A co
oncepção at
atual focou os
o program
mas ao
invés das ações orçamentári
o
as, sendo quue o detalhaamento das ações orçam
amentárias contidas
c
em
m cada
prograama passouu a ser efetiv
vado apenass na Lei Orççamentária Anual
A
- LOA
A.
Tendo em vista tal configuraçãão normativ
va, evidenccia-se a exxistência dee dois tipoos de
prograamas: os Prrogramas Teemáticos e oos Programaas de Gestão, Manutennção e Serviços ao Estaado.
O Conselhoo Superior da Justiça ddo Trabalho
o tem como
o o seu prinncipal progrrama a Prestação
Jurisddicional Trabbalhista, có
ódigo 0571, que no PPA
A anterior tiinha status dde “Program
ma Finalístiico” e
na novva concepção passou a ser designnado como “Programa de Gestão, Manutençãão e Serviçoos ao
Estadoo”.
Consideranndo o estabeelecido na L
Lei nº 12.593/2012, oss Programaas de Gestão
o, Manutençção e
Serviçços ao Esttado, categ
goria a quual pertencee o Prograama 0571 – Prestaçãão Jurisdiccional
Trabaalhista, são instrumento
i
os do Plano que classifi
ficam um co
onjunto de aações destin
nadas ao apooio, à
gestãoo e à manuttenção da atuação goveernamental,, bem como
o de ações nnão tratadass nos Progrramas
Temátticos, por meio
m de suass iniciativass.
Tal Program
ma não posssui em seu escopo objjetivos ou in
niciativas, aatributos caaracterísticos dos
Prograamas Temááticos, restrringindo- see, tão someente, ao có
ódigo, ao tíítulo e aos valores globais
categoorizados porr esfera orçamentária e por catego
oria econôm
mica da desppesa.
Os projetoss 1P66 – “M
Modernizaçção de Instaalações Físiicas da Justtiça do Trab
balho” e 1448F –
“Impllantação de Varas da Ju
ustiça do T
Trabalho” têm a execuçção orçamenntária e finaanceira realizada
pelos Tribunais Regionais do Trabbalho, com
m movimeentação dee recursos por meioo de
descenntralizaçõess internas dee crédito.
Destaque-sse que na Unidade
U
Presstadora de Contas 15.1
126 - Conseelho Superiior da Justiçça do
Trabaalho, todos os
o projetos inseridos noo programaa 0571 – “Prrestação Jurrisdicional Trabalhista”
T
” tem
caráteer nacional (0001),
(
isto
o é, são açõees orçamen
ntárias cujoss recursos ddeverão ser descentralizzados
às deemais unidaades orçam
mentárias daa Justiça do
d Trabalho, para a consecução
o dos objeetivos
48

Pod
der Judiciá
ário
Jusstiça do Tra
abalho
Con
nselho Sup
perior da J ustiça do Trabalho
T
vincullados em caada caso.
O projeto “Desenvolvi
“
imento e Im
mplantação de
d Sistema Processo Juudicial Eletrrônico na Juustiça
do Trrabalho - PJJe”, objetiva assegurarr ao Poder Judiciário
J
o desenvolvvimento e a implantaçãão de
Sistem
ma Processuual Eletrônico de proceessos judiciaais que conttemple todaas as atividaades essenciais à
sua trramitação, bem como
o o intercââmbio de informaçõess entre os diversos ramos
r
do Poder
P
Judiciiário, cobriindo desde o ingressso até o arquivament
a
to ou guarrda perman
nente dos autos
eletrônnicos, com as seguintees caracteríssticas: adoçãão de fluxos para definnição do trââmite processsual,
lançam
mento de atos e de movimenttos processsuais, segurrança, padr
dronização de modeloos de
docum
mentos, pesqquisa textuaal, registro dde alteraçõees, adoção das
d tabelas pprocessuaiss únicas do CNJ,
uso daa assinaturaa digital e in
ntegração coom terceiross.
Contempla, ainda, a co
ontratação dde serviços específicoss para apoioo à implantaação do sisttema,
bem ccomo capaccitação de magistradoos e servido
ores para sua
s operaçãão. Este pro
ojeto de âm
mbito
nacionnal prevê a execução de
d recursos de forma descentraliz
d
zada em collaboração co
om os Tribuunais
Regioonais do Traabalho e co
om o Tribuunal Superio
or do Trabaalho, sendoo alinhada ao
a Planejam
mento
Estrattégico de Teecnologia daa Informaçãão da Justiça do Traballho.
Sua gestão está a cargo
o do CSJT, por meio do
d Comitê Gestor
G
de Teecnologia da
d Informação da
Justiça do Trabaalho - CGTIC-JT e daa Secretaria de Tecnologia da Infformação e Comunicação SETIC
C, conformee o ATO CSJT.GP.SE
E nº 133/200
09, que defiine o modello de gestão
o do portfóllio de
tecnollogia de info
formação e da
d comunic ação da Jusstiça do Trab
balho.
A meta físiica previstaa em tal proojeto na LO
OA foi de 21%
2
de execcução físicaa dos sistem
mas a
serem
m implantaddos, não teendo sofriddo variaçõees em sua reprogram
mação. Foraam empenhhados
recurssos no monttante de R$ 4.595.906, 70, que rep
presenta 34,8
87% da dottação autorizada. O vallor de
R$ 9.111.280,000 restou co
ontingenciaado em ob
bediência ao art. 9º dda LC 101/2000 (Leei de
Respoonsabilidadee Fiscal).
No tocante ao projeto “1P66 – M
Modernizaçãão de Instalações Físic as da Justiçça do Trabaalho”,
tem-see como priincipal finaalidade a reeforma, amp
pliação e modernizaçã
m
ão de imóv
veis, aquisiçção e
instalaação de móvveis, equipaamentos, incclusive de informática,
i
, e instalaçãão de redes, intrinsecam
mente
ligadoos à instalaçção predial. A meta iniicial de tal projeto prev
via a moderrnização dee 222 instalaações
físicass, tendo sidoo realizadass 244.
Quanto ao projeto “14
48F – Impllantação de Varas na Justiça
J
do T
Trabalho” im
mporta infoormar
que fooram inscrittas na LOA
A de 2014 m
metas físicaas que totalizaram 40 vvaras a sereem implanttadas,
não teendo sido realizadas
r
quaisquer
q
im
mplantaçõees de varas no exercíccio por parrte das uniddades
contem
mpladas.
Destaque-sse que foi mantido
m
o ccontingenciaamento inteegral na açãão 148F – “Implantaçã
“
ão de
Varass da Justiça do Trabalh
ho” devido,, principalm
mente, ao ceenário de crrise instalad
do no país, com
reflexxos diretos no plano orçamentárrio, em ob
bediência ao
a art. 9º da LC 101/2000 (Leei de
Respoonsabilidadee Fiscal).
Já as açõess 0C04 – “P
Provimento de Cargos e funções e Reestruturaação de Carrgos, Carreiiras e
Revisão de Rem
munerações – Pessoal A
Ativo”, 00H
H7 – “Conttribuição daa União paara o Custeiio do
Regim
me de Previidência doss Servidoress Públicos Federais deecorrente ddo Provimen
nto de Carggos e
Funçõões e Reestrruturação de
d Cargos e Carreiras e Revisão de
d Remuner
erações” e “2012
“
- AuxxílioAlimeentação aos Servidoress Civis, Emppregados e Militares” por se trataarem de recu
ursos destinnados
a atennder o anexxo V da LO
OA, ou sejaa, recursos destinados ao provimeento e/ou reeestruturaçãão de
cargoss e funçõess no âmbito
o da Justiçaa do Traballho, bem co
omo para ppossibilitar o adimplem
mento
com ppassivos deevidos a títu
ulo de auxíílio alimenttação aos magistrados
m
s trabalhistaas, não possuem
meta vvinculada às
à suas ações orçamentáárias.
Foram relaatados pelass unidades orçamentárrias beneficciárias de ttais recurso
os, os probllemas
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relacioonados ao andamento
a
das licitaçõões program
madas, que, por diversaas vezes, reestaram desertas,
inviabbilizando ouu atrasando
o os processsos licitató
órios envolv
vidos, geraando, per si, situaçõess que
obrigaaram as uniidades a insscrever em restos a pagar os objetos da licitaação, devid
do ao términno do
exercíício financeeiro de 2015
5.
2.3.2 Fatorres interven
nientes no d
desempenh
ho orçamen
ntário
Impende reegistrar quee o volumee significatiivo de recu
ursos orçam
mentários, especialmen
e
nte os
inscrittos como restos
r
a paagar não prrocessados no exercíccio de 201 5 se justiffica em facce da
dificuuldade vivennciada pelas unidades gestoras du
urante o prrocesso licittatório, cujo
os certamess tem
sido oobjeto de questionam
mento peloss licitantes, com ingreesso de reccursos quee atrasam a sua
concluusão, quanddo não são declaradas
d
ddesertas porr falta de parrticipantes.
Outro problema na exeecução dos recursos daas ações sob
b análise esttá relacionaado à entregga dos
projettos necessárrios à realizzação da liicitação noss casos quee envolvem
m obras e/ou
u reformas, bem
como na obtençãão das licençças junto aoos órgãos estaduais e municipais.
m
Ressalta-see, no entantto, que a S
Setorial Orççamentária e Financeirra do CSJT
T tem atuaddo no
acomppanhamentoo da execu
ução orçam
mentária, empreenden
e
do constannte superviisão dos saldos
inscrittos, cobranddo a prestaçção de conttas dos recu
ursos utilizados, submeetendo-a ao controle daa área
compeetente do CSJT.
2.3.3 Restoos a pagar de exercíciios anteriorres

Valores em R$ 1,00
1

Restoos a Pagar nã
ão Processados
Ano de
Inscriçãão

Montan
nte 01/01/201
15

P
Pagamento

Saldo
S
a pagarr
31/12/2015

Cancelamentoo

2013

12.277.812
2,64

6.850.758,69

2.511.0 18,49

2.916.0035,46

2014

65.586.121
1,61

49.267.52
22,01

2.272.6770,37

14.045.9929,23

Reestos a Pagar Processados
Ano de
Inscriçãão

Montan
nte 01/01/201
15

P
Pagamento

Saldo
S
a pagarr
31/12/2015

Cancelamentoo

2013

437.277
7,94

387.06
63,64

0,00

50.2214,30

2014

40.042
2,74

22.10
06,13

0,00

17.9936,61

Análisee Crítica
No tocante aos recurso
os inscritos em restos a pagar, a unidade
u
orçaamentária do
d CSJT (155126)
teve eem 2015 as seguintes
s
siituações:
O volume significatiivo de reccursos orçaamentários inscritos ccomo resto
os a pagarr não
processsados no exercício
e
dee 2015 se j ustifica em
m face da já relatada diificuldade vivenciada
v
pelas
unidaddes gestoras durante o processo liicitatório, cujos
c
certam
mes tem sidoo objeto de questionam
mento
pelos licitantes, com
c
ingressso de recurssos que atraasam a sua conclusão, quando não
o são declaaradas
deserttas por faltaa de particip
pantes.
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Verificou-sse, ainda, problemas relacionad
dos com a entrega ddos projetos necessáriios à
realizaação da licitação nos casos que eenvolvem obras
o
e/ou reformas,
r
bbem como na
n obtençãoo das
licençças junto aoss órgãos esttaduais e muunicipais.
Ressalta-see, no entantto, que a S
Setorial Orççamentária e Financeirra do CSJT
T tem atuaddo no
acomppanhamentoo da execuçção dos res tos a pagarr, empreend
dendo consttante superv
visão dos saldos
inscrittos, cobranddo a prestaçção de conttas dos recu
ursos utilizados, submeetendo-a ao controle daa área
compeetente do CSJT.
Além dissoo, é importtante ressalltar que o CSJT someente descenntraliza recu
ursos à uniidade
recepttora, após a conclussão do proocesso liciitatório corrrespondentte. Tal iniiciativa eviita o
entesoouramento indevido
i
dee recursos oorçamentáriios em umaa determinaada UG em
m detrimentoo das
demaiis. Ademaiss, o processso de desceentralização
o vinculado ao Projetoo de Implan
ntação de Varas,
V
quanddo envolve a construçãão predial, deve consid
derar o con
ntido no artt. 8º da Ressolução CSJJT nº
70/2013, que exigge uma sériie de formallidades intríínsecas ao tema.
t
Consiidere-se, ain
nda, que houuve a
aquisiição com reecursos oriu
undos do aluudido projetto, que dem
mandaram inntensa nego
ociação junto aos
responnsáveis pelaa transação,, o que ocassionou, tamb
bém, a neceessidade da inclusão dee tais valorees em
restoss a pagar.
Há que see denotar que
q historiccamente, e em consid
deração aoos princípio
os que regeem a
Adminnistração Pública
P
Fedeeral, o CSJJT tem enviidado consttantes esforrços junto às
à suas uniddades
gestorras no senttido de maaximizar a execução de seus projetos,
p
vooltados, preecipuamentee, ao
atendiimento de todos
t
os qu
ue se servem
m da Justiçça do Trabaalho, especiialmente, do
os portadores de
necesssidades especiais.
mentária e financeira
f
dde tais recurrsos está a cargo
c
É importannte destacar que a execcução orçam
das unnidades gesttoras no âm
mbito da Justtiça do Trab
balho, recep
ptora de taiss montantes.

2.4 Desemp
penho Opeeracional
ores de desempenho
2.4.1 Apresentação de análise doos indicado
Apresenta-se a seguir os resultadoos encontraados no ano de 2015, seegmentadoss por indicaddores
e metaas, constanddo ainda a perspectiva
p
e o objetivo
o aos quais se referem.

Indica
adores e metas
m
do CSJT
C

Perspe
ectiva Recu
ursos - Tem
ma: Pessoass e Infraesttrutura
Objetivvo: Desenvo
olver pesso
oas e aprimoorar a infrae
estrutura, bem
como a
assegurar o alinhamento do orçam
mento à estratégia do CSJT
C

Índice
e Mínimo d
de Capacittação dos Servidore
es em Com
mpetênciaas (IMCSC
C)
Meta 11: aumentarr, a partir da
d mediçãoo de 2015,, os percen
ntuais de sservidores, por área de
d
lotaçãoo, que atin giram o míínimo de 16
6h/a de ca
apacitação em compettências até 2020.

20015

2016

20117

2018

20199

2020

Ano Base

50%

60%
%

70%

80%
%

90%
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O objetivo do Índice Mínimo dee Capacitação dos Serv
vidores em
m Competên
ncias - IMC
CSC é
calcullar o número de serviidores que foram capaacitados co
om, no mínnimo, 16h, e não apennas o
quantiitativo globbal de horass realizadass, evitando--se que o mesmo
m
servvidor seja contabilizad
c
do em
dupliccidade.
Como IMC
CSC é um in
ndicador noovo, cuja prrimeira men
nsuração occorreu no ano de 20155, não
foi esttipulada meeta a ser atingida. Os vvalores obtiidos mensallmente, entãão, serviram
m de base para
p
o
estabeelecimento das
d metas dos
d anos subbsequentes.
Desse moodo, a meta
m
a serr alcançad
da até 20
020 foi aaprovada, conforme Ato
CSJT..GP.SG.CG
GEST nº 299
9/2015: “Attingir 90% dos
d servidorres do CSJT
T com, no mínimo,
m
16hh/a de
capacitação em competência
c
as até 2020. ”
Os resultaados alcanççados em 2015 dem
monstram qu
ue 51,9% dos servid
dores do CSJT
C
concluuíram 16h/a de capaccitação, perrcentual que representta 70 serviddores, maiss da metadde do
quantiitativo de coolaboradorees do órgão..
Número de Servidores
S
Capaccitados por Bimesstre
30

28

25

20
7
17
15

13
10

10

5
2
0
0
1ºº bimestre

2º bimestre

3º bimestre

4º bimeestre

5º bimestre

6º bimestre

Indica
adores e m
metas do CSJT

Perspe
ectiva Recu
ursos - Tema: Pessoaas e Infraesstrutura
Objetivvo: Desenvvolver pesso
oas e aprim
morar a infrraestrutura, bem
como a
assegurar o alinhamento do orçaamento à esstratégia do
o CSJT

Índice
e de Desenvolvimen
nto da Com
mpetência
a (IDC)
Meta 2
2: alcançar 9
93% no nívvel “Atendeeu Plename
ente” da Avvaliação dee Impacto
de Tre
einamento a
até 2020.

20
015

2016

201 7

2018

2019

2020
2

90,,5%

91%

91,5%
%

92%

92,5%
%

93%

O Índice de
d Desenvollvimento daa Competên
ncia - IDC visa
v avaliarr a qualidad
de dos cursoos de
capacitação ofereecidos interrnamente (taanto pelo Conselho
C
Su
uperior da JJustiça do Trabalho,
T
quuanto
pelo T
Tribunal Supperior do Trrabalho) e o nível de ap
proveitamen
nto dos cappacitados.
A apuraçãoo do desemp
penho dos sservidores trreinados se dá pela avaaliação da chefia quantto aos
resultaados esperaados, após o treinamennto interno, de modo a verificar o impacto na melhoria do
desem
mpenho das atividades realizadas.
r

52

Pod
der Judiciá
ário
Jusstiça do Tra
abalho
Con
nselho Sup
perior da J ustiça do Trabalho
T
O indicadoor mensura semestralm
mente o percentual dee respostas “atendeu plenamente”
p
” nas
pesquuisas. O resuultado final encontradoo superou nãão só a expectativa da meta iniciaalmente propposta
para 22015, como ficou 2,45 pontos
p
perccentuais acim
ma do valorr previsto paara 2020.

Diante dessse bom deesempenho, será necesssário realizzar uma reevisão das metas dos anos
subseqquentes refferentes a este
e indicaddor, visando
o que essas sejam desaafiadoras e que auxiliem o
órgão no aprimorramento dass competênccias de seuss colaborado
ores.

Indica
adores e m
metas do CSJT
C

Perspe
ectiva Recu
ursos - Tem
ma: Pessoaas e Infraesstrutura
Objetivvo: Desenvolver pesso
oas e aprim
morar a infra
aestrutura, bem
como aassegurar o alinhamen
nto do orçamento à estratégia do CSJT

Índice
e de Rotattividade Ex
xterna (IR
RE)

Meta 3
3: reduzir a rotatividade externaa para 9,5
5% até 2020.

20
015

2016

20117

2018

20199

2020
2

12
2%

11,5%

11%
%

10,5%

10%

9,5%
9

O Índice de
d Rotatividade Exterrna – IRE visa apuraar o númerro de servidores ingreessos,
egresssos e do effetivo médio no períoodo avaliad
do, lotados no Consellho Superio
or da Justiçça do
Trabaalho. O objeetivo princip
pal é avaliarr os motivoss de desligamento dos sservidores do
d órgão.
Em 2015, apesar
a
de o número de servidores ingressos (18 pessoas)) ter superad
do o de egrressos
(7 serrvidores), o percentuall alcançadoo pelo indiccador foi dee 15,36%, aaproximadaamente 2 poontos
percenntuais fora da meta aprovada
a
paara o ano, fixada paraa o períodoo como 12%
%. Acima desse
d
percenntual o resuultado não attinge a expeectativa estaabelecida no
o Plano.
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Com as informações
i
s adquiridaas no prim
meiro ano de execuçção do Plano Estratéégico
Instituucional, podderá haver uma atuaçãão mais efeetiva para minimizar
m
a ocorrênciaa das causass que
em ações qque diminu
levaraam ao alto índice de rotatividadee externa, investindo
i
uam o índicce de
rotativvidade do órgão.

Indica
adores e metas
m
do CSJT
C

Perspe
ectiva Recursos - Tem
ma: Pessoass e Infraestrrutura
Objetivvo: Desenvo
olver pessoas e aprimoorar a infrae
estrutura, be
em
como a
assegurar o alinhamentto do orçam
mento à estrratégia do CSJT
C

Índice
e de Clima Organizacional (ICO
O)

Meta 44: alcançar o nível “ssatisfatório ou excelen
nte” na Pe
esquisa de Clima Org
ganizacional,
para oos fatores D
Divisão das Tarefas, D
Divisão Soccial do Trab
balho, Estillo de Gestã
ão, Sentidoo
do Tra balho, Riscco de Esgotamento e Reconhecim
mento nos percentuaiss de 73%,52%, 52%,
89%, 5
54% e 86%,, respectivamente, até 2019.

O Índice de
d Clima Organizacion
O
nal – ICO avalia o peercentual dee responden
ntes da pesquisa
bianuaal que conssideraram os fatores annalisados co
omo “satisffatório” ou “excelente””. O universso de
serviddores pesquiisados referre-se àquelees ativos no final do mêês anterior à apuração da
d pesquisa.
Diferentem
mente do estabelecidoo na aprov
vação do Plano
P
Estraatégico, a unidade técnica
responnsável reavaaliou os iten
ns da pesquuisa e conclluiu pela altteração dos fatores. Asssim, os asppectos
“Estilo de Chefiaa”, “Gestão
o Organizaccional”, “In
nfraestruturaa” e “Valorrização do Servidor” foram
f
substiituídos por:
- Divisão das
d Tarefass: busca avaaliar o ritmo
o, prazos e condições oferecidas para a execcução
das taarefas;
- Divisão Social
S
do Trabalho:
T
bbusca avaliaar normas, comunicaçãão, avaliaçãão, autonom
mia e
participação relattivos ao trab
balho;
- Estilo de Gestão: co
onjunto de aatitudes e comportame
c
entos dos diiretores e chefes imediiatos,
relativvos aos processos de to
omada de ddecisão e reelações de trrabalho, quue impacta na
n comunicação,
integrração entre secretarias
s
e unidades e no alcancee das metas do Tribunaal.
- Sentido do
d Trabalho: caracterizaa por sentim
mentos de utilidade,
u
aoo fazer um trabalho
t
quee tem
sentiddo para si mesmo, é importantee e significcativo para a organizaação, clien
ntes e/ou paara a
socieddade.
- Risco de Esgotamento: caracterriza por sentimentos dee injustiça, ddesânimo, insatisfação
i
o e/ou
desgaste com seuu trabalho.
- Reconheccimento: carracteriza poor sentimenttos de valorização, aceiitação e/ou admiração pelos
colegaas e chefias, e liberdade para expreessar o que pensa e sen
nte em relaçção ao seu trrabalho.
Como os seis fatorees da novaa pesquisa de clima organizacioonal tiveram
m sua prim
meira
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mensuuração realiizada em 20
015, não fooi estipulad
da meta a seer atingida. Os valoress obtidos, então,
e
serviram de base para o estab
belecimentoo das metass de 2017 e 2019.

Indica
adores e metas do
o CSJT

Perspectiva Reccursos - Tema:
T
Pesssoas e Infrraestrutura
i
ura, bem
Objetivo: Desenvvolver pesssoas e apprimorar a infraestrutu
mento do orrçamento à estratégia
a do CSJT
T
como assegurar o alinham

Índice
e de Afasstamento de Serviddores De
ecorrente de Licennça Médicca (IAFAS
ST)
Meta 5 : reduzir pa
ara 2,97% o afastamennto de servvidores deco
orrente de licença méd
dica para
tratame
ento da pró pria saúde até 2020.

2015

2016

2017

2018
2

2019

202
20

2,99
9%

2,99%

2,99%

2,97%

2,97%

2,97%

O Índice dee Afastamen
nto de Serviidores Deco
orrentes de Licenças M
Médicas - IA
AFAST apreesenta
o perrcentual de afastamento de servvidores em exercício no
n Conselhho Superior da Justiçça do
Trabaalho, sejam do quadro (Lei
(
8.112/990), comisssionados (CL
LT) ou de ooutros órgão
os (Lei 8.1112/90
ou CL
LT).
a terem ficado
f
abaixxo do valor estabeleciddo no
Percebe-se que, apesaar de cinco meses do ano
Plano Estratégicoo, conform
me o esperaddo (como po
ode ser visu
ualizado porr meio das barras
b
verddes do
gráficco abaixo), nos demaiss meses o ppercentual de licençass médicas uultrapassou o previsto para
2015 ((barras amaarelas – até 10% fora daa meta, e veermelhas – mais
m de 10%
% fora da meta).
m
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Desse moddo, o resulttado acumuulado obtido
o no ano fiicou 0,6 poontos percentuais acim
ma da
meta, uma difereença pequen
na em relaçãão ao limitee aprovado,, mas que ddeverá ser melhor
m
analisado
nos annos subsequuentes, buscando-se coonhecer as principais razões
r
de aafastamento
o dos serviddores,
para qque dessa foorma o órgão possa atuaar nas situações possív
veis, minimiizando suas ocorrências.

Indica
adores e m
metas do CSJT
C

Perspe
ectiva Recursos - Tem
ma: Pessoass e Infraestrutura
Objetivvo: Desenvo
olver pessoa
as e aprimoorar a infraestrutura, bem
como a
assegurar o alinhamentto do orçam
mento à estra
atégia do CS
SJT

Índice
e de Satisfa
ação de TI (ISTI)
Meta 6 : aumentar para 79% o grau de ssatisfação dos
d servido
ores sobre oos serviços
de TI prestados até 2020.

20015

2016

20177

2018

2019

2020
2

78
8%

78%

78%
%

79%

79%

79%
7

O Índice de
d Satisfação
o de Tecnoologia da In
nformação – ISTI avaliia o grau de aprovaçãoo dos
serviçços de tecnoologia da in
nformação. Tal indicad
dor é calculado a partirr da Pesquiisa de Satisffação
disponnibilizada pela
p área competente a todos os co
olaboradorees que utilizzam o serviço prestadoo pela
unidadde de Tecnoologia da In
nformação ddo Tribunal Superior do
o Trabalho (responsáveel pela prestação
desse serviço ao Conselho Superior
S
da JJustiça do Trabalho).
T
De acordo com os ressultados alc ançados em
m 2015, o percentual dde responden
ntes da pesquisa
m satisfeito
os com os seerviços presstados ating
giu 74,37%.. Apesar de ser consideerado
que see consideram
um ínndice alto, esse valo
or ficou approximadam
mente 3,5 pontos perrcentuais abaixo
a
da meta
estabeelecida paraa o ano.

Para o próóximo quinq
quênio, visslumbra-se que novas ações sejam
am desenvo
olvidas a fim
m de
aprim
morar os servviços prestados, solucioonando as pequenas
p
qu
uestões destaacadas pelo
os usuários.
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Indicad
dores e me
etas do CSJ
JT

Perspecctiva Processsos Internos
s - Tema: Efficiência Ope
eracional
Objetivo
o: Promover a melhoria contínua
c
doss processos de
d trabalho

Índice de Mapeam
mento dos Processoss de Trabalho do CSJT
T (IMP)
Meta 7 : mapear 90
0% dos pro
ocessos de trabalho do
o CSJT até 2020.

20
015

2016

20177

2018

2019

2020
2

15
5%

30%

45%
%

60%

75%

90%
9

O Índice dee Mapeameento de Proccessos - IM
MP visa calccular o perccentual dos 43 processoos de
trabalhho, definiddos pelo Co
onselho Supperior da Ju
ustiça do Trabalho
T
com
omo estratég
gicos, que serão
mapeaados até 20220. O valor previsto paara o sexênio é de 90%, totalizandoo 39 processsos.
Por ser de extrema im
mportância,, o projeto de Mapeam
mento dos Processos de Trabalhho foi
definiido como estratégico.
e
Conforme cronogram
ma estabeleccido, todas as atividad
des program
madas
foram
m cumpridass dentro do
o prazo estip
ipulado, aux
xiliando o órgão na ddefinição dee seus princcipais
processsos e visluumbrando a melhoria coontínua dos seus serviçços prestadoos.
A meta de 2015 prev
via 15%, istto é, finalizzar dezembrro com 7 ddesses proceessos mapeeados.
Assim
m, de acorddo com os resultados demonstraados no grááfico abaixo
xo, o Conseelho finalizzou o
primeeiro ano de vigência do
o seu Planoo Estratégico
o com 12 processos
p
m
mapeados, su
uperando a meta
estabeelecida em mais
m de 10 pontos
p
perccentuais.
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Indica
adores e m
metas do CSJT
C

Perspe
ectiva Proce
essos Intern
nos - Temaa: Eficiência
a Operacion
nal
Objetivvo: Promove
er a melhoria contínua dos processsos de trab
balho

Índice
e de Alinha
amento da
a Comunic ação (IAC
C)

Meta 8:: obter o ín
ndice de 90% no alinhaamento da comunicação
c
até 2020.

20
015

2016

20117

2018

20199

2020

600%

65%

70%
%

75%

80%

90%

O Índice de
d Alinhamento da Coomunicação
o – IAC vissa avaliar o alinhamen
nto das áreaas de
comunnicação dos órgãos da Justiça ddo Trabalho
o de 1º e 2º
2 graus à comunicação do Connselho
Superrior da Justiçça do Trabaalho.
Para tanto, será realizaada uma pessquisa de allinhamento, a qual buscca conhecerr o percentuual de
Assesssorias de Comunicação
C
o dos Tribuunais Regionais do Traabalho - TR
RTs que con
nsideram terr suas
odutos e serrviços dispoonibilizados pelo Connselho
necesssidades de comunicaçãão atendidaas pelos pro
Superrior da Justiçça do Trabaalho.
São consideerados requ
uisitos para ffim da Pesq
quisa de Alinhamento dda Comuniccação:
 Alinnhamento – Percepçãoo das áreass de comunicação doos TRTs so
obre serviçoos de
acom
mpanhamen
nto e supeervisão das ações de comunicaçção dos TR
RTs de imppacto
nacional e produtos de coomunicação
o desenvolv
vidos pela A
ASCOM/CS
SJT destinaddos à
apliicação pelass áreas de coomunicação
o dos TRTs;


Orgganização – Fornecim
mento de informações
i
s sobre a infraestruttura, serviçços e
proddutos pelas áreas de coomunicação dos TRTs;



s
ppelas áreas de comuniccação
Plannejamento – Apresentaação de demandas e sugestões
dos TRTs.
Em 2015, o período, a forma dde aplicação
o da pesquisa, o públlico alvo e as informaações
relevaantes que see busca avaaliar foram todos defin
nidos. Conttudo, instru
rumento de aplicação ainda
a
enconntra-se em processo
p
de validação, ffato que imp
possibilitou
u sua realizaação no finaal de 2015.

Indica
adores e m
metas do CSJT
C

Perspe
ectiva Processos Interrnos - Tem
ma: Eficiência Operacio
onal
Objetivvo: Fomenta
ar o alinham
mento e a i ntegração da
d Justiça do Trabalhoo de 1º e 2º graus

Índice
e de Impla
antação do
o Sistemaa de Geren
nciamento
o de Custoos (IISGC
C)

Meta 9 : atingir 100
0% dos Trib
bunais Reg ionais do Trabalho
T
co
om o sistem
ma de custo
os do
CSJT implantado até 2020.

20015

2016

20177

2018

2019

2020
2

100%

25%

45%
%

70%

80%

100%
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O Índice de
d Implantaação do Siistema de Gerenciameento de Cuustos - IISGC apresennta a
quantiidade de Tribunais
T
Regionais
R
doo Trabalho - TRTs com
c
o sisteema de cusstos instaladdo, a
migraação dos daddos finalizad
da e sua enttrada em fun
ncionamentto.
A meta parra 2015 eraa atingir 10%
% dos 24 TRTs
T
com o referido ssistema em funcionam
mento.
Contuudo, apesar dos três Regionais
R
seelecionadoss terem con
ncluído 30%
% da implaantação, nennhum
tribunnal atingiu 100% da meta estabbelecida. Segundo
S
a área respoonsável pello indicadoor, as
princiipais razões para o ocorrrido foram
m:
 Extinção do Grupo
G
Técnnico encarreegado pelo sistema em
m outubro de 2015 e, não
criaação do Com
mitê Gestor que dará co
ontinuidade à implantaçção;


o da ferram
menta em 22015, que deverá
d
ocorrrer a
Nãoo priorizaçãão do desennvolvimento
parttir de fevereeiro de 20166.

Visando meelhor apreseentar o perccentual execcutado dessee projeto esstratégico, foi
f realizadaa uma
atualizzação na medição
m
dos anos subseequentes, qu
uando será demonstraddo não apen
nas o número de
TRTs que finaliizaram a im
mplantação,, mas tamb
bém a evolução do inndicador ao
o longo do ano,
considderando o percentual
p
reealizado trim
mestralmente.

Indica
adores e m
metas do CSJT
C

Perspe
ectiva Proccessos Interrnos - Tem
ma: Eficiênccia Operacional
Objetivvo: Fomenta
ar o alinham
mento e a iintegração da Justiça do Trabalhho de 1º e 2º
2 graus

Índice
e de Impla
antação do
o Sistemaa de Gestã
ão de Pes
ssoas (IIS GP)

Meta 1 0: atingir 10
00% dos Trribunais Reegionais do Trabalho com
c
o sisteema de gesstão
CSJT implantado até 2
2020.
de peessoas do C

20015

2016

2017

2018

2019

2020
2

4%
%

20%

50%
%

70%

90%

100%
1

O Índice de
d Implantaçção do Sisttema de Geestão de Pesssoas - IISG
GP calcula o percentuual de
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Tribunnais Regionnais do Trab
balho - TRT
Ts com o siistema de gestão de peessoas installado, a migrração
dos daados finalizada e sua en
ntrada em fu
funcionamen
nto.
A meta parra 2015 era atingir 4%
% do total TRTs
T
com o aludido sisstema implaantado, o que
q se
referee a um Regioonal. Em jaaneiro a metta estabelecida já haviaa sido alcanççada, com a implantação da
ferram
menta no TR
RT 2ª Regiãão.
Somada aoo atingimen
nto da meeta, ressaltaa-se que novas
n
etapaas desse prrojeto já foram
f
concluuídas em ouutros quatro
o tribunais, dde acordo co
om o cronograma em aandamento.

i
9,
9 foi realizzada uma attualização no
n sistema de gestão estratégica para
Como no indicador
detalhhamento da medição dos
d anos sub
ubsequentes,, visando melhor
m
demo
monstrar o número
n
de TRTs
T
que finalizaram as
a fases de implantação
i
o, apresentaando a evolu
ução do projjeto estratég
gico ao longgo do
ano, cconsideranddo o percentu
ual executaado trimestraalmente, e não
n apenas o anual.

Indica
adores e m
metas do CSJT
C

Perspe
ectiva Proce
essos Internos - Temaa: Eficiência
a Operacion
nal
Objetivvo: Fomenta
ar o alinham
mento e a inntegração da Justiça do
o Trabalho de 1º e 2º graus

Índice
e de Acom panhamen
nto do Cum
mprimento
o das Dete
erminaçõees (IACD)

Meta 1 1: contribui r para o alcance de 1100% do cu
umprimento dos requissitos definid
dos
T no prazo estabelecid
do, até 202
20.
nas deeterminaçõees do CSJT

20015

2016

201 7

2018

20199

2020
2

500%

96%

97%
%

98%

99%

100%

O Índice dee Cumprimeento das Deeterminaçõees - IACD apresenta
a
o percentual de cumprim
mento
de 34 determinaçções expedid
das pelo Coonselho Sup
perior da Jusstiça do Traabalho. Dessse total, 6 foram
f
integrralmente cuumpridas po
or todos os TRTs aind
da no primeeiro semestr
tre de 2015. Já no seggundo
semesstre, 6 novass determinaações foram
m incluídas para
p serem acompanhad
a
das dentro deste
d
indicaador.
Ao avaliar o desempenho do IAC
CD, percebeeu-se que os
o resultadoss alcançado
os superaram
m em
mais dde 45 pontoos percentu
uais a expecctativa de ex
xecução esttabelecida ppara 2015. Assim,
A
as metas
m
dos aanos de 20016 a 2020
0 foram reevisadas, au
umentando o valor a ser atingiido, tornanddo-as
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desafiiadoras, Atoo CSJT.GP.SG.CGEST
T nº 299/201
15.
Também a forma de mensuraçãão dos resu
ultados foi alterada, ccom vistas a apresenttar as
determ
minações reealmente cum
mpridas noo prazo e po
or qual Tribu
unal Regionnal do Trab
balho, auxiliiando
no cum
mprimento da supervissão administtrativa atrib
buída ao CSJT pela Connstituição Federal
F
de 1988.

Indica
adores e m
metas do CSJT

Perspe
ectiva Proccessos Inte
ernos - Tema: Governança e De
esempenhoo
Objetivvo: Fortaleccer os proc
cessos de supervisão
o e controle
e voltados à governança

Índice
e de Conte
eúdo Rep
plicado Unniformizad
do (ICRU))

Meta 1 2: uniformizzar 100% do
d conteúdoo obrigatóriio veiculado
o até 2020
0.

20015

2016

201 7

2018

2019

2020
2

500%

60%

70%
%

80%

90%

100%

O Índice dee Conteúdo
o Replicadoo Uniformizzado – ICRU
U visa avaliiar o grau de
d aderência dos
Tribunnais Regionnais do Trab
balho à divuulgação das ações e cam
mpanhas de âmbito naccional, de caaráter
obrigaatório, prodduzidas pelo Conselhoo Superior da Justiça do Trabalhho. Entre elas
e
destacaam-se
matériias, notas, informes e peças publlicitárias veeiculadas nos sítios elletrônicos, blogs,
b
facebbook,
twitterr e por e-maail.
Apesar doss esforços da
d área de ccomunicaçãão social na produção dde materiais obrigatóriios, o
ICRU
U não atingiuu o valor prrevisto paraa o ano (50%
%), obtendo
o-se 30,5% de replicaçção dos proddutos
obrigaatórios.
Segundo a unidade reesponsável pelo indicaador, a metta de 2015 não foi allcançada, pois
p
a
culturra de adesãoo à divulgaçção das açõões e campaanhas de âm
mbito nacionnal precisou
u ser aprimoorada
nos T
TRTs. Assim
m, o primeeiro ano dee vigência do Plano Estratégico
E
do CSJT teve
t
como foco
internnalizar o proocedimento na cultura interinstituccional do CSJT
C
e dos T
TRTs. Dessse modo, essperase quee com o prooduto do trab
balho desem
mpenhado em
e 2015 as metas
m
subseequentes sejjam atingidas.
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Indica
adores e m
metas do CSJT

Perspe
ectiva Proccessos Interrnos - Tem
ma: Governa
ança e Des
sempenho
Objetivvo: Fortaleccer os processos de ssupervisão e controle voltados à governança

Índice
e de Execução dos Projetos Estratégiicos (IEXP
PE)

Meta 1 3: alcançarr 80% de projetos
p
estrratégicos em execução dentro doo prazo até
é 2020.

20015

2016

201 7

2018

2019

2020
2

555%

60%

65%
%

70%

75%

80%

O Índice de
d Execução
o dos Projeetos Estratég
gicos - IEX
XPE mensurra o percen
ntual de proojetos
estratéégicos do Conselho
C
Su
uperior da Juustiça do Trrabalho quee estão senddo realizado
os no prazo. Para
o ano de 2015 fooram listado
os quatro prrojetos, cujo
os cronogram
mas foram acompanhaados ao longgo do
ano:
 Mappeamento dos
d Processoos de Trabalho do CSJT
T – cronogrrama no praazo;


Impplantação do
o Sistema dde Gestão dee Pessoas - cronograma
c
a no prazo;



Impplantação do
o Escritórioo de Gerenciiamento de Projetos Esstratégicos – cronogram
ma no
prazzo;



Impplantação do
o Sistema dde Gerenciam
mento de Cu
usto - cronoograma atraasado.
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Sendo a meeta de 2015
5 de 55%, o indicador superou a expectativa
e
a estabelecid
da em 20 poontos
percenntuais. Conttudo, por teer sido bastaante instáveel durante o ano, os vallores a serem
m alcançadoos no
próxim
mo quinquêênio não foram alteradoos.

Indica
adores e m
metas do CSJT
C

Perspe
ectiva Proce
essos Internos - Tem a: Governa
ança e Dese
empenho
Objetivvo: Fortaleccer os proce
essos de suupervisão e controle voltados
v
à ggovernança

Índice
e de Recursos Supe
ervisionaddos (IRS)

Meta 144: incrementtar o recurso
o supervisionnado no ano
o de 2015 em
e 25% atéé 2020.

20015

2016

20117

2018

20199

2020

ano base

5%

10%
%

15%

20%

25%

O objetivo do Índice de
d Recursos Supervisio
onados - IRS
S não é apennas acompaanhar o monntante
de vallores monitorados duraante o ano. Este indicaador visa, prrincipalmennte, incentiv
var o increm
mento
de, noo mínimo, 25%
2
sobre o valor fiscaalizado em 2015
2
nos prróximos 5 aanos. Para taanto, sugeree-se o
estudoo daquelas situações detectadas
d
ccomo dificu
ultadoras para a realizzação das fiscalizaçõe
f
s e o
desenvvolvimentoo e implementação de inniciativas effetivas com
m vistas a sannar tais oco
orrências.
Visto que não há histtórico de accompanham
mento do IR
RS em anoss anterioress, este indiccador
apreseentou em 20015 apenas o total de reecursos supervisionado
os no ano.
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Indica
adores e metas
m
do CSJT
C

Perspe
ectiva Resultados - Te
ema: Efetividdade
Objetivvo: Aprimora
ar a gestão
o da Justiçaa do Trabalh
ho de 1º e 2º
2 graus

Índice
e de Cump
primento das Deliberrações do
o CSJT De
ecorrentess de Audito
oria (ICDA
A)
Meta 1 5: atingir o índice de 90% de deeliberaçõess de auditoria cumpriddas.

20015

2016

20117

2018

20199

2020

500%

75%

80%
%

85%

90%

95%

Por não teer histórico de anos an
anteriores, a meta de 2015
2
do Ínndice de Cu
umprimentoo das
Delibeerações do CSJT Deecorrentes dde Auditoria - ICDA
A foi estabeelecida com
m base em
m um
percenntual mínim
mo aceitáv
vel de cum
mprimento das deliberações de auditoria pelos Tribunais
Regioonais do Traabalho - TRT
Ts.
Contudo, observandoo
se os resulttados alcanççados no ano, percebe--se que o grau de alcannce da
meta ffoi muito accima do esp
perado, confforme gráficco abaixo.
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Dessa form
ma, alteraraam-se as m
metas dos anos subsequentes eem 20 pon
ntos percenttuais,
conforrme Ato CSJT.GP.SG
C
G.CGEST nº 299/201
15, permitin
ndo-se a bbusca por resultados mais
desafiiadores, o que
q culminaa no aprimorramento do
o papel de su
upervisor dda Justiça do
o Trabalho de 1º
e 2º grraus, atribuído ao CSJT
T pela Consstituição Federal de 198
88.

Indica
adores e m
metas do CSJT
C

Perspe
ectiva Resu
ultados - Te
ema: Efetiviidade
Objetivvo: Aprimorrar a gestão
o da Justiçaa do Trabalho de 1º e 2º graus

Índice
e de Transsparência das Inform
mações (ITI)

Meta 1 6: contribuir para que 100% dass informaçõe
es exigidas em dispossitivos legais sejam
publicaadas e atuallizadas nos sítios eletrôônicos dos TRTs.

2015

2016

50%

92%

2017

2018

94%

96%
9

2019

2020
0

98%

100%
%

Com base em
e uma esttimativa de cumprimen
nto das deliberações soobre transpaarência por parte
dos Tribunais Reegionais do Trabalho - TRTs, estaabelecida em
m 50%, defi
finiu-se a meta
m do Índice de
Transpparência daas Informaçõ
ões - ITI sexxênio 2015-2020.
Após análise dos vaalores obtiddos no primeiro ano
o de vigênncia do Plano Estratéégico
Instituucional, verrificou-se o bom desem
mpenho destte indicadorr, superandoo, ao final do
d ano, em mais
de 40 pontos perccentuais a meta
m estabellecida iniciaalmente, con
nforme gráffico abaixo.
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Diante doos número
os alcançaados, mod
dificaram-see os perrcentuais, conforme Ato
CSJT..GP.SG.CG
GEST nº 299
9/2015, a seerem atingid
dos no próx
ximo quinquuênio, tendo
o a meta de 2016
se elevvado em 322 pontos perrcentual daqquela institu
uída na apro
ovação do pllano, que erra de 60%.

Indica
adores e m
metas do CSJT

Perspe
ectiva Resu
ultados - Tema:
T
Efetivvidade
Objetivvo: Contribu
uir para a melhoria
m
daa prestação
o jurisdicional
na Justiça do Tra
abalho de 1 º e 2º grau
us

Índice
e de Satissfação Inte
erna com o Sistem
ma do Proc
cesso Juddicial Elettrônico (IS
SIPJe)

Meta 1 7: incremenntar o Índicce de Satissfação Intern
na com o Sistema doo PJe em 5 pontos
d medição de 2015.
percenttuais ao an o, a partir da

2015

2016

2017

2018

2019

2020
0

ano b
base

5 pp

10 pp

15
5 pp

20 pp

25 pp
p

O Índice dee Satisfação
o Interna coom o Sistem
ma do Processo Judiciall Eletrônico
o – ISIPJe avalia
a
o grauu de satisfaação de maagistrados e servidoress com o sistema do PPJe em fun
ncionamentoo nos
Tribunnais Regionnais e Varass do Trabalhho.
Visto que não
n há histtórico de accompanham
mento do IS
SIPJe em annos anteriorres, a metaa para
2015 nnão foi estaabelecida, devendo o vaalor previsto do próxim
mo quinquênnio ser calcculada a parttir do
resultaado encontrrado. No primeiro anoo de vigênccia do Plan
no Estratégiico o resulttado enconttrado,
tiranddo-se a médiia dos TRTss, foi de 31,,75% de resspondentes satisfeitos
s
ccom o sistem
ma.
No gráficoo a seguir é possível iidentificar a localizaçãão geográficca dos órgããos que ficcaram
acimaa da média encontradaa (verde), at
até 10% abaaixo dela (aamarelo) ouu mais de 10% abaixoo dos
31,75%
%.

Diante dessse resultado
o, a meta a sser alcançad
da em 2016 fica estabellecida em 36,75%, 5 poontos
ma do vallor atingiddo em 201
15, conform
me aprovaado no Plaano Estratéégico
percenntuais acim
Instituucional.
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Indica
adores e m
metas do CSJT

Perspe
ectiva Resu
ultados - Tema:
T
Efetivvidade
Objetivvo: Contribu
uir para a melhoria
m
daa prestação
o jurisdicion
nal
na Justtiça do Trabalho de 1ºº e 2º grauss

Índice
e de Satisfação Extterna com
m o Sistem
ma do Pro
ocesso Judicial Elettrônico (IS
SEPJe)
Meta 18: inccrementar o Índice
Í
de Sattisfação Exterrna com o Sistema do PJee em 5 pontos percentua
ais
ao ano, a paartir da medição de 2015
5.

2015

20
016

2017

201
18

2019

2020
0

ano base
e

5 pp

10 pp

15 pp
p

20 pp

25 pp

d Processo Judicial Elletrônico – ISIPJe avaalia o
O Índdice de Satisfação Exteerna com o Sistema do
grau dde satisfaçãão dos usuárrios externoos que atuam
m na Justiçça do Trabaalho utilizan
ndo o sistem
ma do
PJe em
m funcionam
mento nos Tribunais
T
e Varas do Trabalho.
Em 2015, a pesquisa que
q apresennta os dadoss deste indiccador foi reaalizada espeecificamentte nas
24 unnidades do Ministério
o Público ddo Trabalh
ho – MPT, sendo enttrevistados procuradorres e
serviddores dos órrgãos.
Como foi a primeira vez que a pesquisa de satisfaçção foi reallizada, o ano
a de 2015 foi
estabeelecido com
mo ano base. A partir ddo valor enccontrado serrão fixadas as metas paara o quinquuênio
2016-2020. No primeiro
p
ano
o de vigênccia do Plano
o Estratégicco o resultad
ado encontraado, tirandoo-se a
médiaa dos MPTs, foi de 40,1
19% de resppondentes satisfeitos co
om o sistem
ma.
No gráficoo a seguir é possível iidentificar a localizaçãão geográficca dos órgããos que ficcaram
acimaa da média encontradaa (verde), at
até 10% abaaixo dela (aamarelo) ouu mais de 10% abaixoo dos
40,19%
%.
o, a meta a sser alcançad
da em 2016 fica estabellecida em 45,19%,
4
5 poontos
Diante dessse resultado
percenntuais acim
ma do vallor atingiddo em 201
15, conform
me aprovaado no Plaano Estratéégico
Instituucional.
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3 GOV
VERNAN
NÇA
3.1 Descriçção das estrrutura de ggovernança
a
nança do C
Conselho Su
uperior da Justiça
J
do T
Trabalho é integrada pelas
A estruturaa de govern
seguinntes unidadees organizaccionais:
- Presidênccia: órgão a quem com
mpete a prátiica dos atos de gestão aadministratiiva do Consselho.
- Vice-Preesidência: órgão
ó
a quuem compeete substitu
uir o Presiddente nos casos
c
de férias,
f
licençças, impedim
mentos ou ausências
a
oocasionais, assim
a
como
o exercer ass atribuiçõees que lhe forem
f
delegaadas pelo Prresidente.
- Plenárioo: integrado
o por todoos os Consselheiros, ao
a Plenárioo compete, no âmbitto da
governnança instittucional, rev
ver as decis ões do Pressidente no que
q se referee aos atos dee gestão.
A governannça do Consselho é exerrcida com o auxílio daas secretariaas e coorden
nadorias téccnicas
integrrantes de suaa estrutura administrati
a
iva, com atrribuições e competênciias específiccas:
- Secretariia-Geral
Competênccia: órgão subordinaddo diretameente à Pressidência, à Secretariaa-Geral com
mpete
asseguurar a assesssoria e o apoio
a
técnicco-administtrativo neceessário à prreparação e à execuçãoo das
atividades do Connselho Supeerior da Jus tiça do Trab
balho.
- Coordenaadoria de Orçamento
O
o e Finançass
Competênccia: coorden
nar e orienntar as açõees do Órgão Setorial da Justiça do Trabalhho de
primeeiro e segunndo graus relacionada
r
as aos sistem
mas de plaanejamento,, orçamento
o, administrração
financceira e contaabilidade.
- Coordenaadoria de Controle
C
eA
Auditoria
Competênccia: auxiliar o Conseelho Superiior da Justtiça do Trrabalho em
m sua atribuuição
regim
mental de Órrgão Centraal do Sistem
ma de Contrrole Interno
o da Justiça do Trabalh
ho de primeeiro e
segunndo graus, cabendo-lhe
c
, em síntesee, monitoraar a gestão orçamentári
o
ia, financeirra, patrimonnial e
operaccional, com
m vistas à reegular aplicaação dos recursos públlicos no âm
mbito da Justtiça do Trabbalho
de primeiro e seggundo grauss.
- Coordenaadoria de Gestão
G
de P
Pessoas
Competênccia: coorden
nar e orientaar as ações de gestão de
d pessoas ddos Tribunaais Regionaais do
Trabaalho, de acorrdo com as políticas e ddiretrizes esstabelecidass pelo Cons elho.
ologia da In
nformação e Comuniccação
- Secretariia de Tecno
Competênccia: proporr a formuulação de políticas, estratégiaas, diretrizzes, normaas e
proceddimentos quue orientem
m e disciplinnem a utilizzação da Teecnologia dda Informação na Justiçça do
Trabaalho de prim
meiro e segundo graus.
- Coordenaadoria Técnica do Proocesso Judiicial Eletrô
ônico
Competênccia: proporr normas, padrões, processos e proceedimentos necessárioss ao
desenvvolvimentoo, homologaação e implaantação do sistema
s
Pro
ocesso Judiccial Eletrôniico da Justiçça do
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Trabaalho - PJe/JT
T; coordenaar as ações relacionad
das à implan
ntação, deseenvolvimen
nto, manutennção,
sustenntação e opeeração do siistema PJe/JJT, zelando pela sua qu
ualidade e seegurança.
- Coordenaadoria de Gestão
G
e Goovernança em Tecnologia da Infformação
Competênccia: gerir o Portfólio de Tecnolo
ogia da Informação dda Justiça do Trabalhho de
primeeiro e segundo graus, mediante
m
a ccoordenação
o dos projeto
os, serviçoss, sistemas e infraestruttura a
ele viinculados; promover e coordenaar as ativid
dades necessárias à eelaboração da propostta de
Planejjamento Esstratégico de
d Tecnoloogia da Infformação do
d Conselhho Superiorr da Justiçça do
Trabaalho e da Justiça do Traabalho de pprimeiro e seegundo grau
us; monitorrar a execuçção da Estraatégia
de Teccnologia daa Informaçãão do Conseelho Superio
or da Justiçaa do Trabalh
lho e da Justiça do Trabbalho
de primeiro e seggundo grauss.
G
Doccumental
- Coordenaadoria de Gestão
Competênccia: coorden
nar os sistem
mas de gestão documeental e de ppreservação
o da memórria do
Conseelho e da Juustiça do Traabalho de prrimeiro e seegundo grau
us.
- Coordenaadoria de Gestão
G
Estrratégica
Competênccia: coorden
nar as açõess e projetos relacionado
os ao planej amento e gestão estrattégica
do Coonselho e daa Justiça do Trabalho dde primeiro e segundo graus.
g
- Assessoriia de Comu
unicação Soocial
Competênccia: planejarr, coordenaar e executaar as ações de Comunnicação Soccial do Connselho
Superrior da Justiçça do Trabaalho.
- Assessoriia de Relações Instituccionais
Competênccia: assesso
orar o CSJT
T no acom
mpanhamentto e tramittação de prrojetos de lei e
processsos de inteeresse do Co
onselho e dda Justiça do
o Trabalho de primeiroo e segundo
o graus junto aos
Poderres e Órgãoss Federais.
A atividadee de superviisão e contrrole interno nos sistem
mas administtrativo, contábil, financceiro,
orçam
mentário, paatrimonial e operacionaal do Consselho Superior da Justiiça do Trab
balho é exeercida
pela S
Secretaria de
d Controle Interno do Tribunal Superior
S
do Trabalho, ssubordinadaa diretamennte ao
Presiddente do Triibunal Supeerior do Trabbalho.
Integram a estrutura de
d governannça, ainda, diversos
d
comitês, comi
missões e gru
upos de trabbalho
temátiicos, que auuxiliam o Co
onselho em
m áreas especcíficas de attuação:
COMITÊS
S:
• Comitê Gestor dee Tecnologgia da Info
ormação e das Com
municações da Justiça do
Trabaalho - cgTIIC-JT
Instituído pelo
p
Ato Conjunto TS
ST.CSJT nº 133/2009, ao cgTIIC-JT cabe,, dentre outras
o
atribuuições, a coordenação
c
o estratégiica do Po
ortfólio de Tecnologiia da Info
ormação e das
Comuunicações da
d Justiça do
d Trabalhho (Portfóliio de TIC–
–JT), onde atuará com
mo instânciia de
coordenação coleegiada da esstratégia deefinida pelo Conselho Superior
S
daa Justiça do Trabalho para
p
a
gestãoo do Portfóllio de TIC-JJT.
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• Comitê Gestor
G
do Diiário Eletrônnico da Justtiça do Trab
balho – cgD
DEJT
Instituído pelo Ato Conjunto T
TST.CSJT nº 146/2009, ao cgD
DEJT cabee, dentre outras
o
atribuuições, analiisar as dem
mandas e as necessidad
des de atuallização e allteração do
o sistema, com a
observvância do disposto
d
no art.
a 10 do A
Ato. CSJT.G
GP.SE nº 133
3/2009.
• Comitê Gestor do
o Sistema Integrado
o de Proto
ocolização e Fluxo de
d Documeentos
Eletrôônicos – cge-DOC
Instituído pelo
p
Ato Conjunto
C
T
TST.CSJT nº 173/200
09, ao cge--DOC cabee, dentre outras
o
atribuuições, garanntir a adequ
uação do Siistema Integrado de Protocolizaçãão e Fluxo de Docum
mentos
Eletrôônicos e proopor projetos que conteemplem a esspecificação
o, aquisiçãoo, implantaçção, manutennção,
suportte e treinam
mento para o Sistema.
• Comitê Gestor
G
do Sistema
S
Maalote Digital – cgMalotte
Instituído pelo
p
Ato Conjunto
C
T
TST.CSJT nº 175/200
09, ao cgM
Malote cabee, dentre outras
o
atribuuições, garanntir a adequ
uação do S
Sistema Mallote Digitall e propor pprojetos qu
ue contempllem a
especiificação, aqquisição, imp
plantação, m
manutenção
o, suporte e treinamentoo para o Sisstema.
• Comitê Gestor
G
do Sistema
S
Carrta Precató
ória Eletrôn
nica – cgCP
PE
Instituído pelo Ato Conjunto TST.CSJT nº 176/20
009, ao cggCPE cabee, dentre outras
o
atribuuições, garanntir a adequ
uação do Siistema Cartta Precatóriia Eletrônicca aos requiisitos legaiss e às
necesssidades da Justiça do Trabalho
T
e propor projjetos que co
ontemplem a especificcação, aquissição,
implanntação, mannutenção, su
uporte e treiinamento paara o Sistem
ma.
• Comitê Técnico Temático
T
de Govern
nança de Tecnologiia da Info
ormação e das
Comu
unicações – ctGov
Instituído pelo Ato Conjunto TST.CSJT
T nº 9/2010, ao ctGoov cabe reealizar estuudos,
pesquuisas e levanntamentos das
d informaçções em suaas áreas de competênci
c
ia, promoveendo a adoção de
novass tecnologias adequadass à missão e necessidad
des das diveersas áreas dda Justiça do
d Trabalho.
T
Teemático de Gestão dee Projetos de Tecnoloogia da Infformação e das
• Comitê Técnico
unicações - ctGPROJ
Comu
Instituído pelo
p Ato.CS
SJT.GP.SE. nº 13/2010, ao ctGP
PROJ cabe, dentre outras atribuiições,
realizaar estudos, pesquisas e levantameentos de infformações na
n área de T
TI promoven
ndo a adoçãão de
novass tecnologiaas adequadaas à missãoo e necessid
dades das diversas
d
áreeas da Justiiça do Trabbalho;
prestaar serviço de
d assessoria técnica aaos órgãos da
d Justiça do
d Trabalhoo e realizarr a comuniccação
organizacional deentro de suaa competênccia; e elabo
orar propostas de projettos, termos de referênccia ou
projettos básicos, relatórios e pareceres ppertinentes à área de attuação.
• Comitê Gestor
G
do Processo
P
Ju
udicial Eletrrônico da Justiça
J
do T
Trabalho – cgPJe/JT
Instituído pelo Ato Conjunto TST.CSJT nº 9/2011
1, ao cgPJJe/JT cabee, dentre outras
o
atribuuições, supeervisionar o gerenciam
mento, a esp
pecificação, o desenvoolvimento, a implantaçção, o
suportte e a manuutenção do Processo
P
Juddicial Eletrô
ônico da Jusstiça do Traabalho – PJee/JT.
• Comitê Gestor
G
do Programa
P
N
Nacional de
d Resgate da
d Memóriia da Justiça do Trab
balho

70

Pod
der Judiciá
ário
Jusstiça do Tra
abalho
Con
nselho Sup
perior da J ustiça do Trabalho
T
– CGM
MNac-JT
Instituído pelo
p
Ato Conjunto
C
T
TST.CSJT nº
n 37/2011, tendo por finaliidade auxilliar o
Presiddente do TST
T
e do CSJT, com
mo também
m a Comisssão de Doocumentaçãão do TST
T, na
coordenação das atividades do
d Program
ma.
• Comitê Gestor
G
do Portal
P
do Coonselho Su
uperior da Justiça
J
do T
Trabalho
Instituído pelo
p
Ato Co
onjunto TST
T.CSJT nº 134/2011,
1
ao
a qual cabee, dentre ou
utras atribuiições,
promoover e gerenciar as ações relativaas à estrutura de serviçços e inform
mações, à apresentaçã
a
ão e à
formaa do Portal do
d Conselho
o Superior dda Justiça do
o Trabalho, nos ambienntes da Intranet e Internnet.
• Comitê Técnico
T
de Orçamento
O
o e Finança
as
Instituído pela
p
Portarria CNJ nº 463/2009, para atuarr no trato dde assuntoss orçamentáários;
ofereccer subsídioos na elabo
oração dos Projetos de
d Lei do Plano
P
Pluriaanual de diretrizes; prropor
normaas orientadooras à Secreetaria Geral do CSJT; acompanhar
a
r o processoo de elaboraação, alteração e
execuução orçam
mentaria fin
nanceira; pprestar info
ormações necessárias
n
ao desenv
volvimento dos
trabalhhos do Com
mitê e apresentar dem
monstrativos periódicos sobre a exxecução nass datas prevvistas
pela reeferida Porttaria.
• Comitê Gestor
G
Naciional do Prrograma Trrabalho Seg
guro
Instituído pelo Ato Conjunto TST.CSJT
T nº 18/20
012, ao quual cabe instituciona
i
alizar,
sistem
matizar e conferir
c
maior
m
eficiêência às ações de prevenção
p
de acidenttes de trabbalho
desenvvolvidas pelo Prograama Nacionnal de Prevenção de Acidente de Trabalho – Proggrama
Trabaalho Seguro..
N
dee Gestão dee Pessoas po
or Competência
• Comitê Nacional
Instituído pela
p
Resolu
ução 92/CS
SJT de 2012, com a finalidade
f
dde estabeleccer as direttrizes
básicaas para a im
mplantação do
d modelo dde Gestão de
d Pessoas por
p Compettências no âmbito
â
da Juustiça
do Trrabalho de primeiro e segundo graus, com
m vistas ao
o aprimoram
mento, acom
mpanhamennto e
avaliaação do deseempenho daas pessoas e o alcance dos
d resultad
dos instituciionais.
G
do Sistema U
Unificado de
d Cálculo do Processso Judicial Eletrônicco da
• Comitê Gestor
Justiçça do Trabaalho – CgP
PJe-CALC
Instituído pelo Ato Conjunto
C
T
TST.CSJT nº 223/201
12, com a finalidade de procedder à
integrração do Sisstema Unifiicado de Cáálculo – e-C
CALC e do Sistema de Cálculo Trrabalhista –juris–j
CALC
C ao Proceesso Judiciial Eletrôniico da Justtiça do Trabalho, deffinindo esttratégias paara o
desenvvolvimentoo, testes, ho
omologaçãoo, implantaçção e integ
gridade de operação do
d Sistema PJeCALC
C, bem com
mo proposttas de espeecificação, aquisição, implantaçãão, manutenção, supoorte e
treinam
mento para o Sistema.
• Comitê Gestor
G
de Planejamen
P
nto e Gestão
o Estratégicca da Justiiça do Trab
balho
Instituído pelo Ato nº 193/20009 CSJT.G
GP.SE, com
m atribuiçãão de anaalisar propoostas,
acomppanhar a exxecução e reavaliar
r
o planejamen
nto estratég
gico para o CSJT e para a Justiçça do
Trabaalho, assim como
c
delibeerar sobre oos respectivo
os projetos.
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• Comitê Gestor
G
dos Sistemas
S
A
Administrattivos do Tribunal Supperior do Trabalho
Instituído pelo
p
Ato Co
onjunto TST
T.CSJT nº 7/2013,
7
com
m a finalidaade de garan
ntir a adequuação
dos siistemas adm
ministrativo
os aos requuisitos legaais e às necessidades do TST, definir
d
açõees de
aperfeeiçoamento dos sistem
mas adminisstrativos, elaborar prop
postas que contemplem
m especificcação,
aquisiição, implaantação, maanutenção, suporte e treinamentto relativoss ao aperffeiçoamentoo dos
sistem
mas adminisstrativos do TST e proppor a regulaamentação reelativa aos sistemas ad
dministrativos do
TST e às suas com
municaçõess com outroos sistemas.
• Comitê Gestor
G
Naciional do PJJe
Instituído pela Reso
olução CS
SJT nº 94
4/2012, com
mpete ao Comitê supervision
s
ar o
gerencciamento, a especificaação, o de senvolvimeento, a imp
plantação, o suporte e a manuteenção
correttiva e evoluttiva do Proccesso Judiciial Eletrônicco da Justiçça do Traballho.

ÕES:
COMISSÕ
•
Com
missão de Erradicaçção do Trrabalho In
nfantil e dde Proteção
o do Trab
balho
Decen
nte do Adollescente
Instituída pelo
p
Ato Co
onjunto TST
T.CSJT nº 21/2012,
2
co
om a finaliddade de coo
ordenar as ações,
a
projettos e mediddas a serem
m desenvollvidas pela Justiça do Trabalho eem prol dee erradicaçãão do
trabalhho infantil no
n Brasil e da proteçãoo ao trabalho
o decente do adolescennte.
missão Naccional de Saaúde e Segurança do Trabalho
•
Com
Instituída pelo
p
Ato Co
onjunto TST
T.CSJT nº 391/2012,
3
com
c
a finaliidade de analisar e proopor a
uniforrmização doos procedim
mentos, form
mulário e ro
otinas da áreea de saúde e segurança do trabalhho no
âmbito da Justiça do Trabaalho, bem aassim pesqu
uisar perante aos órgãoos públicoss a existênccia de
sistem
mas informaatizados esp
pecíficos dda área de saúde que possam seer cedidos, sem ônus, aos
Tribunnais Regioonais do Trabalho
T
quue não dissponham de ferramennta informaatizada parra tal
finaliddade.
missão Cen
nsitária
•
Com
Instituída pelo
p
Ato TS
ST.CSJT.G
GP.nº 19/201
13, com a finalidade dde acompan
nhar a execcução
dos ceenso nacionnal do Poderr Judiciário,, realizado pelo
p Conselho Nacionaal de Justiçaa.
•
Com
missão Perrmanente d
de Acessibilidade do Sistema
S
Proocesso Jud
dicial Eletrôônico
da Ju
ustiça do Trrabalho
Instituída pelo
p
Ato CS
SJT.GP.SG nº 364/2013, com a fin
nalidade dee propor e av
valiar temas que
lhe sãão relacionaados, incluin
ndo testes dde acesso e usabilidade
u
no tocante à implantaação e/ou revisão
das feerramentas e funcionaliidades do Siistema Proccesso Judicial Eletrônicco da Justiçaa do Trabalhho.
•
Com
missão Perrmanente d
de Acessibilidade do Sistema
S
Proocesso Jud
dicial Eletrôônico
da Ju
ustiça do Trrabalho
Instituída pelo
p
Ato CSJT.GP.SG
C
G nº 153/20
014, com o objetivo de propor e avaliar temas
t
relacioonados ao Sistema Processo Judiicial Eletrô
ônico da Jusstiça do Trrabalho, inccluindo testees de
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acessoo e usabiliddade no toccante à impplantação e//ou revisão das ferram
mentas e fun
ncionalidadees do
aludiddo Sistema Eletrônico.
E
•
Com
missão de Gestão
G
da E
Estratégia do Conselh
ho Superiorr da Justiça do Trabaalho
Instituída pelo
p
Ato CSJT.GP.SG
C
G nº 293/2014, com o objetivo de avaliar a execuçãão da
estratéégia, acomppanhar os reesultados alccançados, promover
p
ajustes no plaano estratég
gico instituccional
e realiizar outras medidas
m
neccessárias à m
melhoria do
o desempen
nho do Consselho Superrior da Justiça do
Trabaalho.
missão Perrmanente d
de Cooperação Jurídicca Internaccional
•
Com
Instituída pelo
p Ato CS
SJT.GP.SG nnº 347/2014
4, com o ob
bjetivo de prropor estud
dos e empreeender
ações com vistass à elaboração de projeetos, program
mas e trabaalhos diverssos relacionados ao tem
ma no
que taange à leggislação soccial e do ttrabalho, su
ua competêência e utillização de mecanismoos de
facilittação de atoos processu
uais/instrutóórios que im
mpliquem na
n ampliaçãão do acessso à justiça e na
concreetização plena da cid
dadania, esppecialmentee aqueles atos
a
realizáv
áveis por videoconferêência,
inclussive no que tange a juízzes de difereentes paísess.

GRUPOS DE TRABA
ALHO:
upo de Tra
abalho paraa definir crritérios de identificaçãão, física ou eletrônicca, do
•
Gru
acervvo histórico da Justiça
a do Traballho
Instituído pelo
p
Ato Co
onjunto TST
T.CSJT.GP.nº 1/2013, com a finaalidade de reealizar estudos e
apreseentar propoosta de reg
gulamentaçãão sobre a forma e critérios dde identificcação, físicca ou
eletrônnica dos proocessos quee devam com
mpor o acerrvo histórico
o da Justiçaa do Trabalh
ho.
upo de Trabalho para especificar
e
os requuisitos e promoveer a
•
Gru
interooperabilidaade dos sisttemas Proccesso Judiciial Eletrônico da Justtiça do Tra
abalho – PJJe-JT
e MPT
T Digital.
p
Ato Conjunto
C
T
TST.CSJT.M
MPT nº 1/2
2013, com fundamento no Term
mo de
Instituído pelo
Coopeeração Técnnica nº 58/2
2009, que ddefine o paadrão nacio
onal de inntegração de
d sistemaas de
processso eletrônnico, por meio
m
da tecnnologia WebService, e Termo dde Cooperaação Técnicca nº
1/20122, celebradoo entre o CS
SJT e o MP
PT.
•
Gru
upo de Esp
pecificação de Funcion
nalidades para
p
a Advoocacia no PJe-JT
P
Instituído pelo
p Ato Co
onjunto TST
T.CSJT nº 21/2013, com o objetivo
o de
especiificações dee funcionalidades para a Advocaciia no PJe-JT
T.

deefinir

•
Fiscalização dos
d Contrattos firmado
os de forma
a centralizaada pelo TS
ST e CJST
T
njunto TST.C
CSJT nº 57 /2013 dispõ
õe sobre a gestão
g
dos ccontratos firrmados de forma
f
O Ato Conj
centraalizada pelo TST e CJS
ST para atennder as neceessidades do
os órgãos daa Justiça do Trabalho.
•
Equ
uipe Técn
nica Multiidisciplinarr para Contratação
C
o da Nov
va Centraal de
Atend
dimento doos Sistemas Nacionais da Justiça do Trabalho
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Instituída pelo
p Ato.CS
SJT.GP.SG.S
SEIT.nº 114
4/2013, com
m o objetivoo de conduzzir o processo de
planejjamento da contratação
o da Nova C
Central de Atendimento
A
o dos Sistem
mas Nacion
nais da Justiçça do
Trabaalho.
T
a da Inform
mação e dass Comunicaações
•
Moodelo de Geestão do Poortfolio de Tecnologia
da Ju
ustiça do Trrabalho
Definido peelo Ato CSJJT.GP.SE nnº 133/2013
3, em atendiimento ao A
Acórdão TC
CU - Plenáriio nºs
1.603//2008, 2.471/2008 e 66
63/2009.
upo de Tra
abalho do S
Sistema Gerenciador do
d Banco dde Dados
•
Gru
Instituído pelo
p
Ato CSJT.GP.SG
C
G.SEIT.COP
PN nº 257/2013, coom o objettivo de reaalizar,
dentree outras com
mpetências, estudos parra definição
o de Sistemaa Gerenciaddor do Bancco de Dadoss para
uso doo PJe-JT.
upo de Tra
abalho do S
Sistema Op
peracional do
d PJe-JT
•
Gru
Instituído pelo
p
Ato CS
SJT.GP.SG..SEIT.COPN
N nº 258/20
013, com o objetivo dee realizar, dentre
d
outrass competênccias, estudos para padroonização do
o sistema op
peracional ddo PJe-JT.
•
Gru
upo de Trabalho parra elaboração da Pollítica Nacioonal de Reesponsabiliidade
Socioambiental da Justiça do Trabalh
ho
Instituído pelo
p
Ato CSJT.GP.SG
G nº 279/2013, com o objetivo dee apresentaar propostaas de
diretriizes em ressponsabilidade socioam
mbiental e de regulam
mentação ppara instituiição da Poolítica
Nacioonal de Respponsabilidad
de Socioam
mbiental da Justiça
J
do Trabalho.
T
uipe Técnicca Multidissciplinar
•
Equ
Instituída pelo
p Ato CS
SJT.GP.SG. SEIT nº 312
2/2013, com
m o objetivoo de conduzzir o Processo de
Planejjamento da Contratação da Capaciitação Nacional em Geestão de Proj
ojetos.
•
Gru
upo de Tra
abalho de C
Custos
Instituído pelo
p Ato CS
SJT.GP.SG nnº 398/2013
3, com o ob
bjetivo de reealizar estud
dos técnicoss com
o objeetivo de moddelar, desen
nvolver e im
mplantar o Sistema
S
de Custos
C
da Juustiça do Trrabalho.
•
Gru
upo de Tra
abalho de G
Gestão Documental do
o CSJT
Instituído pela Resollução CSJT
T 30/2006, para prestar consul
ultoria na área
á
de Gestão
G
Docum
mental no âmbito
â
do CSJT
C
e dos T
TRTs.
•
Gru
upo de Tra
abalho – gtS
SOPJe
Instituído Ato
A CSJT.G
GP.SG.SEIT
T.COPN nº 195/2014, com o objjetivo de co
onduzir as ações
a
necesssárias ao planejamento
o e eventuaal realizaçãão de contratação de ssuporte parra plataform
ma de
sistem
ma operacionnal que com
mpõe a infraaestrutura do
o PJe-JT.
•
Gru
upo de Tra
abalho – gtM
Monitoram
mentoPJe
Instituído Ato
A CSJT.G
GP.SG nº 1996/2014, co
om o objetiv
vo de conduuzir as açõees necessáriias ao
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planejjamento e eventual
e
realização de ccontratação de solução de monitorramento parra o sistemaa PJeJT
•
Gru
upo de Tra
abalho – gtB
BDPJe
Instituído Ato
A CSJT.G
GP.SG nº 2116/2014, co
om o objetiv
vo de conduuzir as açõees necessáriias ao
planejjamento e eventual
e
reaalização de contratação de suportte para plattaforma de banco de dados
d
que coompõe a inffraestrutura do PJe-JT
•
Gru
upo de Tra
abalho – gtO
Orçamento
oFinançasJ
JT
Instituído Ato
A CSJT.G
GP.SG nº 2336/2014, co
om o objetiv
vo de conduuzir as açõees necessáriias ao
planejjamento e obtenção
o
dee solução dde tecnologiia da inform
mação e com
municaçõess para o Sisstema
Integrrado de Geestão Orçam
mentária e Financeira no âmbito
o do Tribuunal Superio
or do Trabbalho,
Conseelho Supeerior da Justiça ddo Traballho e Tribunais
T
Regionais do Trabbalho
(gtOrççamentoFinnançasJT).
•
Gru
upo de Tra
abalho - gtB
BossPJe
Instituído Ato
A CSJT.G
GP.SG nº 2661/2014, co
om o objetiv
vo de conduuzir as açõees necessáriias ao
planejjamento e eventual
e
reaalização de ccontratação
o de serviço de suportee técnico paara o softwaare de
serviddor de aplicaações que compõe a in fraestruturaa do sistemaa PJe-JT (gtB
tBossPJe).
de de Goveernança Coolaborativa
a da Estratéégia da Jusstiça do Tra
abalho
•
Red
Instituída pelo
p Ato CS
SJT.GP.SG nnº 294/2014
4, com o ob
bjetivo de appresentar a minuta do plano
p
estratéégico da Juustiça do Trrabalho aprrovada pelo
os Tribunaiss Regionaiss do Traballho ao Connselho
Superrior da Justiiça do Trabalho e aproovar proposttas de revissões do planno estratégiico da Justiçça do
Trabaalho.
upo de Tra
abalho - gtP
PessoalJT
•
Gru
Instituído pelo
p
Ato CS
SJT.GP.SG
G.CGPES nºº 314/2014, com o objjetivo de co
onduzir as ações
a
necesssárias ao pllanejamento
o e obtençãão de soluçção de tecno
ologia da innformação e comunicaações
para o Sistema Integrado
I
de
d Gestão dde Pessoas no
n âmbito da Justiça do Trabalh
ho do 1º e do
d 2º
graus..
•
Gru
upo de Tra
abalho - gesstão de pessoas por co
ompetênciaas
Instituído pelo
p
Ato CS
SJT.GP.SG .CGPES nºº 316/2014, com o objeetivo de elaaborar requuisitos
de ferrramenta teccnológica deestinada à ggestão de peessoas por competênciaas no Judiciáário do Trabbalho
de primeiro e seggundo grauss
•
Gru
upo de Tra
abalho - gtA
AntiSpam
Instituído pelo
p
Ato CS
SJT.GP.SG. SETIC.CGGOV nº 338/2014, com
m o objetivo de conduzzir as
ações necessáriaas ao planejjamento e eventual reealização dee contrataçãão de solução de filtrro de
conteúúdo de correeio eletrônico para os T
Tribunais Regionais
R
do
o Trabalho.
•
Gru
upo de Trabalho
T
p
para a pa
arametrizaçção no Siistema Pro
ocesso Jud
dicial
Eletrôônico da Ju
ustiça do Trabalho
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Instituído pelo Ato CSJT.GP.S
C
G. nº 343/2014, com
m o objetivvo de avalliar e proppor a
param
metrização dos
d pesos dee partes, asssuntos e claasses processsuais e tem
mas que são relacionados ao
Sistem
ma Processoo Judicial Elletrônico daa Justiça do Trabalho.
3.2 Inform
mações sobrre dirigentees e colegiad
dos
Compõem o Conselho
o Superior dda Justiça do
d Trabalho
o o Presideente e o Vicce-Presidennte do
Tribunnal Superioor do Trabalho e o Corrregedor-Gerral da Justiçça do Traballho, como membros
m
naatos.
Além dos membros natos,
n
fazem
m parte do
o órgão três Ministross do Tribun
nal Superioor do
Trabaalho, eleitos pelo Pleno daquela Coorte, que ind
dica também
m os respecttivos suplen
ntes.
Integram, ainda,
a
o Co
onselho, cinnco presiden
ntes de Trib
bunais Reggionais do Trabalho,
T
elleitos
cada uum deles por
p região geográfica
g
do País, cu
uja suplência é exerciida pelos reespectivos ViceV
Presiddentes.
Ao final doo exercício de
d 2015, o C
Conselho Su
uperior da Justiça
J
do T
Trabalho eraa composto pelos
seguinntes conselhheiros:
Conselheiroo ANTONIO JOSÉ DE
E BARROS
S LEVENHA
AGEN – M
Ministro Pressidente
Conselheiroo IVES GA
ANDRA DA
A SILVA MARTINS FIILHO – Min
inistro Vice-Presidente
Conselheiroo JOÃO BA
ATISTA BR
RITO PER
REIRA - Miinistro Corrregedor-Gerral da Justiçça do
Trabaalho
Conselheiraa DORA MARIA
M
DA COSTA
Conselheiraa FERNAN
NDO EIZO O
ONO
Conselheiraa GUILHER
RME AUGU
USTO CAP
PUTO BASTOS
Conselheiroo FRANCIS
SCO JOSÉ PINHEIRO
O CRUZ (TR
RT da 14ª R
Região)
Conselheiroo EDSON BUENO
B
DE
E SOUZA (TRT da 23ªª Região)
Conselheiraa MARIA DAS
D
GRAÇ
ÇAS CABR
RAL VIEGA
AS PARANH
HOS (TRT da 1ª Regiãão)
Conselheiroo CARLOS
S COELHO DE MIRAN
NDA (TRT
T da 13ª Reggião)
Conselheiroo ALTINO PEDROZO
O DOS SAN
NTOS (TRT
T da 9ª Regiião)
O artigo 12 do Regim
mento Interrno dispõe sobre a co
ompetência do Plenário, que se reúne
r
ordinaariamente em
e sessões realizadas,, preferenciialmente, à última sexxta-feira dee cada mês, nos
termoos Ato CSJT
T.GP.SG n.ºº 4/2007, coonforme adiaante se verifica.
Expedir normas
n
geerais de pprocedimen
nto relacio
onadas aos sistemas de
d tecnologiia da
inform
mação, gesttão de pesssoas, planejjamento e orçamento, administraação financceira, materrial e
patrim
mônio, conttrole intern
no e preservvação da memória
m
daa Justiça ddo Trabalho
o de primeeiro e
segunndo graus, ou
o normas que
q se refiraam a sistem
mas relativoss a outras attividades au
uxiliares com
muns
que neecessitem de
d coordenaçção central;;
supervisionnar e fiscaalizar os sserviços reesponsáveis pelas ativvidades dee tecnologiia da
inform
mação, gesttão de pesssoas, planejjamento e orçamento, administraação financceira, materrial e
patrim
mônio, conttrole interno
o, planejam
mento estrattégico e preeservação dda memóriaa da Justiçça do
Trabaalho de prim
meiro e segu
undo graus, além de ou
utros serviços encarreggados de atiividades com
muns
sob cooordenação do órgão ceentral;
exercer, dee ofício ou a requerimeento de quaalquer intereessado, o coontrole de legalidade de
d ato
adminnistrativo praticado
p
por
p Tribunaal Regional do Trabalh
ho, cujos effeitos extrap
polem interresses
meram
mente indivviduais, quaando contraariadas norm
mas legais ou constittucionais, ou decisõees de
caráteer normativvo do Conseelho Superioor da Justiçaa do Trabalh
ho e do Connselho Naciional de Justiça;
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decidir sobbre consultta, em tesee, formulad
da a respeito de dúvidda suscitadaa na aplicaçãão de
dispossitivos legaais e regulamentares concernen
ntes à matééria de suua competêência, na forma
f
estabeelecida neste Regimentto;
examinar, de
d ofício ou
u a requerim
mento de qualquer
q
intteressado, a legalidadee das nomeaações
para oos cargos effetivos e em
m comissãoo e para as funções com
missionadaas dos Órgãos da Justiçça do
Trabaalho de prim
meiro e segundo graus;
editar ato normativo, com eficcácia vincu
ulante para os Órgãos da Justiça do Trabalhho de
primeeiro e seguundo graus, quando a matéria, em razão de sua reelevância e alcance, exigir
e
tratam
mento uniforrme;
aprovar o plano
p
pluriaanual, as proopostas orçaamentárias e os pedidoos de crédito
os adicionaiis dos
Tribunnais Regionnais do Trab
balho;
apreciar os relatórios de
d auditoriaa nos sistem
mas contábill, financeiroo, patrimon
nial, de execcução
orçam
mentária, de pessoal e demais
d
sisttemas adm
ministrativos dos Órgããos da Justiça do Trabbalho
de prrimeiro e segundo
s
graaus, determ
minando o cumprimen
nto das m
medidas neccessárias paara a
regulaarização de eventuais irrregularidaddes;
encaminharr ao Tribunaal Superior do Trabalh
ho, após exame e aprovaação:
a) propostaas de criação
o ou extinçãão de Tribun
nais Region
nais do
Trabalho e de alteração do númerro de seus membros;
m
b) propostaas de criação
o ou extinçãão de Varass do Trabalh
ho;
c) propostas de criação ou exxtinção de cargos efeetivos e em
m comissão
o e de funnções
comisssionadas daas Secretarias dos Tribuunais Regio
onais do Traabalho;
d) propostaas de alteraação da leggislação rellativa às matérias de competênciia da Justiçça do
Trabaalho;
e) propostaas de alteraçção do Regim
mento Interrno do Consselho;
f ) o plano plurianual
p
e as proposttas orçamen
ntárias dos Tribunais
T
Regionais do
d Trabalho
o;
definir e fiixar o planeejamento esstratégico, os
o planos de
d metas e os program
mas de avaliação
instituucional do Conselho e da Justiçça do Trab
balho de prrimeiro e ssegundo graaus, visanddo ao
aumennto da eficiiência, da raacionalizaçãão e da produtividade do sistema,, bem como
o maior aceesso à
Justiça, facultadaa a prévia manifestação
m
o dos Órgão
os que integ
gram a Justiiça do Trabalho; XII – fixar
prazoss para que se
s adotem as
a providênncias necessárias ao exaato cumprim
mento da leei ou dos atoos do
Conseelho;
deliberar, na
n condição
o de instânncia revisorra, sobre o recurso addministrativo
o previsto neste
Regim
mento;
jjulgar as exxceções de impediment
i
to e de susp
peição;
deliberar soobre as dem
mais matériaas administrativas apressentadas pello Presidentte;
apreciar prrocesso adm
ministrativo disciplinarr envolvend
do servidor da Justiça do Trabalhho de
primeeiro e segundo graus, ex
xclusivamennte no caso
o de ausênciia de quórum
m no Tribu
unal Regionnal do
Trabaalho originarriamente co
ompetente ppara julgar a matéria.
O CSJT poossui ainda duas
d
Comisssões Permaanentes: a de
d Regimentto Interno, destinada
d
a zelar
pela aatualização do
d Regimen
nto, proposiição de emeendas ao tex
xto em vigoor, emissão de parecer sobre
s
as em
mendas de iniciativa
i
dos
d Conselhheiros, assim
m como op
pinar em prrocesso adm
ministrativoo que
envolvva matéria regimental,
r
por solicitaação do Pressidente do Conselho
C
ouu do Plenáriio.
Há, ainda, a Comissãão de Jurispprudência, a quem cab
be zelar peela expansãão, atualizaçção e
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publiccação de Enunciados
E
s Administtrativos; su
upervisionarr os serviçços de sisstematização da
jurisprrudência doo Conselho,, sugerindo ao Presidente medidas que faciliitem a pesq
quisa de julggados
ou proocessos; e propor
p
a ediçção, revisãoo ou cancelaamento de Enunciados
E
Administraativos.

3.3 Gestão de riscos e controles internos

Como informado anteeriormente, o Conselho
o Superior da Justiça ddo Trabalho
o não é uniidade
gestorra executora. Sua resp
ponsabilidadde restringee-se à realização de cr
créditos orçamentários e de
descenntralizaçõess orçamentárias aos T
TRTs, com
mo órgão seetorial dos sistemas de
d orçamennto e
finançças e gestor dos projeto
os de caráterr nacional.
Tal realidaade se apressenta porquue esta Unid
dade Jurisdiicionada fun
unciona desd
de a sua crriação
com a estrutura física, de pessoal e de suportte técnico-o
operacional do Tribun
nal Superioor do
m, as remun
nerações de pessoal, os encargos sociais, o mobiliário,, os sistemaas de
Trabaalho. Assim
tecnollogia da innformação utilizados pelo CSJT
T são gerid
dos pelo TSST, e as despesas
d
paara a
manuttenção de suuas atividad
des estão inccluídas nas dotações orrçamentáriaas daquele Tribunal.
T
Desse moddo, as unidades que inntegram a estrutura administrativva do CSJT
T não execcutam
atividades operaccionais de gestão
g
admiinistrativa, voltadas
v
paara o seu funncionamentto interno. Essas
E
unidaddes atuam no apoio
o ao Cons elho, com vistas ao
o cumprimeento de su
ua compettência
constiitucional, reelacionadas à supervisãão administtrativa, orçaamentária, financeira e patrimoniial da
Justiça do Traballho de primeeiro e segunndo graus, como
c
órgão
o central do sistema, ficcando a carggo do
TST ttoda a gestão administrrativa do CS
SJT.
Impende ressaltar
r
qu
ue o CSJT
T possui, em sua estrutura,
e
uuma unidaade denomiinada
Coorddenadoria dee Controle e Auditoriaa, mas que tem
t a sua attuação voltaada para aux
xiliar o CSJJT no
exercíício da suppervisão ad
dministrativva da Justiçça do Trab
balho de 1ºº e 2º grau
us, consoannte a
regulaamentação de
d suas atrib
buições connferida pelo Ato n.º 307
7/CSJT.GP. SG, de 23/1
10/2014.
Não obstannte tal pecu
uliaridade, o CSJT reaaliza period
dicamente aanálise dos mecanismoos de
controole para afferir se háá aderênciaa às diretriizes e às normas
n
conntempladas nas instruuções
formaalizadas, utiilizando-se como um dos instrum
mentos os questionam
mentos feito
os em exerccícios
anteriores pelo TCU constan
ntes do quaddro adiante.

Quadrro – Avaliaçãão do Sistema
a de Controlees Internos da
a UJ
E
ELEMENTOS DO SISTEMA DE CON
NTROLES IN
NTERNOS A SEREM
AVALIAD
DOS
Ambiente
A
de C
Controle

VALO
ORES
1

2

3

4

1. A aalta administraação percebe os
o controles innternos como essenciais à consecução
c
doos
objetivos da uniddade e dão sup
porte adequaddo ao seu funccionamento.

X

2. Os mecanismos gerais de con
ntrole instituíddos pela UJ são
s percebido
os por todos oos
servvidores e funccionários nos diversos níveiis da estruturaa da unidade.

X

3. A ccomunicação dentro
d
da UJ é adequada e eeficiente.

X

4. Exiiste código forrmalizado de ética ou de coonduta.

X

5. Os procedimentoos e as instruções operacioonais são padrronizados e estão postos em
m
mais.
doccumentos form

5

X
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6. Há mecanismoss que garanteem ou incenttivam a participação dos funcionários e
d
níveiss da estruturaa da UJ na elaaboração dos procedimento
p
os,
servvidores dos diversos
dass instruções opperacionais ou
u código de éti
tica ou condutta.

X

7. As delegações de
d autoridade e competênciia são acompaanhadas de deefinições claraas
dass responsabiliddades.

X

8. Exiiste adequadaa segregação de
d funções noos processos e atividades da
d competênciia
da U
UJ.

X

9. Os controles innternos adotaados contribuuem para a consecução dos resultadoos
plan
anejados pela UJ.
U
Avaliação dee Risco

X
1

2

3

4

10. Os objetivos e metas
m
da unidade jurisdicionnada estão form
malizados.

5
X

11. Há clara identificcação dos processos críticoos para a conseecução dos ob
bjetivos e metaas
da uunidade.

X

12. É pprática da uniddade o diagnóstico dos riscoos (de origem interna ou
extterna) envolviidos nos seus processos esttratégicos, beem como a
de de ocorrênncia desses riscos
r
e a
idenntificação daa probabilidad
connsequente adooção de medidas para mitigáá-los.

X

13. É pprática da uniddade a definiçção de níveis de riscos opeeracionais, de informações e
de conformidadee que podem ser
s assumidos pelos diverso
os níveis da geestão.

X

14. A aavaliação de riscos
r
é feita de
d forma conttínua, de mod
do a identificaar mudanças nno
perrfil de risco da UJ ocasio
onadas por ttransformaçõees nos ambieentes interno e
extterno.

X

15. Os riscos identifficados são meensurados e c lassificados de
d modo a sereem tratados em
m
ma escala de prrioridades e a gerar informaações úteis à to
omada de decisão.
um

X

16. Nãoo há ocorrênccia de fraudes e perdas quue sejam deco
orrentes de frragilidades noos
proocessos internoos da unidade.

X

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é práttica da unidad
de instaurar siindicância parra
os.
apuurar responsabbilidades e exiigir eventuais ressarcimento

X

18. Há norma ou reggulamento parra as atividadees de guarda, estoque e inventário de benns
e valores de respponsabilidade da unidade.
Pro
ocedimentos d
de Controle

X
1

2

3

4

19. Exiistem políticaas e ações, de natureza prevventiva ou dee detecção, paara diminuir oos
risccos e alcançarr os objetivos da
d UJ, claram
mente estabeleccidas.

X

20. As atividades de controle adotadas peela UJ são apropriadas e funcionam
m
om um plano dde longo prazo.
connsistentementee de acordo co

X

5

21. As atividades dee controle ado
otadas pela U
UJ possuem custo apropriado ao nível dde
bennefícios que poossam derivarr de sua aplicaação.

X

22. As atividades de
d controle ad
dotadas pela UJ são abran
ngentes e razzoáveis e estãão
direetamente relaccionadas com os objetivos dde controle.

X

Info
ormação e Coomunicação

1

2

3

4

5

23. A informação relevante paara UJ é ddevidamente identificada, documentadda,
mazenada e coomunicada tem
mpestivamentee às pessoas ad
dequadas.
arm

X

24. As informações consideradas relevantes peela UJ são dottadas de qualidade suficient
nte
parra permitir ao gestor tomar as
a decisões appropriadas.

X

25. A iinformação disponível
d
para as unidadess internas e pessoas
p
da UJJ é apropriadda,

X
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tem
mpestiva, atuall, precisa e acessível.
26. A IInformação diivulgada interrnamente atennde às expectaativas dos div
versos grupos e
inddivíduos da UJ,
U contribuin
ndo para a exxecução das responsabilidades de form
ma
eficcaz.

X

27. A ccomunicação das informaçções perpassaa todos os nív
veis hierárquicos da UJ, em
m
toddas as direçõess, por todos oss seus componnentes e por to
oda a sua estru
utura.

X

Monitoram
mento

1

2

3

4

28. O ssistema de coontrole interno
o da UJ é connstantemente monitorado para
p
avaliar suua
validade e qualiddade ao longo do tempo.

X

29. O ssistema de controle interno
o da UJ tem siido consideraado adequado e efetivo pelaas
avaaliações sofriddas.

X

30. O sistema de controle
c
interrno da UJ teem contribuíd
do para a meelhoria de seeu
dessempenho.

5

X

Análisee crítica e com
mentários rellevantes:

Escala de valores daa Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo daa afirmativa é integralmennte não obserrvado no
conntexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa quue o conteúdo
o da afirmatiiva é parciallmente obserrvado no
conntexto da UJ, porém,
p
em su
ua minoria.
(3) Neutra: Siggnifica que nã
ão há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não obseervado no
conntexto da UJ.
(4) Parcialmentte válida: Significa que o cconteúdo da afirmativa é pa
arcialmente oobservado no
o contexto
da U
UJ, porém, em
m sua maioria
a.
(5) Totalmente válido. Signiffica que o connteúdo da afirm
mativa é integ
gralmente obsservado no co
ontexto da
UJ..
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4 RE
ELACION
NAMENT
TO COM A SOCIE
EDADE
4.1 Canais de acesso do cidadãoo
A partir doo ano de 20
015 o relacioonamento do
d CSJT co
om a socieddade passou
u a ser realizzado,
primoordialmente,, por meio de sua Ouuvidoria, no
o que se reefere à anáálise de sug
gestões, crííticas,
reclam
mações, peddidos de info
ormação ouu denúncias alusivas à sua
s atuaçãoo institucion
nal e aos serrviços
prestaados à sociedade.
A Ouvidorria do Conselho Supeerior da Jusstiça do Trrabalho foi instituída mediante o Ato
CSJT..GP.SG n.ºº102, de 7 de maio dde 2015, e teve suas atividadess regulamen
ntadas peloo Ato
CSJt.G
GP.SG n.º 209, de 21 de agosto de 2015, funcionando
f
o como meediadora esttratégica enntre o
cidadãão e o CSJT
T.
Atualmentee os interessados regisstram as oco
orrências no
o sistema dde Ouvidoria do TST/C
CSJT,
que seeleciona aqquelas relaciionadas às atividades desempenh
d
adas pelo C
Conselho, encaminhand
e
do-as
para a Secretaria--Geral.
Na Secretarria-Geral do
o CSJT as oocorrências são separad
das por assuunto e encam
minhadas àss suas
diverssas Coordennadorias e Assessorias
A
ppara elaboração das infformações ssolicitadas pelo
p interessado,
observvando-se o prazo e as condições
c
e stabelecidas no Regulaamento Geraal.
As informaações prestaadas pelas uunidades do CSJT são devolvidas
d
à Secretariaa-Geral do CSJT
C
que ass analisa e encaminha
e
à Ouvidoriaa do TST paara resposta ao interessaado.
A evoluçãoo dos serviçços prestadoos pela Ouv
vidoria podee ser conferrida, a partirr do quantittativo
de dem
mandas receebidas pela Unidade em
m 2015, con
nforme gráffico apresenntado a segu
uir:

OCORRÊN
NCIAS OUVIDORIA CSJ
JT - 2015
MÊS

QU
UANTIDADE
E

Janeiro

11

Fevereiro

10

Março

16

Abril

06

Maio

16

Junho

15

Julho

05

Agosto

19

Setembro

10

Outubro

09

Novembro

14

Dezembro

02

TOTAL

133

Além dissoo, a Assesso
oria de Com
municação Social
S
dispo
onibiliza no portal do CSJT
C
na intternet
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inform
mações a resspeito do fu
uncionamennto do órgão
o, dos Tribu
unais Regionnais do Trab
balho, do PJJe-JT
e das campanhas sociais dessenvolvidas pelo Conseelho, a saberr: Trabalho Infantil, Trrabalho Segguro e
Execuução Traballhista. O po
ortal eletrônnico do CSJJT disponibiliza, aindaa, notícias diárias
d
afetaas aos
temas de interessse da Justiçça do Trabaalho, com siistemática de
d publicaçção permaneente. Pelo portal
p
eletrônnico é possíível acessarr, ao vivo, aas sessões do
o CSJT e o canal multiimídia da TV
V TST.
O CSJT também
t
disponibiliza o e-mail institucion
nal (csjt@ccsjt.jus.br) como canaal de
comunnicação coom o públiico internoo e externo
o, respondeendo a toddas as con
nsultas, dúvvidas,
reclam
mações, dennúncias e peedidos de in formações que
q lhe são apresentado
dos por este meio.
Registre-see, ainda, qu
ue o CSJT,, mediante a Resoluçãão n° 107, de 29 de junho de 2012,
2
estabeeleceu a obrrigatoriedad
de de os TR
RTs instituírrem o Serviiço de Inforrmações ao Cidadão – SIC,
nos teermos do artt. 9º da Lei nº 12.527, dde 18 de no
ovembro de 2011, a fim
m de assegurrar, entre ouutros,
o direito fundameental de aceesso a inform
mações.
4.2. Carta de Serviços ao Cidad
dão
As informaações acercaa dos princiipais serviço
os prestados pelo CSJT
T encontram
m-se descrittas na
Carta de Serviçoss ao Cidadãão, instituídaa mediante o Ato TST.GP n° 552, de 13 de ag
gosto de 2012.
A Carta de Serviços ao
o Cidadão, que se enco
ontra dispon
nível nos poortais do TS
ST e do CSJJT na
internnet, contém informaçõees claras e pprecisas sob
bre cada um
m dos serviçços prestado
os pelo CSJJT ao
públicco, em especial as relaccionadas com
m:
a) os serviçços oferecid
dos;
b) os locaiss, requisitoss, documenttos e inform
mações necesssárias paraa acesso;
c) as princiipais etapas para processsamento; e
d) a forma de prestação dos serviçços e de com
municação com
c o soliccitante.
A Carta dee Serviços ao Cidadãão contemp
pla, igualmeente, o deta
talhamento dos padrõees de
qualiddade do atenndimento, observados
o
oos seguintess aspectos, entre
e
outross:
a) prioridadde;
b) mecanism
mos de com
municação ccom os usuáários;
c) procedim
mentos para receber, ateender, gerirr e respondeer às sugestõões e reclam
mações;
d) informaçções acerca das etapas esperadas para
p a realizzação dos seerviços;
e) instrum
mentos de consulta,
c
see aplicáveiis, por parrte dos usuuários, aceerca das ettapas,
cumprridas e penddentes, paraa realização ou execuçãão dos serviços solicitad
ados.
4.3 Aferiçãão do grau de satisfaçção dos cida
adãos-usuários
O CSJT teem por misssão instituucional procceder à sup
pervisão addministrativa, orçamenntária,
financceira e patriimonial da Justiça
J
do T
Trabalho de primeiro e segundo grraus, como órgão centrral do
sistem
ma (art. 111--A, § 2º, incciso II).
Assim, por expressa prrevisão connstitucional, os clientes dos serviçoos resultantes da atuaçãão do
Conseelho são oss próprios Tribunais R
Regionais do Trabalh
ho, que atuuam em reg
gime de esstreita
colabooração com
m o CSJT.
Nesse conttexto, o CS
SJT adota, como meccanismo para medir a satisfação dos clienttes, a
interloocução com
m os órgãoss da Justiçaa do Trabalho de prim
meiro e seguundo graus,, que particcipam
direta e ativamennte das decissões do Connselho.
Ressalte-see que na composição ddo CSJT ex
xistem cinco
o presidentees de Tribu
unal Regionnal do
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u deles reepresentanddo uma das cinco regiões geográáficas do Paaís, respeitaado o
rodíziio entre as Cortes.
C
Consideranndo que a attuação do óórgão é volttada primorrdialmente aao público interno – órrgãos
da Jusstiça do Traabalho de prrimeiro e seegundo grau
us, com os quais
q
mantéém contato direto –, o CSJT
C
não teem adotado a prática dee realizar peesquisas forrmais de opiinião.
4.4 Mecaniismos de trransparênccia das informações reelevantes soobre a atua
ação da uniidade
matizados na
n Lei 12.5527/2011 (L
Lei de Acessso a
Em cumpriimento aos procedimeentos sistem
Inform
mações) e no
n intuito dee facilitar o acesso ao CSJT,
C
bem como divullgar, indepeendentemennte de
solicittação, inforrmações de interesse ppúblico sob
bre este órg
gão, foi criiada a págiina de Acesso à
Inform
mação http:///www.csjt.jus.br/acessoo‐a‐informaccao.
Na página de Acesso à Informaçãão, são disponibilizadas informaçõões sobre:
a)
atos e remuneraçõ
r
ões;
b)
controlle e auditooria – plan
no anual dee auditoria e banco de
d relatórioos de
auditorias;
c)
obras – normatizaação sobre a matéria e o banco dee projetos arquitetônic
a
cos da
Justiça do Trab
balho;
d)
uso de espaço púbblico;
e)
sistemaa de controlle interno;
f)
regulam
mentação doo pagamentto de passiv
vos a magisstrados e serrvidores e banco
b
de tabela de indexado
ores para cáálculo;
g)
suprim
mento de funndos, parceriias e transparência púbblica;
h)
demonstrativos LD
DO;
i)
planejaamento da eexecução orççamentária nos TRTs;
j)
frota dee veículos;
k)
demaiss informaçõões relacion
nadas a orççamento e finanças, plano
p
pluriaanual,
d Poder Juudiciário, Reesolução CN
NJ 102/20099;
portal trannsparência do
l)
concursos públicoos, criação de
d varas do trabalho,
t
caargos e funçções;
d gestão.
m)
estatístticas, ouvidooria-geral e relatórios de
doria do CS
SJT ter sido
o instituída em maio dee 2015 e regulamentadda em
Em virtudee de a Ouvid
agostoo do mesmo ano, os pedidos
p
de acesso à in
nformação foram
f
regisstrados em conjunto coom o
Tribunnal Superioor do Trabalho, conform
me descritoss na Tabela a seguir:

PEDIDOS
S DE ACESSO
O À INFORM
MAÇÃO

QU
UANT

AC
CESSO À INF
FORMAÇÃO -GDGSET

227

AC
CESSO À INF
FORMAÇÃO - SEGJUD

7

AC
CESSO À INF
FORMAÇÃO - SEGP

337

AC
CESSO À INF
FORMAÇÃO - CSJT

8
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PEDIDOS
S DE ACESSO
O À INFORM
MAÇÃO
AC
CESSO À INF
FORMAÇÃO - CGJT
AC
CESSO À INF
FORMAÇÃO - OUVIDOR
RIA
TOTA
AL

QU
UANT
1
1225
2005

É importannte ressaltarr que as m
manifestaçõees de Pedido
o de Acessso à Inform
mação recebem o
tratam
mento processual, confo
orme prevê Lei nº 12.527/2011.
As 125 manifestaçõe
m
es registraddas como PEDIDO DE ACES SO À INF
FORMAÇÃ
ÃO –
OUVIIDORIA (sendo 8 direetamente reelacionadas com as atividades do CSJT) trou
uxeram dúvvidas,
indagaações, soliccitações de natureza ttrivial, com
m solução naturalmente
n
e oferecida pela Ouviidoria
(Andaamento Processual, Previsão de JJulgamento Pedido de Preferênciia). Para ottimização dessas
d
situaçções, a Ouvvidoria adotou procedim
mento de antecipar
a
as informaçõees, sem a formalização
f
o por
processso adminisstrativo.
Oportuno destacar
d
qu
ue o CSJT mantém oss seguintes sítios na IInternet, paara acesso pelos
cidadããos às inforrmações úteis à sociedaade e que co
ontribuem para a transpparência da gestão:
Conselho Superior
S
da
a Justiça doo Trabalho
o
Este sítio tem
t
por ob
bjetivo proppiciar ao usuário
u
acessso as inforrmações so
obre a estruutura,
compoosição, proggramas e açções do CSJJT, da seguin
nte forma:
1. Página Iniccial
http://w
www.csjt.jus.brr/web/CSJT
- Consultas – Pesquisa Processual
- Sessões Ao Vivo
http://viideo1.tst.jus.br/aovivo/indexx.php?c=s
- Espaço Mulltimídia
http://w
www.csjt.jus.brr/web/csjt/esppaco-multimid
dia
- Consulta Púública
http://w
www.csjt.jus.brr/cproc/consuulta-publica
- Portal de Coontratações Su
ustentáveis daa Justiça do Trrabalho
http://poortal.csjt.jus.b
br/web/responssabilidade-soccial
- DEJT
Administrattivo
http://applicacao.jt.jus.br/Diario_A__CSJT.pdf
Judiciário
http://applicacao.jt.jus.br/Diario_J_C
CSJT.pdf
- Notícias CS
SJT – Destaque e Notícias ddo Legislativo
http://w
www.csjt.jus.brr/web/CSJT
- Agência de Notícias da Ju
ustiça do Trabbalho
http://w
www.csjt.jus.brr/web/CSJT
- Twitter
https://ttwitter.com/csjjt_oficial
- Facebook
https://w
www.facebook
k.com/CSJTooficial
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- Youtube
https://w
www.youtube.com/user/csjttoficial
- Assinatura de
d Newsletter
http://w
www.csjt.jus.brr/web/csjt/new
wsletter
- Ferramenta de Pesquisa
2. Institucional http://www
w.csjt.jus.br/insstitucional
- CSJT – misssão, visão, vallores, atribuiçções, composiçção, sessões ordinárias
o
e exxtraordinárias,,
http://w
www.csjt.jus.brr/sobre-o-csjt
- Presidência
http://w
www.csjt.jus.brr/presidencia
- Composiçãoo
http://w
www.csjt.jus.brr/composicao
- Secretaria-G
Geral
http://w
www.csjt.jus.brr/secretaria-geeral
- Organogram
ma
http://w
www.csjt.jus.brr/c/document__library/get_fi
file?uuid=ab76
66cb0-d3cf-4bbe6-b3f485e18aaf04d10&grouupId=955023
- Regimento Interno
I
http://w
www.csjt.jus.brr/regimento
- Regulamentto Geral
http://w
www.csjt.jus.brr/regulamentoo-geral
- Galerias
http://w
www.csjt.jus.brr/galerias
- Fale Conoscco – CSJT e TRTs
T
http://w
www.csjt.jus.brr/fale-conoscoo
3. Atos e Ressoluções
http://w
www.csjt.jus.brr/atos-adminisstrativos
- Instruções Normativas
N
http://w
www.csjt.jus.brr/instrucoes-nnormativas,
- Resoluções
http://w
www.csjt.jus.brr/atos-do-plennario
- Recomendaações
http://w
www.csjt.jus.brr/recomendac oes1
- Atos da pressidência
http://w
www.csjt.jus.brr/atos2014
- Atos conjunntos
http://w
www.csjt.jus.brr/ac2014
- Acordos de cooperação téécnica
http://w
www.csjt.jus.brr/acordos-de-ccoop.-tecnica
- Regulamenttos Gerais doss TRTs, CNJ, TST
http://w
www.csjt.jus.brr/regulamentoos-gerais-trts1
4. Sessões
http://w
www.csjt.jus.brr/sessoes
- Calendário
http://w
www.csjt.jus.brr/c/document__library/get_fi
file?uuid=8b01
15eae-4622-4ffd9-9f09fc54b62b4d42&grouupId=955023
- Pauta
http://w
www.csjt.jus.brr/pauta
- Atas
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http://w
www.csjt.jus.brr/atas
- Consulta Púública
http://w
www.csjt.jus.brr/cproc/consuulta-publica
5. Serviços
http://w
www.csjt.jus.brr/servicos
- Certidão Neegativa (CNDT
T)
http://w
www.tst.jus.br//certidao
- Simba
http://w
www.csjt.jus.brr/simba
- DEJT
http://w
www.csjt.jus.brr/diario-eletroonico-da-jt
- Malote Digiital
http://w
www.csjt.jus.brr/malote-digittal
- Atualizaçãoo Monetária
http://w
www.csjt.jus.brr/atualizacao-m
monetaria
- Peticionameento e-Doc
http://w
www.tst.jus.br//peticionamennto-eletronico
- Carta Precattória Eletrônicca
http://w
www.csjt.jus.brr/carta-precatooria-eletronicaa
- Cálculo Traabalhista Rápid
do
http://w
www.trt10.jus.b
br/?mod=pontte.php&ori=ad
dv&pag=calcu
ulos&path=caalculo_rapido//calculo_rapiddo.htm
l
- Cálculo Úniico
http://w
www.csjt.jus.brr/calculo-unicco
- Índices
http://w
www.csjt.jus.brr/indices-res-ccsjt-137/14
- E-SIJ
https://aaplicacao5.tst.jjus.br/esij/Ini ciar.do?load=
=1
- Visualizaçãoo de Autos
http://applicacao3.tst.ju
us.br/visualizaacaoAutos/Iniiciar.pub;jsesssionid=8BFDA
A5D0ABFB9
9A0F48D797A
A4B73
0CB655?load=1
- Estatísticas
http://w
www.csjt.jus.brr/estatisticas
6. Ouvidoria
http://w
www.csjt.jus.brr/ouvidoria
- Canal de comunicação do
o cidadão com
m a unidade paara fins de soliicitações, reclaamações, denúncias e sugesstões.
7. Sala de Impprensa
http://w
www.csjt.jus.brr/sala-de-imprrensa
- Notícias
http://w
www.csjt.jus.brr/noticias-csjtt
- Assinatura de
d Newsletter
http://w
www.csjt.jus.brr/newsletter
- Agência de Notícias da Ju
ustiça do Trabbalho
http://poortal.csjt.jus.b
br/web/anjt
- Espaço Mulltimídia
http://w
www.csjt.jus.brr/espaco-multtimidia
- Campanhas
http://w
www.csjt.jus.brr/campanhas
- Contatos
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http://w
www.csjt.jus.brr/contatos
8. Justiça do Trabalho
T
http://w
www.csjt.jus.brr/justica-do-trrabalho
- Corregedoriia-Geral da Ju
ustiça do Trabaalho
http://w
www.csjt.jus.brr/justica-do-trrabalho
- TRTs
http://w
www.csjt.jus.brr/trts
- ENAMAT
http://w
www.enamat.gov.br/
- Coleprecor
https://ccoleprecor.wordpress.com/
- Núcleos de Cooperação Judiciária
J
https://ccoleprecor.wordpress.com/
- Regimentoss Internos TRT
Ts
http://w
www.csjt.jus.brr/regimentos-iinternos-trts
9. Informáticaa http://www.csjt.jus.br/info
formatica
- PJe-JT
http://w
www.tst.jus.br//web/pje-jt
- Portal de Prrojetos
http://w
www.tst.jus.br//web/pje-jt
- 0800 - Centtral Nacional de
d Atendimennto e Central Nacional
N
de Atendimento doo PJe-JT
http://w
www.csjt.jus.brr/central-de-attendimento
10. Gestão Esstratégica
http://w
www.csjt.jus.brr/gestao-estrattegica
- Metas Nacioonais
http://w
www.csjt.jus.brr/metas
- Planejamentto Estratégico
o JT e CSJT
http://w
www.csjt.jus.brr/planej.-estraategico-da-jt
- Responsabillidade Social
http://w
www.csjt.jus.brr/responsabili dadesocial
- Guia de Conntratações Susstentáveis da JJT
http://w
www.csjt.jus.brr/c/document__library/get_fi
file?uuid=750d
deba9-30cc-4eead-a04c6fcf3166c9e8e&grouppId=955023
- Atos e Resooluções
http://w
www.csjt.jus.brr/atos-e-resoluucoes1
- Fórum
http://eaad.csjt.gov.br//login/index.pphp
- Prêmio Excelência
www.csjt.jus.b
br/c/documennt_library/gett_file?uuid=9f420a39‐0fd9‐‐4469‐aac6‐
http://w
6c5cf811b53d0&grou
upId=955023
11. Gestão dee Pessoas
http://w
www.csjt.jus.brr/gestao-de-peessoas
- EaD
http://eaad.csjt.gov.br//
- Concursos
http://w
www.csjt.jus.brr/concursos
12. Gestão Doocumental
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http://w
www.csjt.jus.brr/gestao-docum
umental
- Centros de Memória
M
http://w
www.csjt.jus.brr/centros-de-m
memoria
- Linha do Teempo
http://w
www.dipity.com
m/CSJT_oficiial/Conselho-S
Superior-da-Ju
ustica-do-Trabbalho-CSJT/??mode=fs
- Documentoss
http://w
www.csjt.jus.brr/documentos
- Grupo de Trrabalho
http://w
www.csjt.jus.brr/grupo-de-traabalho
- Banco de Atas de Registrro de Preços dda Justiça do Trabalho
T
http://w
www.csjt.jus.brr/
- Bens
http://w
www.csjt.jus.brr/produtos-objjetos-e-equipaamentos
- Serviços
http://w
www.csjt.jus.brr/servicos1
- Experiênciaas Compartilhaadas
http://w
www.csjt.jus.brr/experienciass-compartilhad
das
- Eventos
http://w
www.csjt.jus.brr/simposios1
- Fale com o Arquivista
A
http://w
www.csjt.jus.brr/fale-com-o-aarquivista
13. Relações Institucionaiss
http://w
www.csjt.jus.brr/relacoes-insttitucionais
- Notícias
http://w
www.csjt.jus.brr/noticias
- Proposiçõess
http://w
www.csjt.jus.brr/proposicoes
- Atos e Resooluções
http://w
www.csjt.jus.brr/atos
- Links
http://w
www.csjt.jus.brr/links
14. Transparêência
http://w
www.csjt.jus.brr/transparenciia
- Relatórios de
d Atividades CSJT
http://w
www.csjt.jus.brr/relatorio-de--gestao
- Frota de Veículos
file:///D
D:/Users/c0390
088/Downloadds/FROTA%2
20DE%20VE%
%C3%8DCUL
LOS.pdf
- Licitações e Contratos
http://w
www3.tst.jus.brr/Srlca/index. html
- Portal Transsparência Proccessos Judiciaais
http://w
www.csjt.jus.brr/portal-transpparencia
- Resolução 102/2009
1
CNJJ
http://w
www.tst.jus.br//resolucao_cnj
nj_-n_102_200
09
- Resolução 13/2006
1
CNJ
http://w
www.csjt.jus.brr/resolucao1322006cnj
- LC 131/20009
http://w
www.tst.jus.br//portal-transpaarencia-poder-judiciario
- Prestação dee Contas
http://w
www.csjt.jus.brr/prestacao-dee-contas-jt
- Atos de Provimentos e Vaacâncias
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http://w
www.csjt.jus.brr/atoseremuneeracoes
- Demonstratiivos LDO
http://w
www.csjt.jus.brr/demonstrativvos-ldo
15. Controle e Auditoria
http://w
www.csjt.jus.brr/controle-e-au
auditoria
- Auditorias
http://w
www.csjt.jus.brr/auditorias
- Obras
http://w
www.csjt.jus.brr/obras
- Espaço Público
http://w
www.csjt.jus.brr/espaco-publ ico
- Controle Intterno
http://w
www.csjt.jus.brr/controle-inteerno
- Passivos
http://w
www.csjt.jus.brr/passivos
- Suprimentoss de Fundos
http://w
www.csjt.jus.brr/suprimento- de-fundos
- Parcerias
http://w
www.csjt.jus.brr/parcerias
- Transparênccia Pública
http://w
www.csjt.jus.brr/transparenciia-publica
16. Orçamentto e Finanças
http://w
www.csjt.jus.brr/orcamento-ee-financas
- Legislação
http://w
www.csjt.jus.brr/legislacao
- Manuais
http://w
www.csjt.jus.brr/manuais1
- Sistemas
http://w
www.csjt.jus.brr/sistemas
- Atos de Ressoluções
http://w
www.csjt.jus.brr/sistemas
- Simpósios
http://w
www.csjt.jus.brr/simposios

TrabalhoS
Seguro - Programa Naacional de Prevenção
P
de Acidenttes de Trab
balho
Este sítio tem
t
por ob
bjetivo proppiciar ao usuário
u
acessso as inforrmações so
obre a estruutura,
compoosição e açõões do referrido program
ma, da seguinte forma:
1. Página Iniccial
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/inicio
2. Programa - Apresentação
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/apreseentacao
- O que é aciddente de trabaalho
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/resolucao
- Regulamenttação
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/regulaamentacao
- Parceiros e colaboradores
c
s
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http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/parceirros-e-colaboraadores
- Quero particcipar
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/quero--participar
3. Gestores
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/aciden
ntes-de-trabalh
ho
- Apresentaçãão
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/apreseentacao1
- Gestores nacionais
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/gestores-nacionais
- Gestores reggionais
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/gestores-regionais1
- Gestores intterinstitucionaais
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/gestores-interinstitu
ucionais
4. Formulárioos de acompan
nhamento
http://applicacao2.jt.ju
us.br/fd/formuulario?a=carreg
gar&numQuestionario=1
http://applicacao2.jt.ju
us.br/fd/resoluucao84?a=carrregar
5. Atuação
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/atuacaao
- Comitê interrinstitucional
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/o-que--sao-acidentess-de-trabalho- 1
- Medidas gerrais
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/medid
das-gerais
- Tramitação Prioritária
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/medid
das-gerais
- Ações Regressivas
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/acoes--regressivas
- Seminário TST
T 2011
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/seminaario-2011
- Exposições
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/exposiicao
- Carta de Braasília
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/carta-d
de-brasilia
- Simpósio TR
RT 2ª Região 2012
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/simposiotrt2
- Seminário TST
T 2013
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/seminaario-tst-2013
- Seminário TRT
T
7ª Região
o 2013
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/seminaario-cearense--2013
- Prevenção da
d indústria daa construção
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/medid
das-para-constrrucao-civil
- Atos Públicos
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/atos-pu
ublicos
- Material Auudiovisual
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/materiial-audiovisuaal
- Vídeos Funddacentro
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/videoss-fundacentro
- Material Edducativo
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/materiial-educacionaal
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6. Campanhaa- vídeos, carttazes, folder, banners, mateerial educativ
vo para criançças, adolescen
ntes, trabalhaddores e
empressas
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/parceirros1
7. Estatísticass http://www.ttst.jus.br/web//trabalhosegurro/estatisticas
- Apresentaçãão
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/apreseentacao3
- Entenda os números
n
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/entend
da-os-numeross
- Dados Nacionais
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/dados--nacionais
- Dados estadduais e municiipais
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/dados--estaduais-e-m
municipais
8. Biblioteca
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/publicacoes
- Artigos
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/artigoss
- Normas
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/legislaação
- Links
http://w
www.tst.jus.br//web/trabalhosseguro/links

Programa de Comba
ate ao Trab alho Infanttil da Justiça do Trabbalho
Este sítio tem
t
por ob
bjetivo proppiciar ao usuário
u
acessso as inforrmações so
obre a estruutura,
compoosição e açõões do referrido program
ma, da seguinte forma:
1. Página Iniccial
http://w
www.tst.jus.br//web/comissaoo-trabalho-inffantil/inicio
2. Institucional
http://w
www.tst.jus.br//web/comissaoo-trabalho-inffantil/institucional
- Apresentaçãão
http://w
www.tst.jus.br//web/comissaoo-trabalho-inffantil/apresenttacao
- Gestores
http://w
www.tst.jus.br//web/comissaoo-trabalho-inffantil/gestores
- História
http://w
www.tst.jus.br//web/comissaoo-trabalho-inffantil/historia
- Regulamenttação
http://w
www.tst.jus.br//web/comissaoo-trabalho-inffantil/regulamentacao
- Eventos
http://w
www.tst.jus.br//web/comissaoo-trabalho-inffantil/eventos
3. Notícias
http://w
www.tst.jus.br//web/comissaoo-trabalho-inffantil/noticias
4. Biblioteca
http://w
www.tst.jus.br//web/comissaoo-trabalho-inffantil/bibliotecca
- Artigos/Entrrevistas
http://w
www.tst.jus.br//web/comissaoo-trabalho-inffantil/artigos/eentrevistas

91

Pod
der Judiciá
ário
Jusstiça do Tra
abalho
Con
nselho Sup
perior da J ustiça do Trabalho
T
- Normas
http://w
www.tst.jus.br//web/comissaoo-trabalho-inffantil/normas
- Links
http://w
www.tst.jus.br//web/comissaoo-trabalho-inffantil/links
- Estatísticas
http://w
www.tst.jus.br//web/comissaoo-trabalho-inffantil/estatisticcas
- Material prooduzido
http://w
www.tst.jus.br//web/comissaoo-trabalho-inffantil/material-produzido
5. Vídeos
http://w
www.tst.jus.br//web/comissaoo-trabalho-inffantil/videos
6. Dúvidas
http://w
www.tst.jus.br//web/comissaoo-trabalho-inffantil/duvidas
7. Denúncias
http://w
www.tst.jus.br//web/guest/forrmulario-de-aatendimento

T
a
Execução Trabalhista
Este sítio tem
t
por ob
bjetivo proppiciar ao usuário
u
acessso as inforrmações so
obre a estruutura,
compoosição e açõões do referrida iniciativva, da seguiinte forma:
1. Início
http://w
www.csjt.jus.brr/execucao
2. Estatísticass
http://w
www.csjt.jus.brr/estatisticas2
3. Perguntas e Respostas
http://w
www.csjt.jus.brr/execucao-peerguntas-e-respostas
4. Leilões
http://w
www.csjt.jus.brr/execucao-leiiloes
5. Links
www.csjt.jus.brr/execucao-linnks
http://w
6. Campanha
http://w
www.csjt.jus.brr/execucao-caampanha
7. Fale conosco
http://w
www.csjt.jus.brr/execucao-faale-conosco

4.5 Medidaas para garrantir a aceessibilidadee aos produ
utos, serviçços e instala
ações
O CSJT funnciona, desd
de a sua criiação, dentro
o da estrutu
ura de pessooal, física e de tecnologgia da
inform
mação e com
municações do Tribunaal Superior do
d Trabalho
o.
Nesse contexto, as meedidas para garantir a acessibilidad
a
de aos proddutos, serviçços e instalaações
são oobjeto de planejamento
o e elaboraação de açções pela Comissão
C
E
Especial de Acessibilidade,
instituuída pelo AT
TO CDEP.S
SEGPES.GD
DGSET.GP
P Nº 235/20
010, c/c o A
ATO TST.GP Nº 344/20011 e
alteradda pelo o ATO
A
GDGSET.GP Nºº 307/2014,, que funcciona sob a coordenação da DirettoriaGeral da Secretarria do TST.
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5. DE
ESEMPENHO FIN
NANCEIR
RO E INF
FORMAÇ
ÇÕES CO
ONTÁBEIIS
O CSJT funnciona desd
de a sua criiação com a estrutura física,
f
de peessoal e de suporte téccnicooperaccional do TST,
T
que arcca com as reemuneraçõees de pessoaal, os encarggos sociais, o mobiliáriio, os
sistem
mas de TI doo CSJT com
m dotação orrçamentáriaa própria.
Por conseguinte, as infformações aalusivas a este item não
o se aplicam
m à Unidadee Jurisdicionnada.
Não obstannte, importaante tecer aalgumas con
nsideraçõess sobre a attuação do CSJT
C
no quue se
referee à realizaçãão de estudo
os para impllementação de um sisteema de custtos único paara toda a Juustiça
do Traabalho.

5.1 Sistemáática de apuração de custos no âmbito
â
da unidade
u
Como expllicitado antteriormente,, a apuraçãão de custoss no âmbitoo do CSJT também nãão se
aplicaa.
Não obstannte, o Ato CSJT.GP.S
SG Nº 398, de 29 de outubro dde 2013, criiou o Gruppo de
Trabaalho de Cuustos – GT Custos paara realizarr estudos téécnicos com
m o objetiivo de moddelar,
desenvvolver e im
mplantar o Sistema dee Custos daa Justiça do Trabalhoo. O GT Cu
ustos tem como
c
membbros dois seervidores do
o CSJT, trêss servidoress da Divisão
o de Contabbilidade do TST e mais três
serviddores de TR
RT’s, (1ª, 2ª e 8ª Regiõees).
O Ato de criação
c
do GT
G estabele ceu o prazo
o de um ano
o para a reallização dos trabalhos, tendo
t
sido eesse prazo prorrogado por
p mais um
m ano, até 29
9 de outubro
o de 2015.
Ao longo de 2014 e 2015, foraam realizadas diversas reuniões eentre os inttegrantes doo GT
Custoos, com serrvidores de diferentes unidades do Tribunaal e de outtros Órgãos, com visstas à
conceepção do Sisstema de Cu
ustos para a Justiça do Trabalho.
O GT Cusstos foi inccumbido dee implantarr o projeto piloto do Sistema dee Informaçãão de
Custoos da Justiça do Trabaalho - SIC-JJT, no TST
T, o qual seerá dissemiinado nos demais
d
tribunais
ograma quee está defin
nido no Plaanejamentoo Estratégicco da Justiçça do
trabalhhistas, seguuindo crono
Trabaalho, a ser cuumprido atéé o ano de 22020.
O sistema de custos desenvolvido
d
o no TST, que
q será base para o deesenvolvim
mento nos deemais
tribunnais trabalhiistas, tem co
omo premis sas básicas,, dentre outrras:
 Focco no custo do processso julgado;
 Seg
gregação ddos custos entre as trrês instânciias da JT (TST, Tribbunais
Regionais e V
Varas Traballhistas);
 Deepartamentaalização (cen
ntros de cusstos específficos agrupaando as uniidades
adm
ministrativaas das áreas meio e finaalística);
 Método do ccusteio direto (especifiicamente soobre pessoaal, depreciaação e
con
nsumo de m
material);
 Seg
gregação ddos custos indiretos, sem rateiio, em centros de custos
c
esp
pecíficos;
 Ag
gregação de valor ao prrocesso deciisório.
mplantação
o do projeto -piloto do TST,
T
foi elaaborada a m
modelagem do
d sistema, onde
Quanto à im
93

Pod
der Judiciá
ário
Jusstiça do Tra
abalho
Con
nselho Sup
perior da J ustiça do Trabalho
T
os cuustos diretos devem ser alocaados em centros
c
de custos quue identifiiquem uniddades
adminnistrativas. As
A diversass unidades administrattivas foram aglutinadaas em 32 ceentros de cuustos,
que ppor sua vezz foram agllutinados em
m quatro agregadores
a
: Judicantess, Apoio Ju
udiciário, Apoio
A
Adminnistrativo e Autônomo
os. A esses centros de custos são alocados o s custos dirretos de pesssoal,
incluinndo benefí
fícios pagos em folhha, materiaais de con
nsumo e ddepreciações, já apurrados,
mensaalmente, dessde julho dee 2014, a paartir dos sisttemas estrutturantes do TST.
Com a colaaboração daa área de teecnologia daa informaçãão do TST, chegou-se em
e dezembbro de
2014, à consolidaação de um
m subsistemaa baseado na
n ferramentta Businesss Objects, ellaborado a partir
p
dos ddados de sisstemas estru
uturantes (F
Folha de Paagamentos, Sistema de Patrimôn
nio e Sistem
ma de
q os armaazena em um
m banco de dados (dataa warehousse), permitin
ndo a geraçãão de
Almoxxarifado), que
inform
mações dos custos diretos, por uniidades administrativas,, conforme centros de custos definnidos
na moodelagem doo sistema.
O tratamennto para ap
puração e aalocação do
os custos diiretos aos ccorrespondeentes centroos de
custoss está sendoo realizado com base no modelo conceitual estabeleciddo pela CCONT/STN, e de
acordoo com o bannco de dado
os de cada ssistema estru
uturante:
 Folha de Paggamento =>
> os custos de pessoall estão send
do apuradoss com
basse nas rubrricas da follha de pagaamento de pessoal atiivo, excluinndo-se
aqu
uelas refereentes a adian
ntamentos, pessoal ceddido e exerrcícios anterriores,
e são alocaddos observ
vando-se a lotação de pessoaal nas uniidades
adm
ministrativaas, no mês de
d referênciaa.
 Sisstema de P
Patrimônio
o => os cu
ustos são aalocados, pela
p
apuraçãão da
dep
preciação ddos bens móveis
m
sob
b responsaabilidade de
d cada unnidade
adm
ministrava, no mês de referência.
r
 Sisstema de Allmoxarifad
do => os custos são apuurados e alo
ocados pelaa soma
doss valores daas requisiçõ
ões de benss e do consuumo imediaato efetuadoos em
cad
da unidade aadministratiiva, no mês de referênccia.

Os relatóriios emitidos com dadoos dos custtos diretos das unidaddes adminisstrativas do TST
foram
m homologaados no in
nício de 22015, mediante a verrificação dda fidedign
nidade das suas
inform
mações, connfrontando--as com as oriundas dos
d respectivos sistem
mas estruturrantes e coom as
inform
mações do SIAFI
S
Operaacional.
Com relaçãão aos custo
os indiretoss, estes serão
o apurados em 25 centtros de custos, consoliddados
em doois agregadores, quais sejam: Cusstos Gerais e Pessoal – Outros. A apuração desses daddos se
dará a partir de consultas
c
ao
o SIAFI e aoo sistema de
d folha de pagamento.
p
Até o mom
mento não foram
f
estabeelecidos os critérios
c
no TST para aapuração deesses dados.
O grupo de trabalho estudou
e
a ppossibilidad
de de registrro dos custoos indiretoss no SIAFI,, com
uso daa aba “Centtro de Custo
os”, constannte dos docu
umentos em
mitidos do suubsistema Contas
C
a Paagar e
a Recceber – CP
PR. Tal possibilidade ainda não foi posta em práticaa pois prov
vocará imppactos
signifficativos noss processos operacionaais de liquid
dação de paagamento dda despesa, além de esttarem
pendeentes de autoorização por parte da A
Administraçção do TST.
Com vistass a dar contiinuidade à iimplementaação do Sistema de Cusstos no âmb
bito da Justiça do
Trabaalho, o GT Custos pro
opôs, em seeu relatório final, apresentado em
m setembro de 2015, várias
v
demanndas à Adm
ministração do
d TST, connforme resu
umo a seguir:
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 Ho
omologação da primeirra fase do sistema de ccustos desen
nvolvido noo TST
(cu
ustos diretoss por unidad
de administrrativa);
 avaaliação e deecisão quan
nto à implem
mentação dda segunda etapa do siistema
de custos do TST, que envolve a codificaçãoo dos centro
os de custoos e a
AFI e SIC);
inserção nos s istemas do Governo Feederal (SIA
 criaação de com
mitê técnico
o de custoss, compostoo por repressentantes dee cada
trib
bunal trabaalhista, com
m a finalidade de cooordenar a continuidadde do
pro
ojeto de impplantação do
o sistema dee custos em
m toda a Justtiça do Trabbalho;
 dessenvolvimennto de solu
ução de TI padronizadda e compattível com o SIC,
parra toda a Jusstiça do Traabalho;
 criaação de esttrutura adm
ministrativa para a operracionalizaçção do sisteema e
parra o gerencciamento dee custos, no
o TST, no CSJT, e em
m cada Triibunal
Regional do Trabalho, envolvendo
o, basicam
mente, alocaação de peessoal,
esp
paço físico e recursos teecnológicoss e materiaiss.
A Divisãoo de Contabilidade, vinculada à Secretarria de Adm
ministração do TST está,
interinnamente, em
mitindo e vaalidando oss relatórios de custos diretos,
d
por unidade ad
dministrativaa. No
entantto, como atté o presentte momentoo não há esstrutura form
malizada reesponsável pela apuraçção e
pelo ggerenciameento de cusstos, os daados gerado
os não estãão sendo aanalisados, gerenciadoos ou
divulggados, o quee impossibiilita a obserrvação do im
mpacto desssas informaç
ações na atu
uação da UP
PC ou
no proocesso de toomada de deecisão.
Os documeentos relacio
onados ao ttrabalho dessenvolvido pelo
p GT Cuustos, como participaçãão em
seminnários e coongressos, atas de reeuniões e demais
d
relaatórios, esttão inseridos no proccesso
adminnistrativo TS
ST.502091//2013-4.
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6. ÁR
REAS ES
SPECIAIS
S DE GES
STÃO
6.1 Gestão de Pessoass
O Conselho Superior da Justiça do Trabalh
ho funcionaa desde a suua criação com a estrrutura
física,, de pessoaal e de supo
orte técnicoo-operacion
nal do Tribu
unal Superiior do Trab
balho. Assim
m, as
remunnerações de pessoal, oss encargos ssociais, o mobiliário, oss sistemas dde tecnologiia da inform
mação
utilizaados pelo CSJT
C
são geridos peloo TST, e ass despesas para
p
a mannutenção dee suas atividdades
estão incluídas naas dotações orçamentárrias daquelee Tribunal.
Desse moddo, as unidades que inntegram a estrutura administrativva do CSJT
T não execcutam
atividades operaccionais de gestão adm
ministrativa, voltadas para
p
o própprio funcion
namento intterno.
Essas unidades apoiam
a
o Co
onselho no cumprimen
nto de sua competência
c
a constitucional, atinenntes à
o
a, financeira e patrimo
onial da Justtiça do Trab
balho de 1°° e 2°
supervvisão adminnistrativa, orçamentária
graus,, como órggão centrall do sistem
ma. Logo, a gestão administrattiva do CS
SJT está sob
s
a
responnsabilidade do TST, co
onforme o T
Termo de Cooperação
C
n°
n 001/20133, celebrado
o entre o CS
SJT e
o TST
T para parceeria em açõees de gestãoo administraativa.
Acresce-se a isso o fato
f
de os ccargos em comissão e funções ccomissionad
das alocadoos no
Conseelho Superioor da Justiçça do Traballho pertencem ao quad
dro de pessooal do Tribu
unal Superior do
Trabaalho e já estaarem compu
utados no reelatório de gestão
g
daqu
uela Corte.
Todavia, diiante da preemente neceessidade dee criação dee um quadroo de pessoaal do CSJT,, com
uma eestrutura exxclusiva e dedicada
d
à ccoordenação
o, à gerência e à super
ervisão do sistema
s
Proccesso
Judiciial Eletrônico - PJe, de
d forma a preservar a respectivaa unidade, foram criad
dos, pela Lei
L nº
12.9344, de 27 de dezembro de
d 2013, 444 cargos parra esta unidaade jurisdiciionada, doss quais 26 caargos
são dee Analista Juudiciário e 18 de Técniico Judiciárrio.
Objetivanddo atender ao
a disposto no art. 111-A, §2º, in
nciso II, daa Constituiçção Federall, que
estabeelece que o CSJT ex
xercerá, na forma da lei, a sup
pervisão adm
dministrativaa, orçamenntária,
financceira e patriimonial da Justiça do T
Trabalho dee primeiro e segundo ggraus (...), o TST ingreessou
com o Projeto dee Lei nº 4591/2012, no Congresso Nacional,
N
que
q visa a reegulamentarr a composição e
o funccionamento do CSJT, bem
b como ddelimitar e garantir
g
suas atribuiçõees e competêências.
ncontra-se em
m tramitaçãão no âmbito do Poder Legislativo
o.
A proposição ainda en
Em 2012 fooi elaboradaa proposta dde estruturaa organizacional da Seccretaria do Conselho,
C
c
com
o
corresspondente quantitativo
q
de cargos eefetivos, em
m comissão e funções ccomissionad
das no âmbiito de
sua secretaria, necessários
n
para dotarr o Órgão de uma estrutura
e
addministrativ
va adequadda ao
desem
mpenho de sua
s missão institucional
i
l.
O estudo obbservou com
mo parâmettro a estrutu
ura do CNJ e do CJF, qque possuem
m quadro prróprio
de pesssoal. Consttatou-se a necessidade
n
de 198 carg
gos efetivoss que, somaados aos 44 cargos objeeto da
aludidda Lei, totaalizam 242
2 cargos, bbem como de 41 carg
gos em coomissão e de
d 128 funnções
comisssionadas, destinados
d
às atribuiçõees de direção
o, chefia e assessorame
a
ento.
A mencionnada proposta está penddente de paarecer de mérito
m
no Coonselho Naccional de Juustiça
(proceesso CNJ n°° 6810-64.2
2013.2.00.00000), para posterior
p
env
vio ao Conggresso Naciional.
6.1.1 Estru
utura de peessoal da un
nidade
Conforme relatado,
r
to
oda a gestãoo da força de
d trabalho do CSJT eestá a cargo
o do TST, sendo
s
que as informaçõões referentes à qualifficação e capacitação dos servidoores lotados nesta Uniidade
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Jurisddicionada coonstam do reelatório de G
Gestão do mencionado
m
oTribunal.
O quadro de
d pessoal do
d CSJT é composto de
d 44 cargos efetivos, ccriados pelaa Lei nº 122.934,
de 277/12/2013, sendo: 26 cargos de A
Analista Ju
udiciário e 18 cargos dde Técnico Judiciário, com
lotaçãão exclusivaa na Coordeenadoria do Processo Ju
udicial Elettrônico – PJJe/JT, sendo
o que atualm
mente
37 esttão providoss.
Mediante o Ato CGP
PES.SG.CSJJT nº 39, de
d 31 de janeiro de 20014, os carrgos de Annalista
Judiciiário foram enquadrado
os na área dde Apoio Esspecializado
o, especialiddades Análise de Sistem
mas e
Suporrte em Teccnologia daa Informaçãão e os caargos de Técnico Juddiciário, na área de Apoio
A
Especcializado, esspecialidadee Programaçção.
Os demais cargos quee compõem a força de trabalho deeste Conselhho pertenceem ao quadrro do
Tribunnal Superioor do Trabalho e estão ccomputadoss no relatório de gestãoo daquela Co
orte.
Os servidoores de carrreira vincullada ao órg
gão egressos no exercíício de 201
15 são doiss, em
virtudde de vacânccia.
A requisiçãão, remoção
o, cessão, e xercício pro
ovisório, ou
u qualquer ooutra formaa de captaçãão de
serviddor para dessempenhar atividades
a
nneste Conseelho é feita pelo
p TST, qque também
m se encarregga da
gestãoo desses serrvidores, consoante o T
Termo de Cooperação n°
n 001/20133, celebrado
o entre o CS
SJT e
o TST
T para parceeria em açõees de gestãoo administraativa.
Lotação Efetiva
E

Tipologgias dos Cargoos

Áreaa Meio

Área Fim
m

1. Servvidores de Carrreira (1.1)
1.1. SServidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.33+1.2.4)

37

0

1.1.22. Servidoress de carreira vinculada
v
ao óórgão

37

0

1.1.33. Servidoress de carreira em
e exercício ddescentralizad
do

0

0

1.1.44. Servidoress de carreira em
e exercício pprovisório

0

0

1.1.55. Servidoress requisitadoss de outros órggãos e esferass

0

0

2. Servvidores com Contratos Tem
mporários

0

0

3. Servvidores sem Vínculo
V
com a Administraçãão Pública

0

0

37

0

4. Totaal de Servidores (1+2+3)
Fonte: Dados fornecidos pelo TST, reetirados do Sistema de
e Recursos Humanos

Detalhamento da estrutura
e
de cargos em coomissão e fun
nções gratifica
adas da UJ
Lotação
Tipologiaas dos Cargoss em Comissão
o e das Funçõões Gratificadas

Autorizada

Ingresssos
no Exerrcício

Efetiiva

Egresssos
no
o
Exerccício

1. Cargo
os em Comissãão
1.1. C
Cargos Natureza Especial

0

0

0

0

1.2. G
Grupo Direção
o e Assessoram
mento Superioor

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2..1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
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1.2..2.
Servidores
Descentrralizado

de

Carreira

eem

Exercíccio
0

0

0

0

1.2..3. Servidores de Outros Órgãos
Ó
e Esferras

0

0

0

0

1.2..4. Sem Víncu
ulo

0

0

0

0

1.2..5. Aposentados

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1. Servidores de Carreira
C
Vincu
ulada ao Órgãão

0

0

0

0

2.2. Servidores de Carreira
C
em Exercício Desceentralizado

0

0

0

0

2.3. Servidores de Outros
O
órgãoss e Esferas

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Funçõ
ões Gratificadas

3. Total de Servidoress em Cargo e em Função (11+2)
Fonte: Dado
os fornecidos pelo TSTT, retirados do Sistema de Recursos Humanoss

6.1.2 Gestãão de riscoss relacionad
dos ao pesssoal

Tendo em vista
v
que to
oda a gestãoo da força de
d trabalho do
d CSJT esttá a cargo do
d TST, a gestão
g
de risscos relacioonados a peessoal atuaalmente é realizada
r
mediante
m
a aadoção de mecanismoos de
controole, como chhecklists, um
ma vez quee no âmbito da Secretarria de Gestãão de Pesso
oas do Tribuunal a
gestãoo de riscos ainda
a
não fo
oi formalizaada, como consta
c
das informaçõess do Relatórrio de Gestãão do
TST.

ogia da Infformação
6.2 Gestão de Tecnolo

A Secretariia de Tecnologia da Infformação e Comunicaçção – SETIC
C, subordinaada à Secretariabuição de sugerir a formulação
f
de políticaas, diretrizes e normass que
Geral do CSJT, tem a atrib
mação (TI) na Justiça do Trabalhho de
orienttem e discipplinem a uttilização daa Tecnologiia da Inform
primeeiro e seguundo graus,, propondo estratégiass e iniciatiivas de TII em conso
onância com
m as
necesssidades insttitucionais, disseminanndo e incen
ntivando ain
nda o uso dda TI como
o instrumennto de
melhooria do deseempenho org
ganizacionaal.
A estruturaa da SETIC conta com duas unidaades subordinadas — a Coordenad
doria Técnicca do
Processo Judiciall Eletrônico
o (CTPJE) e a Coorden
nadoria de Gestão
G
e Goovernança de
d Tecnologgia da
mação (CGG
GOV).
Inform
A primeiraa atua em benefício
b
daa evolução e manuten
nção do Sist
stema PJe - JT, tratanddo as
demanndas encam
minhadas peela Coordennação Nacional do PJe - JT, apóós análise e priorizaçãão do
Grupoo de Negóciios. Já a CG
GGOV atuaa apoiando o planejameento e gestãão do Portfó
ólio Nacionnal de
Tecnoologia da Innformação da
d Justiça ddo Trabalho
o que inclui: sistemas, serviços e infraestrutu
i
ura de
TI.

98

Pod
der Judiciá
ário
Jusstiça do Tra
abalho
Con
nselho Sup
perior da J ustiça do Trabalho
T
A SETIC não
n se consttitui numa áárea típica de tecnolog
gia da inform
rmação, uma vez que toda a
estrutuura adminisstrativa CSJJT, inclusivee no que se refere aos serviços
s
de tecnologia da informaçção, é
forneccida pelo TST.
T
Seu fo
oco de atuaação está naa coordenaçção e superrvisão dos projetos
p
e ações
a
nacionnais de teccnologia daa informaçção executaadas de fo
orma desceentralizada pelos Tribbunais
Regioonais do Trrabalho, beem como ddos sistemaas de carátter nacionaal utilizados na Justiçça do
Trabaalho.

6.2.1 Princcipais sistem
mas de infoormações

n se consttitui numa áárea típica de tecnolog
gia da inform
rmação, uma vez que toda a
A SETIC não
estrutuura adminisstrativa do Conselho
C
Suuperior da Justiça
J
do Trabalho,
T
innclusive no que
q se referre aos
serviçços de tecnoologia da in
nformação, é fornecida pelo Tribu
unal Superioor do Trabaalho. Seu foco de
atuaçãão está na coordenaçção e supeervisão doss projetos e ações na
nacionais dee tecnologiia da
inform
mação execuutadas de fo
orma descenntralizada pelos
p
Tribun
nais Regionnais do Trab
balho, bem como
c
dos sistemas de caráter
c
nacio
onal utilizaddos na Justiiça do Trabaalho.
Nesse conteexto o CSJT
T utiliza os sistemas dee informações do TST, conforme o quadro abaixo.

Sisttema

PAE - Siistema de
Processoo
Administtrativo
Eletrônicco

Área

Objetivos

Addministrativa

Controle
C
de
processos
p
administrativ
a
os.
o

Principais
Funcionalida
ades
- Cadastro de pro
ocesso
administrativo.
- Movimentação
o de
processo
administrativo.

Responsável Técnicco

Responsável da
área do
negó
ócio

Criticcidade
paara
unid
dade

Seção de Projeto e Anáálise
de Sisttemas
Admin
nistrativos (SPAD
D)

Secretaria de
Administtração
(SEA)

Allta

Seção de Projeto e Anáálise
de Sisttemas
Admin
nistrativos (SPAD
D)

Secretaria de
Comuniccação
Social
M)
(SECOM

Allta

Seção de Projeto e Anáálise
de Sisttemas
Admin
nistrativos (SPAD
D)

Secretaria de
Comuniccação
Social
M)
(SECOM

Allta

Seção de Projeto e Anáálise
de Sisttemas
Admin
nistrativos (SPAD
D)

d
Divisão de
Preparaçãão de
Pagamen
nto de
Pessoal
(DIPPP)

Allta

Seção de Projeto e Anáálise
de Sisttemas
Admin
nistrativos (SPAD
D)

Divisão de
d
Saúde
mentar
Complem
(DISC)

Allta

Seção de Projeto e Anáálise
de Sisttemas
Admin
nistrativos (SPAD
D)

Coordenaadoria
de Licitaçções e
Contratoss
(CLCON
N)

Allta

- Consulta de no
otícias.
Portal-TS
STInternet ((Liferay)

Addministrativa

Portal
P
internet
do
d TST.

- Criação de estrruturas
para publicação de
conteúdo.
- Publicação de
conteúdo.
- Consulta de no
otícias.

Portal-TS
STIntranet ((Liferay)

Addministrativa

Portar
P
intranet
i
do
TST.
T

- Criação de estrruturas
para publicação de
conteúdo.
- Publicação de
conteúdo.

SISFP - S
Sistema
de Folha de
Pagamennto

TST-Saúúde

Sistema dde
Acompannhamento
de Contraatos Planejam
mento

Addministrativa

Controle
C
da
folha
f
de
pagamento
p
de
magistrados
m
e
servidores.
s

Addministrativa

Controle
C
das
autorizações
a
e
faturamento
f
do
d plano de
saúde
s
do
TST.
T

Addministrativa

Cadastro
C
e
atualização
a
de
contratos
c
e
atas
a de
registro
r
de
preço.
p

- Cálculo da folh
ha de
pagamento do mês
m
corrente.
- Autorização dee
procedimentos.
- Faturamento dee
procedimentos.
- Auditoria.

- Cadastro de co
ontrato.
- Cadastro de ataa de
registro de preço
o.
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Sisttema

Área

Objetivos

Principais
Funcionalida
ades

Responsável Técnicco

Responsável da
área do
negó
ócio

Criticcidade
paara
unid
dade

- Designação de
fiscais.
Sistema dde
Acompannhamento
de Contraatos Execuçãoo

Addministrativa

Execução
E
de
contratos
c
e
atas
a de
registro
r
de
preço.
p

dem
- Abertura de ord
de serviço.
- Pedido de ata.

Seção de Projeto e Anáálise
de Sisttemas
Admin
nistrativos (SPAD
D)

Coordenaadoria
de Materrial e
Logísticaa
(CMLOG
G)

Allta

Seção de Projeto e Anáálise
de Sisttemas
Admin
nistrativos (SPAD
D)

Assessoria de
Gestão
Estratégica
(ASGE)

Allta

Seção de Projeto e Anáálise
de Sisttemas
Admin
nistrativos (SPAD
D)

Coordenaadoria
de Inform
mações
Funcionaais
(CIF)

Allta

Secretaria-Geral
Judiciáriaa

Allta

- Participantes de
d ata.
- Cadastro de
documentos fisccais.

Base de
mento
Conhecim

Addministrativa

Gestão
G
de
conhecimento
c
s das
unidades
u
do
TST.
T

- Cadastro de
conhecimento.
- Consulta de
conhecimento.
- Cadastro de peessoal.

Recursoss
Humanoss

Addministrativa

Gestão
G
de
recursos
r
humanos.
h

- Controle de
frequência.
- Controle de tem
mpo de
contribuição.
- Férias.

Autuaçãoo
Unificada

Banco dee Falência

CNDT - Certidão
Nacionall de
Débitos
Trabalhisstas

Jurídica

Autuação
A
de
processos
p
no
TST
T a partir
do
d
aproveitament
a
o de
informações
i
enviadas
e
pelos
p
Regionais
R

Autuação de pro
ocessos

SPAJ

Jurídica

Repositório
R
único
ú
para
empresas
e
em
processo
p
de
falência
f

Recebimento de
informações dass
empresas em pro
ocesso
de falência

SPAJ

Gabinete da
Presidênccia

Méédia

Jurídica

Repositório
R
único
ú
para
devedores
d
trabalhistas
t

SPAJ

Gabinete da
Presidênccia

Allta

Recebimento de
informações doss
devedores traballhistas
Emissão de certiidões
de débitos traballhistas

Jurídica

Disponibiliza
D
ção
ç de
consulta
c
à
jurisprudência
j
do
d TST

Consulta de
d TST
jurisprudência do

SPAJ

Secretaria-Geral
Judiciáriaa

Allta

Consultaa
Processuual

Jurídica

Disponibiliza
D
ção
ç de
consulta
c
a
informações
i
processuais
p

Consulta de
informações
processuais

SPAJ

Secretaria-Geral
Judiciáriaa

Allta

Controle de
Publicaçõões

Jurídica

Intimação
I
de
entes
e
públicos

Geração de intim
mações
para entes públiccos

SPAJ

Secretaria-Geral
Judiciáriaa

Allta

Publicação
P
de
matérias
m
no
Diário
D
Eletrônico
E
da
Justiça
J
do
Trabalho
T

Publicação de
D
documentos no Diário
Eletrônico da Ju
ustiça
do Trabalho

SPAJ

Comitê Gestor
G
do DEJT

Allta

Peticionament
P

Peticionamento

SPAJ

Comitê Gestor
G

Allta

Consultaa de
Jurispruddência

DEJT – D
Diário
Eletrônicco da
Justiça doo
Trabalhoo

Jurídica

E-Doc –

Jurídica
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Sisttema

Área

Peticionaamento
Eletrônicco

Objetivos
o eletrônico
para
p TST,
regionais
r
e
varas
v
do
trabalho
t

Principais
Funcionalida
ades

Responsável Técnicco

eletrônico

Responsável da
área do
negó
ócio

Criticcidade
paara
unid
dade

do e-Docc

Unidadess de
E-Gab – Sistema
de Gabinnetes

Jurídica

Apoio
A
ao
gabinete
g
para
aumento
a
de
produtividade
p

Gabinetes de
Confecção de vo
otos e
despachos

SPAJ

Ministro que

Allta

compõe o
CGSJUD
D

e-Gestão

eRemesssa –
envio/reccebimento
de processsos
TRTs

E-Remesssa/STF

eSIJ - Sisstema de
Informaçções
Judiciáriaas

PJE-JT/T
TST –
Processoo Judicial
Eletrônicco

Geração de
Documenntos

Cadastrament
C
o de
informações
i
adicionais
a
na
base
b
do eGestão
G

Cadastramento de
d
informações
estatísticas para o eGestão

SPAJ

Jurídica

Envio
E
de
informações
i
processuais
p
entre
e
TST e
Regionais
R

Envio de inform
mações
processuais entre TST
e regionais

SPAJ

Secretaria-Geral
Judiciáriaa

Allta

Jurídica

Envio
E
de
informações
i
processuais
p
entre
e
TST e
STF
S

Envio de inform
mações
processuais entre TST
e STF

SPAJ

Secretaria-Geral
Judiciáriaa

Allta

Jurídica

Controle
C
de
processos
p
que
estão
e
na
unidade
u

Apresentação dee
processos por meio
m de
escaninhos eletrônicos
e elaboração de
despachos em peetição

SPAJ

Secretaria-Geral
Judiciáriaa

Allta

Gerenciar
G
o
fluxo
f
processual
p
no
TST
T

Autuação de pro
ocessos
Distribuição de
processos
Confecção de deecisões
Julgamento de
processos

SPAJ

Comitê Gestor
G
do Processo
Judicial
Eletrônicco da
Justiça do
o
Trabalho no
TST – CG
GPJeJT no TS
ST

Allta

Geração
G
de
documentos
d
em
e lote

Geração de
documentos em lote

Jurídica

Jurídica

Jurídica

SPAJ

Secretaria-Geral
Judiciáriaa

Allta

SPAJ

Allta

Autuação de pro
ocessos
Distribuição de
processos
Julgamento de
processos

SPAJ

Secretaria-Geral
Judiciáriaa

Allta

Jurídica

Automatizaçã
A
o da quebra
de
d sigilo
bancário
b

Recebimento de dados
enviados pelas
nceiras
Instituições finan
Requisição da qu
uebra
de sigilo bancáriio

SPAJ

Gabinete da
Presidênccia

Allta

Jurídica

Envio
E
de

Envio de docum
mentos

SPAJ

Secretaria-Geral

Allta

Jurídica

Confecção de vo
otos e
despachos

Jurídica

Sistema
S
que
gerencia
g
o
fluxo
f
dos
processos
p
que
tramitam
t
no
TST
T

SIMBA

SPJ – Sisstema de

SIJ – Sisttema de
Informaçções
Judiciáriaas

Méédia

Geral da JT

Unidadess de
Gabinetes de
Ministro que
compõe o
CGSJUD
D

Apoio
A
ao
gabinete
g
para
aumento
a
de
produtividade
p

SAG – Sistema de
Gabinetes
Apoio a G

Gabinete da
Correged
doria-
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Sisttema

Área

Publicaçõões
Judiciais

Semanass
Nacionaiis
Trabalhisstas

SADIP Ferramennta de
Autuaçãoo e
Distribuiição de
Processoos em Lote

Visualizaação de
Autos

Conectorr-Pje

Objetivos
despachos
d
e
acórdãos
a
ao
DEJT
D

Jurídica

Controlar
C
as
semanas
s
de
conciliação
c
e
execução
e

Principais
Funcionalida
ades

Responsável Técnicco

para publicação no
DEJT
Recebimento de
viadas
informações env
pelos regionais na
n
semana de conciiliação
e execução

Responsável da
área do
negó
ócio

Criticcidade
paara
unid
dade

Judiciáriaa

SPAJ

Gabinete da
Presidênccia

Méédia

Geração de relattórios
estatísticos

Jurídica

Autuar
A
processos
p
e
distribuí-los
d
em
e lote aos
Magistrados
M

Autuação e
distribuição

SPAJ

Secretaria-Geral
Judiciáriaa

Allta

Jurídica

Visualização
V
de
d autos
eletrônicos
e
por
p usuários
externos
e
ao
TST
T

Visualização de autos
eletrônicos por
os ao
usuários externo
TST

SPAJ

Secretaria-Geral
Judiciáriaa

Allta

Jurídica

Envio
E
de
informações
i
processuais
p
do
d PJE entre
o TST e os
Tribunais
T
Regionais
R

Envio de inform
mações
processuais do PJE
P
entre o TST e oss
Tribunais Regionais

SPAJ

Secretaria-Geral
Judiciiária

Allta

r
aos sistemas
s
de âmbito naccional, a SE
ETIC é respoonsável pella coordenação e
No que se refere
supervvisão do dessenvolvimeento e manuutenção dos seguintes siistemas:
- Sistema de
d Processo Judicial Eleetrônico da Justiça do Trabalho
T
(PPJe-JT);
- Diário Eleetrônico da Justiça do T
Trabalho (D
DEJT);
- Sistema Malote
M
Digittal;
- Sistema Inntegrado dee Protocolizzação e Flux
xo de Docum
mentos Elettrônicos (e-D
DOC);
- Certidão Negativa
N
dee Débitos Trrabalhistas (CNDT);
Para este fiim a SETIC
C/CSJT cont
nta com o ap
poio dos resspectivos coomitês gesto
ores e a parrceria
dos Trribunais do Trabalho.
o de pessoas que
Em relaçãoo às informaações alusivvas às ações de capacittação e ao qquantitativo
compõõem a forçaa de trabalho de TI, reggistra-se quee as mesmaas estão inseeridas no esscopo de atuuação
do TS
ST, fazendo parte do Reelatório de G
Gestão daqu
uele Tribunal.
Não obstannte, impend
de registrar que o quad
dro de pesso
oal do CSJT
T é compossto de 44 caargos
efetivos (dos quuais 37 estãão providoss atualemen
nte), criadoss pela Lei nº 12.934, de 27/12/22013,
sendoo: 26 cargos de Analistaa Judiciário e 18 cargoss de Técnico Judiciárioo, com lotação exclusivva na
Coorddenadoria doo Processo Judicial Eleetrônico – PJe/JT.
P
Mediante o Ato CGPE
ES.SG.CSJT
T nº 39/2014, de 31 de janeiro de 22014, os caargos de Annalista
Judiciiário foram enquadrado
os na área dde Apoio Esspecializado
o, especialiddades Análise de Sistem
mas e
Suporrte em Teccnologia daa Informaçãão e os caargos de Técnico Juddiciário, na área de Apoio
A
Especcializado, esspecialidadee Programaçção.

102

Pod
der Judiciá
ário
Jusstiça do Tra
abalho
Con
nselho Sup
perior da J ustiça do Trabalho
T
Os demais cargos quee compõem a força de trabalho deeste Conselhho pertenceem ao quadrro do
Tribunnal Superioor do Trabalho e estão ccomputadoss no relatório de gestãoo daquela Co
orte.

6.2.2 Inforrmações sobre o Pllanejamentto Estratég
gico de Teecnologia da Inform
mação
(PETII) e sobre o Plano Dirretor de Teecnologia da
a Informaçção (PDTI)
A Resolução CSJT n.º
n 158, de 27 de nov
vembro de 2015 definniu as direetrizes do Plano
P
Estrattégico de Teecnologia da Informaçãão e Comun
nicação da Justiça
J
do T
Trabalho (PE
ETIC-JT) para
p o
períoddo de 2015 a 2020.
A execuçãão do PETIC-JT é accompanhad
da, avaliadaa e ajustadda pelo Co
omitê Gestoor de
Tecnoologia da Informação da Justiçaa do Traballho (CGTIC
C-JT) com o apoio da
d Secretariia de
Tecnoologia de Innformação e Comunicaçção (SETIC
C), de formaa a garantir o alcance do
os resultadoos.
A conduçãoo do processo de elabooração do PE
ETIC-JT foii norteada ppelas seguin
ntes diretrizees:
•
Alinhamento com o plaanejamento e a gestão
o estratégicca do Judicciário confforme
estabeelecido na Resolução
R
CNJ
C nº 198, de 1º de jullho de 2014
4;
•
alinnhamento com o Planoo Estratégicco da Justiçça do Trabaalho, conforrme estabeleecido
na Resolução CS
SJT n.º 145, de 28 de noovembro dee 2014;
•
alinnhamento com o Planoo Estratégicco do Conselho Superiior da Justiiça do Trabbalho,
conforrme estabellecido na Reesolução CS
SJT n.º 146, de 28 de novembro
n
dee 2014;
•
adeerência ao Modelo dee Gestão do
o Portfólio de Tecnollogia da In
nformação e das
Comuunicações daa Justiça do
o Trabalho, instituído pela
p Presidêência do Coonselho Sup
perior da Juustiça
do Trrabalho, porr meio do Ato
A n.º 1333, 18/08/200
09 (atualizaado e repubblicado em 14 de marçço de
2014);
•
connformidade com a P
Política de Padronizaçção e Atuualização da
d Infraestrrutura
S
Proocesso Judicial Eletrôn
nico da Justtiça do Trab
balho (PJe-JJT) –
Tecnoológica que suporta o Sistema
Ato N
Nº 342/CSJT
T.GP.SG de 14 de noveembro de 20
014.
A partir dessas
d
direttrizes, busccou-se defiinir uma metodologia
m
a de traballho adequaada à
realidade da Justiiça do Trabalho e que cconsiderasse as seguinttes premissaas:
•
dissseminação da metodoologia Balaanced Scorrecard (BSSC), no âm
mbito do Poder
P
Judiciiário, comoo instrumeento de plaanejamento
o estratégicco instituciional e dee tecnologiia da
inform
mação;
•
parrticipação dos
d Tribunaais do Trabalho e de seus
s
respecctivos Comiitês Gestorees de
Tecnoologia da infformação na elaboraçãão da propossta de plano
o estratégicoo;
•
parrticipação dee representaantes das árreas de negó
ócio e de TII dos Tribun
nais do Trabbalho
no proocesso de pllanejamento
o;
•
o PETIC-JT,
P
por
p se trataar do processso norteador das açõees estratégiccas das áreas de
Tecnoologia da Innformação e Comunicaação (TIC) da Justiça do Trabalhho, abrange um conjunnto de
objetivvos estratéégicos, indiicadores e metas deffinidas por consenso, a serem alcançadas pelo
conjunnto de todass as áreas de TIC dos T
TRTs e do CSJT
C
por meio
m de iniciiativas (programas, proojetos
e operrações) desssas áreas;
•
os PETICs e os Planos Diretores de Tecnollogia da Innformação e Comuniccação
(PDTIICs) dos TR
RTs e CSJT
T deverão eestar alinhad
dos com o PETIC-JT,
P
ou seja, deevem contem
mplar
objetivvos, indicaadores e metas
m
que llevem à consecução dos objetiivos e mettas acordaddas e

103

Pod
der Judiciá
ário
Jusstiça do Tra
abalho
Con
nselho Sup
perior da J ustiça do Trabalho
T
registrradas no preesente docu
umento;
•
as metas
m
estab
belecidas noo PETIC-JT
T 2015-2020
0 serão desddobradas em
m metas anuuais e
deverãão ser monnitoradas de acordo com
m a periodiicidade adeq
quada de foorma conjun
nta pelo CS
SJT e
Tribunnais do Traabalho a fim
m de subsidiiar a conduçção dos pro
ojetos e açõees corretivaas necessáriias ao
alcancce dos resulltados propo
ostos.
Na sua forrmulação, o PETIC-JT
T seguiu a metodolog
gia Balanceed Scorecaard, propostta na
décadda de 90 pelos professo
ores da Harvvard Busineess School David
D
P. Noorton e Rob
bert S. Kaplaan. A
metoddologia, dessde sua utilizzação pelo Conselho Nacional
N
de Justiça na eelaboração do
d Planejam
mento
Estrattégico do Juudiciário, vem
v
sendo aadotada com
mo padrão no âmbito dos Tribun
nais para oss seus
processsos de plannejamento estratégico
e
iinstitucionaal e de TI.
Indo além do
d suporte à elaboraçãoo da propossta de planejjamento proopriamente dita, o Balaanced
Scorecard é na verdade
v
um sistema de gestão estrratégica cap
paz de possiibilitar a im
mplementaçãão da
estratéégia, mantendo-a como
o referenciaal central no
o gerenciamento da orgganização.
A concepçãão do Balan
nced Scoreccard compreende a tradução da viisão e da esstratégia dee uma
organização em um conjun
nto integraddo de objetivos e indicadores quue formam a base paraa um
sistem
e de comu
ma de gerennciamento estratégico
e
unicação. O Balanced Scorecard é compostoo por
mapa estratégico, temas, objetivos, indiicadores e in
niciativas.
O mapa estratégico
e
aglutina, aatravés de uma representação gráfica de alto podeer de
comunnicação, oss diferentes elementos do modelo
o Balanced Scorecard.. No mapa,, a estratéggia da
organização pode ser comu
unicada de forma eficaaz, por inteermédio de um conjun
nto de objeetivos
estratéégicos, que se encontraam balanceeados em diversas perspectivas e iinterligadoss por relaçõões de
causa e efeito.
B
Sccorecard são
o “pontos de
d vista” reeferentes ao
o negócio e que
As perspecctivas do Balanced
repressentam os fatores-chav
f
ve para umaa visão inteegrada da organização.
o
. Cada persspectiva enggloba
um coonjunto de objetivos
o
estratégicos qque retrata o que a orgaanização preetende alcan
nçar sob o ponto
p
de vissta de cadaa uma das dimensões do desemp
penho orgaanizacional, assim com
mo os princcipais
desafiios a serem enfrentadoss para o alcaance da visãão e o cump
primento daa missão insstitucional.
Os temas estratégicos
e
são agrupaamentos dee objetivos relacionadoos a um meesmo assuntto ou
com rrelações de causa
c
e efeiito muito foortes. São oss pilares cen
ntrais da esttratégia, reu
unindo uma série
de objjetivos que formam um
ma hipótese estratégica coerente.
Os objetivvos estratég
gicos são os fins a serem peerseguidos pela organ
nização paara o
cumprrimento de sua missão institucionaal e o alcan
nce de sua visão de futuuro. Constittuem elo enttre as
diretriizes de umaa instituição e seu referrencial estraatégico.
Associadoss aos objetivos estratéggicos são formulados
fo
conjuntos dde indicado
ores e metass que
deverãão, respectiivamente, informar
i
aoos colaboraadores e geestores o aandamento da execuçãão da
estratéégia elaboraada pela orrganização, e estabeleccer os níveiis de desem
mpenho ou melhoria para o
alcancce dos objettivos estratéégicos estabbelecidos.
Por último, a implem
mentação doo Balanced Scorecard prevê a de finição de um conjuntto de
iniciattivas estratéégicas, que podem ser definidas como
c
o con
njunto de açções necesssárias ao alccance
dos oobjetivos esstratégicos e ao preennchimento das lacunaas de desem
mpenho ex
xistentes enntre o
desem
mpenho atuaal e as metass futuras.
O Mapa Esstratégico dee Tecnologiia da Inform
mação e Com
municação da Justiça do
d Trabalhoo para
o período de 2015 a 2020, é o exposto a seguir.
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C
, instituído mediante o Ato CSJT
T.GP.SG n.º 133, de 18
1 de
No que se refere ao CGTIC-JT,
agostoo de 2009, impende reessaltar que o Comitê atua
a
como instância
i
dee coordenaçção colegiada da
estratéégia definidda pelo CSJT
T para a gesstão do Porttfólio de TIC-JT, tendoo as seguinttes atribuiçõões:
I - promover o alinham
mento estraatégico dos projetos, seerviços, apliicações e in
nfraestrutura que
d TIC-JT dda Justiça do
o Trabalho;;
compõem o Portfólio de
II – promovver a adequação do Porrtfólio de TIC-JT às neecessidades da Justiça do
d Trabalhoo;
de Tecnolo
III – aprovaar o Plano Estratégico
E
ogia da Info
ormação da Justiça do Trabalho (P
PETIJT) e suas revisõees;
IV – acomppanhar o andamento doo PETIC-JT
T, avaliando os seus ressultados.
A implemeentação de qualquer açção decorreente das delliberações ddo CGTIC-JT submetee-se à
autoriização form
mal pela Pressidência do Conselho Superior
S
da Justiça do T
Trabalho.
O CGTIC--JT é integ
grado por trrês magistrrados indicaados pela PPresidênciaa do CSJT, pelo
Secrettário-Geral do órgão, pelos
p
Secreetários de Tecnologia
T
da
d Informaçção do CSJJT, do TST
T e de
um Trribunal Reggional do Trabalho indi cado pelo Presidente.
P
IV - o Secrretário de Teecnologia dda Informaçãão do Tribu
unal Superioor do Traballho;
V – um Seecretário dee Tecnologgia da Inforrmação e Comunicação
C
o de Tribunal Regionnal do
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Trabaalho indicaddo pela Presiidência do C
Conselho Su
uperior da Justiça
J
do T
Trabalho.
§ 1º Os magistrados
m
indicados nno inciso I e o Secrettário de Teccnologia daa Informaçãão de
Tribunnal Regionaal do Traballho serão, innicialmente, os indicad
dos no anexoo deste Ato.
§ 2º A pressidência do
o CGTIC-JT
T caberá a um
u dos mag
gistrados inndicado pelaa Presidênccia do
Conseelho Superioor da Justiçaa do Trabalh
lho.
Art. 5º O CGTIC-JT
C
reunir-se-áá mensalmente na sedee do Conseelho Superior da Justiçça do
Trabaalho.
Em 2015 o CGTIC-JT
T contou com
m a seguintee composiçãão:
Compoosição do CG
GTIC-JT em 2015
2
ANA P
PAULA PELL
LEGRINA LO
OCKMANN
GISEL
LA ÁVILA LU
UTZ

Deesembargadoraa do Trabalhoo do TRT da 15ª Região
Coordenaddora
Juíza do Trabalho
T
do T
TRT da 1ª Reg
gião

ALCIR
R KENUPP CU
UNHA

Ju
uiz do Trabalh
ho Substituto ddo TRT da 10
0ª Região

CLÁUD
DIO FONTES
S FEIJÓ

Secretário de Tecnologiaa da Informaçção e
Co
omunicações do CSJT
Secretário
S
de Tecnologia
T
daa Informação do TST

TIAGO
O DA COSTA
A PEIXOTO
LEONA
ARDO FONT
TES BOLLEN
NTINI

Seccretário de Teccnologia da Innformação do TRT da 1ª
Regiãoo

2
para ddeliberar so
obre projetoos de
O CGTIC--JT reuniu-sse seis vez es durante o ano de 2015
interesse da Justiça do Trabaalho sob a ccoordenação
o do CSJT e os assuntoos relacionad
dos à sua árrea de
atuaçãão. Dentre as
a principaiss deliberaçõões do Com
mitê, destacam
m-se:
- Apreciaçãão e aprovaação do Plaanejamento Estratégico
o de TI da Justiça do Trabalho (220152020);
- priorizaçãão dos invesstimentos dde TI referen
ntes ao Processo Judiccial Eletrôniico da Justiça do
Trabaalho (PJe-JT
T);
- priorizaçãão dos inveestimentos dde TI refereentes aos deemais sistem
mas e serviçços nacionaais da
Justiça do Traballho;
- apreciaçãão e aprov
vação das ações e in
nvestimento
os referente
tes ao Sisttema de Gestão
G
Adminnistrativa Eletrônica
E
(G
GAE);
- apreciaçãoo e aprovaçção dos docuumentos de oficializaçãão de demannda de solu
uções de TI;
- deliberaçõões acerca da
d constituiçção de comiitês e grupo
os de trabalhho;

6.2.3 Proceesso Judicia
al Eletrôni co

or ocasião dda celebraçãão do Termo
o de Acordoo de Cooperação Técniica nº
Em março de 2010, po
51/2010 entre o Conselho Nacional
N
dee Justiça (C
CNJ), o Trib
bunal Superrior do Trab
balho (TST
T) e o
Conseelho Superior da Justiçça do Trabaalho (CSJT
T), a Justiçaa do Traballho aderiu, oficialmentte, ao
Processo Judiciaal Eletrônicco – PJe. O projeto tem como meta elaboorar um siistema únicco de
tramittação eletrônnica de proccessos judicciais.
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Na mesmaa data, por meio do A
Acordo de Cooperação
C
Técnica nºº 01/2010, assinado enntre o
Tribunnal Superioor do Trabaalho, o Connselho Supeerior da Justiça do Trrabalho e os
o 24 Tribbunais
Regioonais do Traabalho, todo
os os órgãoss da Justiça do Trabalho
o passaram a integrar o projeto.
Para coorddenar a adeq
quação do ssistema à Ju
ustiça do Trrabalho, o C
CSJT instituiu, em maaio de
2010, um comitêê gestor desstinado ao ddesenvolvim
mento, implantação, treeinamento e manutençãão do
ma de formaa padronizaada e integrrada em tod
das as instân
ncias. As at
atribuições do
d comitê foram
f
sistem
definiidas mediannte o Ato nº 69/2010 - C
CSJT.GP.SE
E.
A primeiraa etapa de instalação
i
ddo Sistema PJe da Jusstiça do Traabalho (PJee-JT) priorizzou a
fase dde execuçãoo das ações trabalhistass. Após o desenvolvim
d
mento de funncionalidades e treinam
mento
de serrvidores, o módulo
m
pilo
oto do Sisteema – Termo de Abertu
ura da Execu
cução Eletrô
ônica (TAEE
E) foi
lançaddo em Cuiabbá-MT em 10 de fevereeiro de 2011.
Em março de 2011, o CSJT, o TST e os 24
2 TRTs asssinaram noovo Acordo
o de Cooperação
Técnica (nº 01/22011) para disponibillização de servidores para o deesenvolvimeento desse novo
módullo do PJe-JJT. Desde então,
e
uma equipe de cerca de 50
5 servidorees, formadaa por analisstas e
técniccos cedidos por vários Órgãos daa Justiça do
o Trabalho, passou a aatuar de forrma integradda na
sede ddo Conselhoo.
A equipe sempre
s
atuo
ou consoantte as diretrizzes estabeleecidas pelo Comitê Gestor do Processo
Judiciial Eletrônicco da Justiça do Trabbalho – CG
GPJe/JT, con
nstituído em
m 25 de ab
bril de 20111, por
meio ddo Ato Connjunto nº 9/2
2011. O com
mitê é formaado por quaatro magistrrados, secretários e direetores
de Tecnologia daa Informaçãão, além de representan
ntes da Ord
dem dos Adv
dvogados do
o Brasil (OA
AB) e
do M
Ministério Púúblico do Trabalho
T
(M
MPT). O mesmo
m
Ato
o criou a ccoordenadorria executivva do
projetto, no âmbitto da Justiçaa do Trabalhho.
Também foram
fo
criado
os dois gruppos de trabaalho para ap
primorar o pplanejamentto do PJe-JT
T nas
diverssas instâncias da Justiçça do Trabbalho. O Atto CSJT.GP
P.SG nº 97//2011 instittuiu o Gruppo de
Trabaalho de Espeecificação de
d Requisitoos para o Prrocesso Jud
dicial Eletrôônico da Jusstiça de Trabbalho
de 1º Grau – GR
RPJe/JT1, composto
c
ppor três juízzes e três servidores;
s
e o Grupo de Trabalhho de
Especcificação de Requisitos para o Proccesso Judicial Eletrônico da Justiçça de Trabaalho de 2º Grau
G
–
GRPJJe/JT2, instituído por meio
m do Ato CSJT.GP.S
SG nº 114/2
2011.
Criados oss meios paara a execuução do prrojeto na Justiça
J
do T
Trabalho, foi
f priorizaado o
desenvvolvimentoo da fase de conhecimennto do Sisteema PJe-JT..
Assim, a primeira
p
unidade judici ária a installar o Sistem
ma PJe-JT nna fase de conhecimen
c
nto foi
(SC), inauggurada em 5 de dezembro de 22011. Na occasião, todoos os
a de Vara de Navegantes
N
nica, inclusiive a Ata dde inauguraçção, assinadda de
proceddimentos fooram realizados de forrma eletrôn
formaa digital.
A segundaa Vara do Trrabalho a innstalar o sisstema foi a de
d Caucaia (CE) em jaaneiro de 20012, e
a terceeira foi a dee Várzea Grrande (MT)) em fevereiro de 2012
2. A instalaçção na Varaa do Trabalhho de
Arujá (SP) encerrrou a segu
unda etapa do projeto, marcando
o o início dde sua expaansão em tooda a
Justiça do Traballho.
Para a exppansão do PJe-JT foii estabeleciido como meta
m
para a Justiça do
d Trabalhoo, no
Planejjamento Esstratégico do
d Poder Juudiciário, a instalação do Sistemaa em pelo menos 10%
% das
Varas do trabalhoo em cada tribunal
t
em 2012 e, em
m 40% das Varas
V
do Traabalho de cada
c
Tribunal em
2013.
Ainda nesste ano, o Sistema P
PJe-JT foi instalado priorizandoo as regiõ
ões com grrande
mentação prrocessual. O foco se cooncentrou nos
n tribunaiss das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 15ªª regiões, quue em
movim
conjunnto represenntam cerca de 56% do total de pro
ocessos receebidos anuallmente no país.
p
No ano de 2014, ratifficou-se o S
Sistema PJe-JT como plataforma
p
úúnica para o processam
mento
de açções judiciaais no Judiiciário do Trabalho, entretanto, a sua estrratégia de implantaçãão foi
aprim
morada a fim
m de que fo
osse possíveel prosseguiir de formaa cautelosa, segura, com a remoçãão de
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inconssistências e melhoria gradual
g
de suua qualidad
de.
Nesse senttido, a Reso
olução CSJT
T nº 136/20
014 promov
veu a revisãão da Resollução nº 94//2012
do CS
SJT, que insstituiu o pro
ocesso judiccial eletrôniico na Justiçça do Trabaalho, a fim de
d adequá-lla aos
termos da Resollução nº 18
85 do CNJ,, que previa um crono
ograma de instalação do PJe-JT mais
flexívvel.
p
o PJe-JJT foi melhorar continu
uamente a sua qualidaade, por meeio do
Em 2015, a diretriz para
desenvvolvimentoo de funcio
onalidades eessenciais à atividadee jurisdicionnal, bem como
c
atravéés da
implanntação de módulos/sub
m
bsistemas cconstruídos em colabo
oração com os Tribunaais Regionaais do
Trabaalho.
Para tanto, inicialmen
nte foram ffirmados accordos de cooperaçãoo técnica co
om os Tribbunais
Regioonais do Traabalho da 18ª e 4ª Reggiões, para desenvolvim
mento da C
Consulta Un
nificada do PJe e
integrração do Sisstema eJus2 ao PJe-JT, respectivam
mente.
Assim, atuualmente o Portfólio
P
dee Projetos do
d PJe-JT conta
c
com vvários projeetos cataloggados,
todos relacionadoos à evoluçãão do Sistem
ma, seja porr meio da ad
dição de funncionalidad
des ou integgração
s
e móduloss específico
os. O gerenciamento ddessas iniciaativas comppete à
do PJJe-JT com subsistemas
Coorddenação Naccional do PJJe-JT.
No mês de dezembro de
d 2015, coom a implan
ntação do Sistema do PProcesso Judicial Eletrônico
da Jusstiça do Traabalho (PJe--JT) no Fórrum Ruy Baarbosa, em São Paulo – o maior Fórum
F
trabaalhista
do Brrasil, o Sisteema PJe-JT
T passou a estar integrrado em 98,5% das Vaaras do Traabalho de toodo o
país.
Chegou-se à impressio
onante marcca de cerca de 800 mill advogadoss, 42 mil seervidores e 4.700
4
magisstrados cadaastrados, que interagem
m com o Sisttema.
6.3 Gestão ambientall e sustentaabilidade
Em cumpriimento ao Ato
A Conjuntto CSJT.TST.GP.SG. nº
n 24, de 133 de novemb
bro de 20144, que
instituuiu a Políticca Nacional de Responnsabilidade Socioambieental da Justtiça do Trab
balho, foi criado
c
o Com
mitê Gestor da referidaa política, teendo como integrantes representanntes de Trib
bunais Regionais
do Traabalho de cada uma daas 5 regiões geográficass do país, do
o TST e da CGEST/CS
SJT.
Instituído com
c
o fim de
d contribuiir com prop
postas de açções que foomentem a disseminaçã
d
ão da
políticca, o Comittê realizou sua
s primeirra 1º reunião
o em 26 de maio, paraa discutir oss mecanismos de
implem
mentação e monitoram
mento da poolítica, prom
movendo asssim a capaacitação, a disseminaçã
d
ão do
tema e sua divulggação no âm
mbito da Juustiça do Trabalho, bem
m como parra analisar as
a convergêências
da pollítica com a Resolução CNJ nº 2011/2015.
Na ocasiãoo, decidiu-see efetuar levvantamento
o junto às Cortes
C
Regioonais a fim
m de se obteer um
panorama que reppresentasse a realidadee de cada órgão quanto à implemenntação da política.
Durante a 2ª Reuniião do Coomitê Gesttor da Pollítica Nacioonal de Responsabili
R
idade
Socioambiental da
d Justiça do Trabalhho, ocorridaa em 20 de outubro, deu-se pro
osseguimennto as
discusssões sobre a 1ª fase dee implemenntação da po
olítica, que previa
p
a divvulgação dee seus princíípios,
instrum
mentos e diiretrizes.
Foi apressentada pro
oposta de realização
o do I Encontro Nacional de Gestãoo da
Respoonsabilidadee Socioamb
biental da Juustiça do Trrabalho, noss dias 3 e 4 de dezembro de 2015,, com
o objeetivo de divuulgar o contteúdo da poolítica no âm
mbito da Jusstiça do Traabalho de 1ºº e 2º graus.
O evento ocorrido
o
na sede do Trribunal Reg
gional do Trrabalho da 8ª Região em Belém – PA
contouu com a parrticipação de
d aproximaadamente 13
30 magistrados e serviddores do Co
onselho Supperior
da Jusstiça do Traabalho, do Tribunal
T
Supperior do Trrabalho, doss Tribunais Regionais do
d Trabalhoo e de
outross órgãos.
mo objetivo
o divulgar e debater as
a seis direetrizes da ppolítica, direitos hum
manos,
Tendo com

108

Pod
der Judiciá
ário
Jusstiça do Tra
abalho
Con
nselho Sup
perior da J ustiça do Trabalho
T
práticas internas de trabalh
ho, meio am
mbiente, prráticas leais de operaação, questõ
ões relativaas ao
usuáriio-cidadão e desenvolv
vimento e ennvolvimento
o da comun
nidade, busccou-se conv
vidar palestrrantes
e painnelistas que pudessem propiciar
p
um
ma visão geeral dos tem
mas, sem a iintenção dee esgotá-los, mas
de viaabilizar mottivação quee cada partiicipante pud
desse se aprrofundar em
m suas resp
pectivas áreas de
atuaçãão.
Os assuntoos abordados incluíraam a susten
ntabilidade e os novvos paradigmas de açção e
relacioonamento, os
o rumos do
o trabalho ddecente e do
o trabalho seguro
s
no B
Brasil, o dessafio das esscolas
judiciais na capacitação paara o cenárrio traçado pelo Ato Conjunto CSJT/TST nº 24/2014, as
ouvidorias comoo instrumentto para a reesponsabilid
dade socioaambiental, jjudiciário atuando
a
em rede
para ssustentabiliddade, exem
mplos de reeferência dee estruturaçção e funcioonamento das
d unidadees de
sustenntabilidade nos
n tribunaais brasileiroos, e obras sustentáveis e o ordennamento liciitatório, éticca no
trabalhho e o desafio da impleementação dda Agenda 2030 da Organização ddas Nações Unidas.
biental na aquisição de bens e na
6.3.1 Adoçção de criitérios de sustentabillidade amb
contratação de serviços
s
ou obras
Em face do
d funcionam
mento do C
CSJT junto
o ao TST, as
a informaçções referen
ntes ao conntrole
patrim
monial, de consumo, aquisições
a
e contrataçções referen
ntes ao Coonselho são
o procedim
mentos
realizaados pelas unidades
u
daaquele Tribuunal de form
ma conjuntaa, consideraando a estru
utura física como
c
um todo, Tribunaal Superior do
d Trabalhoo e Conselh
ho Superior da Justiça ddo Trabalho
o.
Sendo assim
m, as contraatações reallizadas paraa o almoxarrifado do TSST observam
m as diretriizes e
as prááticas de suustentabilidaade estabel ecidas no Guia
G
de Co
ontratações Sustentáveeis da Justiçça do
Trabaalho – 2ª Ediição.
Assim, adoota-se a política de conttratações pú
úblicas susteentáveis, addequando ass contrataçõões ao
que see chama de consumo su
ustentável.
Sob essa peerspectiva, nas
n contrataações realizzadas pelo TST,
T
a “prop
oposta mais vantajosa para
p
a
adminnistração” leeva em contta não apennas o menor preço, mass o custo com
omo um todo
o, consideraandose a m
manutenção da vida no planeta e o bem-estar social.
s
Ressalta-see, por exemp
plo, os seguuintes itens que contem
mplam critéérios de susttentabilidadde em
suas ccontrataçõess:
•
pappel A4 recicclado;
•
pappel A4 brancco com certtificação am
mbiental FSC
C, CERFLO
OR ou equiv
valente;
•
matterial de lim
mpeza biodeegradável;
•
Pilhhas alcalinaas AA e AA
AA que aten
ndam à reso
olução do C
CONAMA e que não deevem
conterr mercúrio e cádmio em
m sua compposição;
•
lápiis pretos comprovadam
mente fabriccados com madeira
m
de m
manejo susttentável.
Informa-se, ainda, qu
ue as destinnações finaiis das aquiisições de llâmpadas fluorescente
f
es, de
cartucchos de tintta e de toneeres de imppressão obseervam o sisstema de loogística reveersa. Assim
m, nos
termos de referênncia e nos contratos ddessas aquissições é esttabelecida a obrigação
o da coleta,, pela
contraatada, dos resíduos oriundos
o
daa contrataçção, para fins
f
de deevolução ao
o fabricantte ou
imporrtador, respoonsáveis pela destinaçãão final amb
bientalmente adequadaa.
O Guia Práático para a inclusão de critérioss de sustentabilidade nnas contrataações de beens e
serviçços no âmbiito do Tribu
unal Superiior do Trabaalho, aprovado pelo atto Nº 421/G
GDGSET.G
GP, de
21/6/22012, estabbelece que sejam obbservadas as
a seguintees diretrizess e práticaas consideradas
sustenntáveis:
•
Preeferência por produtos dde baixo im
mpacto ambiiental;
•
Nãoo geração, redução,
r
reuutilização, reciclagem
r
e tratamentoo dos resídu
uos sólidos,, bem
como disposição final ambieentalmente aadequada dos rejeitos;
•
Preeferência paara produtoss reciclados e recicláv
veis, bem ccomo para bens,
b
serviçços e
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obras que considderem critéérios compaatíveis com
m padrões de
d consumoo social e ambientalm
mente
sustenntáveis (Lei 12.305/201
10);
•
Aquuisição de produtos
p
e equipamen
ntos duráveis, que sejam
m reparáveis e que poossam
ser apperfeiçoadoss;
•
Adooção de prrocedimentoos racionaiis quando da tomadaa de decisãão de conssumo,
observvando-se a necessidade
n
e, oportuniddade e econo
omicidade dos
d produtoos a serem adquiridos;
a
•
Nass aquisiçõess e locaçõess de imóveis, dar-se-á preferência
p
a imóveis que
q atendam
m aos
requissitos de acesssibilidade previstos
p
naa NBR 9050 da ABNT
T, de forma a assegurarr o direito de
d ir e
vir daas pessoas coom deficiên
ncia e com m
mobilidade reduzida.
Em 3/3/2015, o CNJ publicou a Resolução
o 201, que determinouu a criação de unidadees ou
núcleoos socioam
mbientais, o estabelecim
mento de su
uas compettências e a implantaçãão do respeectivo
Plano de Logísticca Sustentáv
vel (PLS).
De forma a atender à resolução ddo CNJ, o Ato
A Nº 437/GDGSET. GP de 6/8/2015, instittuiu a
Comisssão Gestorra do do Plaano de Logíística Susten
ntável/PLS--PJ no âmbiito do Tribu
unal Superior do
Trabaalho, que coonta com a participação
p
o de um rep
presentante do Conselhho do Superrior do Trabbalho,
Essa ccomissão tem caráter permanente ee, de acordo
o com o artiigo 4º do atto que a insttituiu, comppete a
ela:
I–
deffinir a Política de Logísstica Susten
ntável (...);
II –
monitorar a ex
xecução da P
Política de Logística
L
Su
ustentável;
III – revvisar a política de Logísstica Susten
ntável period
dicamente;
IV – fom
mentar práticcas de Gesttão de Logísstica Susten
ntável; e
V–
estiimular a culltura de Gesstão de Logística Sustentável.
O Plano de Logística Sustentável
S
do Tribunaal Superior do
d Trabalhoo e do Conselho Superiior da
Justiça do Trabaalho – PLS--TST/CSJT
T foi instituído pelo Ato Conjuntoo TST.CSJJT.GP Nº 16, de
2/9/20015. Esse plano
p
tem co
omo premisssa o alinhaamento aos Planos Esttratégicos do
d Tribunal e do
Conseelho.
O Plano dee Logística Sustentávell – PLS-TST/CSJT enccontra-se diisponível paara downloaad no
site ddo TST (w
www.tst.juss.br) > Insstitucional > Logísticca Sustentáável ou peelo link direto:
d
http:///www.tst.juus.br/web/su
ustentabilidaade-solidariia/logistica-sustentavel..
Visando à promoção
p
da
d sustentabbilidade, o TST
T aderiu à Agenda A
Ambiental da
d Administrração
Públicca (A3P), recebendo
r
o Selo Veerde, concedido às insstituições ppúblicas recconhecidas pelo
empennho na impplementação
o da A3P, qque tenham
m aderido fo
ormalmente ao Program
ma. Em 2015, o
Tribunnal também
m recebeu o Selo Pratta concedid
do a instituições que aatestaram seu
s empenhho no
cumprrimento da entrega do Relatório
R
A
Anual de imp
plementação da A3P.
A questão da reciclageem é um teema que vem
m ganhando
o força no ââmbito do Tribunal.
T
C
Com
a
instalaação do Ecoponto (esp
paço reservvado à sepaaração dos resíduos
r
deestinados à reciclagem)), em
2015, essa força tende a aum
mentar. Exeemplo disso
o é a quantiidade de paapel destinaado à reciclaagem
que, eem 2014, alcançou aproximadam
a
mente 30 toneladas, e até junhho de 2015
5, esse valor já
ultrappassava as 23
2 toneladaas, indicanddo uma ten
ndência à su
uperação ddo volume do
d ano anterior.
p
deescartado e separado para recicclagem são
o destinadoos às
Tantoo o papel como o plástico
coopeerativas, até junho de 20
015, esse voolume superrou as 25 to
oneladas.
Não obstannte não ter estrutura,
e
o Conselho Superior daa Justiça doo Trabalho atua
a
em parrceria
nas açções desenvolvidas pelo
p
TST nna promoçãão da susteentabilidadee, realizand
do, além deessas,
diverssas iniciativvas pertinentes à responnsabilidade socioambieental da JT de 1º e 2º graus, comoo por
exempplo, program
mas com o objetivo dee desenvolv
ver ações peermanentes de prevençção de aciddentes
de traabalho, de defesa do meio ambiiente, da seegurança, da
d saúde, dda erradicação do trabbalho
infanttil, de formaa a garantir uma melhorria efetiva na
n qualidadee de vida doo trabalhado
or.
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CONFORM
MIDADE
E DA G
GESTÃO E DEM
MANDAS DOS ÓRGÃOS
Ó
DE
7. C
CON
NTROLE
7.1 Tratam
mento de deeterminaçõões e recom
mendações do
d TCU
Mediante o Acórdão 1993/2014
1
o TCU deteerminou ao CSJT que envia, no prazo
p
de noventa
dias, pplano de ação visando à implantaçção do sisteema informaatizado de ggestão de reecursos hum
manos
(SGRH
H) em todoos os Tribun
nais Regionnais do Trab
balho, especcificando ass medidas a serem adottadas,
os resspectivos reesponsáveiss e prazos de implemeentação, beem como ooutras inform
mações julggadas
necesssárias ao deetalhamento
o do plano.
Foram criaados dois grupos de trabalho: um para implantação
i
o do SGRH
H e outro para
desenvvolvimentoo de novos módulos
m
neccessários à Justiça
J
do Trabalho.
T
O grupo dee implantaçção do SGR
RH apresenttou cronogrrama e planno de ação, retificado pelos
Presiddentes dos TRTs,
T
firmaando o com
mpromisso dos
d Tribunaiis Regionaiis do Traballho de instaalação
e impllantação doo SGRH até dezembro dde 2019.
O CSJT continua
c
accompanhanndo o cum
mprimento dos
d
cronoggramas e planos
p
de ação
apreseentados peloos grupos de trabalho qque foram enviados
e
ao TCU.

Carracterização d
da determina
ação/recomen
ndação do TC
CU
Proocesso

Acórdão
o

TC 07.5770/2012-0 1993/2014 - Pllenário

IItem

Comunica
ação Expedidda

Data
D
da ciênccia

9.2

Av
viso n.º 899-Seeses-TCU-Pleenário

06/08/20144

Órgão/Entid
dade/subunidaade destinatá
ária da determ
minação/Recoomendação
Conselhho Superior daa Justiça do Trrabalho
Descriçãoo da determin
nação/recomeendação
Determinnações da Corrte de Contas:
9.2. Deteerminar ao CSJT que enviie a este Tribuunal, no prazo
o de noventa dias, plano dde ação visand
do à implantaação do
sistema informatizaddo de gestão de recursoss humanos (SGRH) em todos os Triibunais Regionais do Traabalho,
especificcando as meddidas a serem adotadas, os respectivos responsáveis
mplementação
r
e prazos de im
o, bem como outras
informaçções julgadas necessárias ao
o detalhamentto do plano;
Ju
ustificativa doo não cumprimento e medidas adotadaas
Aberturaa do Processo Administrativ
vo nº 502.2955/2014-7 conteendo o Docum
mento de Oficiialização de Demanda
D
para estudo
da implaantação do SG
GRH, cedido pelo
p TSE, na Ju
Justiça do Trab
balho.
Foram criados dois grrupos de trabaalho: um paraa implantação do SGRH e outro
o
para dessenvolvimentto de novos módulos
m
necessárrios à Justiça do
d Trabalho.
O grupoo de implantaação do SGR
RH apresentouu cronogramaa e plano de ação, retificaado pelos Preesidentes dos TRTs,
firmandoo o comprom
misso dos Tribunais Regionnais do Traballho de instalação e implanttação do SGR
RH até dezem
mbro de
2019.
Mediante o ATO CS
SJT.GP.SG.SE
EIT.CGGOV N
N° 314/2014,, foi instituído
o grupo de trrabalho para condução dass ações
necessárrias ao planejaamento e obten
nção de soluçção de tecnolo
ogia da inform
mação e comunnicações para o Sistema Inttegrado
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de Gestãão de Pessoas no âmbito daa Justiça do T
Trabalho do 1°° e do 2° grau
us, que apresenntou Estudo Técnico
T
Prelim
minar e
Propostaa de Projeto, com cronograma, de soluução tecnológiica para a áreea de gestão de recursos humanos
h
e foolha de
pagamennto da Justiça do Trabalho.
Os cronoogramas e plaanos de ação foram
f
aprovaddos pelo Plen
nário do CSJT
T e enviados aao TCU, em resposta ao Avviso n.º
899-Sesees-TCU-Plenáário.
O Conseelho Superior da Justiça do Trabalho com
mpõe os referiidos grupos e acompanha o cumprimento
o dos cronogrramas e
planos dde ação.

7.2 Tratam
mento de reecomendaçõões do Órg
gão de Conttrole Internno.

Conforme a determinação constiitucional reeproduzida no
n Plano E
Estratégico do CSJT para
p
o
períoddo de 2015 a 2020, a missão do CSJT é “ex
xercer a su
upervisão addministrativ
va, orçamenntária,
financceira e pattrimonial da
d Justiça ddo Trabalh
ho de 1º e 2º graus,, a fim dee promoverr seu
aprim
moramento em benefício
o da sociedaade”.
Dentro da perspectivaa ‘processo s internos’,, subgrupo ‘governançça e desem
mpenho’, o CSJT
C
estabeeleceu o obj
bjetivo estraatégico de ““fortalecer os
o processo
os de superv
rvisão e con
ntrole voltados à
governnança”.
Nesse cenáário, a Coorrdenadoria dde Controlee e Auditoria do Conseelho Superiior da Justiça do
Trabaalho (CCAU
UD/CSJT), consoante a regulamen
ntação de suas atribuiçções conferrida pelo Ato n.º
307/C
CSJT.GP.SG
G, de 23/10
0/2014, tem
m por missão precípu
ua auxiliar o CSJT no
n exercíciio da
supervvisão adminnistrativa daa Justiça doo Trabalho de 1º e 2º graus,
g
bem como assisstir a Presiddência
do CS
SJT nos assuuntos relacio
onados ao ccontrole da gestão administrativa ddo Órgão.
Nesse desidderato, a CC
CAUD/CSJJT executa a cada exerrcício o seuu Plano Anu
ual de Audiitoria,
compoosto por um
u conjuntto de açõees que objjetivam examinar a legalidade, legitimidaade e
econoomicidade dos
d atos de gestão
g
praticcados peloss órgãos juriisdicionadoss ao CSJT.
O Plano Annual de Aud
ditoria do C
Conselho Su
uperior de Justiça
J
do T
Trabalho parra o exercíccio de
2015, aprovado pelo Ato CSJT.GP. SG n.º 37
77/2014, co
om alteraçõões promo
ovidas peloo Ato
CSJT..GP.SG n.º 231/2015, contemplou
c
u a realizaçãão de cinco grupos de aações de con
ntrole:
1 - Auditoorias in locco – que iincluem insspeções no âmbito doos Tribunaiis Regionais do
Trabaalho;
2 - Auditoorias sistêm
micas – desttinadas a examinar o tratamentoo conferido pelos Tribbunais
Regioonais do Traabalho a determinado teema da áreaa da gestão;
3 - Ações coordenadas
c
s de auditorria – por meeio das quais, de formaa integrada e compartilhada
com aas unidades de audito
oria dos T
TRTs, levan
ntam-se dad
dos e inforrmações, que
q subsidiam a
avaliaação de deteerminada maatéria quantto à legalidaade, legitim
midade e eficciência;
4 - Elaboraação de perreceres técnnicos quanto
o à adequaçção dos proojetos de ob
bras dos TR
RTs à
Resoluução CSJT n.º 70/2010
0 – que subssidiam a delliberação do
o Plenário ddo CSJT;
5 - Monitooramento do
d cumprim
mento, peloss TRTs, daas deliberaçções do Plenário do CSJT
decorrrentes de auuditoria.
6 - Apresennta-se a seg
guir, para caada grupo de
d ação, quaadro resumoo das atividaades realizaadas e
os resppectivos ressultados alccançados:
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QUADRO I
AUDITOR
RIAS IN LOCO N
NOS TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO
TRT/UF

ÁREA DE
EXAME DA
A
AUDITORI
IA

ESCOPO

PERÍODO DA
INSPEÇÃO

ANTE DE
MONTA
RECUR
RSOS
FISCA
ALIZADOS

BENEFÍCIOS DA AÇÃO
DE CONTROLE
E
Quantitativ
vos:

TRT da 18
8ª
O
Região/GO

Gestão de
d
Obras

Construçã
ão do Complexo
o
Trabalhis
sta de Goiânia
a
– 1ª fase
e da 2ª etapa.
.

Preservação
o do
erário deco
orrente
das correçõ
ões
requeridas na ordem
de R$ 2.790
0.585,17.
9 a 13/3/2015

R$ 34.611.695,09
Qualitativo
os:
nto do
Aprimoramen
processo de
e gestão
de obras em
m todas as
suas fases.
.

Verificar
r:
a
regul
laridade
da
as
contratações de bens e
serviços de TI;

TRT da 19
9ª
Região/AL
AL

a
efet
tividade
da
as
contratações
de
T
TI
realizadas com recurso
os
d
Gestão de
descentralizados
pel
lo
TI
CSJT;

Quantitativ
vos:

9 a 13/3/2015

Racionaliza
ação dos
custos das
contrataçõe
es de TI.
R$ 11.555.469,25

a
confo
ormidade
do
os
procedimentos
às
boa
as
práticas de
d Governança
a,
Gestão
de
d
Projetos
s,
Gestão de Processos e
Segurança da Informação
o.

Qualitativo
os:
mento da
Aperfeiçoam
gestão de TI.
T

Quantitativ
vos:

d
Gestão de
Obras

Construçã
ão do Fórum
Trabalhis
sta de São
José.

o do
Preservação
erário deco
orrente
das correçõ
ões
requeridas na ordem
676,33.
de R$ 308.6
8 a 12/6/2015

R$ 11.231.544,58
Qualitativo
os:
nto do
Aprimoramen
processo de
e gestão
de obras em
m todas as
suas fases.
.

TRT da 12
2ª
C
Região/SC

Verificar
r:
a
regul
laridade
da
as
contratações de bens e
serviços de TI;
a
efet
tividade
da
as
contratações
de
T
TI
realizadas com recurso
os
Gestão de
d
descentralizados
pel
lo
TI
CSJT;

Quantitativ
vos:
ação dos
Racionaliza
custos das
contrataçõe
es de TI.
8 a 12/6/2015

R$ 9.783.716,22
os:
Qualitativo

a
confo
ormidade
do
os
procedimentos
às
boa
as
práticas de
d Governança
a,
Gestão
de
d
Projetos
s,
Gestão de Processos e
Segurança da Informação
o.

mento da
Aperfeiçoam
gestão de TI.
T

Quantitativ
vos:

Verificar
r:
TRT da 17
7ª
Região/ES
S

Gestão
Administrativa

a
regu
ularidade
n
na
aplicação dos recurso
os
públicos;
 a adequaç
ção da gestã
ão

8 a 12/6/2015

R$ 72.085.855,23

ação dos
Racionaliza
custos das
contrataçõe
es.
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patrimonial;
a
regul
laridade
da
as
contratações realizadas
s;

os:
Qualitativo

 a conform
midade legal e
regulamentar
as
da
concessões de diárias
s,
suprimento de fundos e
ajuda de custo e do
os
contratos
d
de
administração
d
de
depósito judicial.

mento da
Aperfeiçoam
gestão.

Verificar
r:
a
regu
ularidade
n
na
aplicação dos recurso
os
públicos;

Quantitativ
vos:

 a adequaç
ção da gestã
ão
patrimonial;
Gestão
Administrativa

TRT da 16
6ª
Região/MA
MA

a
regul
laridade
da
as
contratações realizadas
s;

Racionaliza
ação dos
custos das
es.
contrataçõe
21 a 25/9/2015

R$ 35.113.447,38

a conform
midade legal e
regulamen
ntar
da
as
concessõe
es de diárias
s,
supriment
to de fundos e
ajuda de custo e do
os
contratos
s
d
de
administr
ração
d
de
depósito judicial.

Qualitativo
os:
Aperfeiçoam
mento da
gestão.

Verificar
r:
a
regul
laridade
da
as
contratações de bens e
serviços de TI;
a
efet
tividade
da
as
contratações
de
T
TI
realizadas com recurso
os
Gestão de
d
descentralizados
pel
lo
TI
CSJT;

Quantitativ
vos:
ação dos
Racionaliza
custos das
contrataçõe
es de TI.
21 a 25/9/2015

R$ 6.982.705,54
os:
Qualitativo

a
confo
ormidade
do
os
procedime
entos às boa
as
práticas
d
de
Governanç
ça, Gestão d
de
Projetos,
Gestão
d
de
Processos
s e Seguranç
ça
da Inform
mação.

mento da
Aperfeiçoam
gestão de TI.
T

QUADRO II
AUDITORIAS SISTÊM
MICAS NA JUSTI
IÇA DO TRABALH
HO (JT)
TEMA

ESCOPO

PERÍODO

MONTA
ANTE DE
RECUR
RSOS
FISCA
ALIZADOS

BENEFÍCIOS DA AÇÃO DE
CONTROLE
Quantitativ
vos:

Conversão
o
em
de
pecúnia
períodos de férias
trados
de magist

Verificar a adequação do
os
procedimentos
s
ao
os
normativos que
q
regulam a
matéria e às decisões d
do
CSJT sobre o tema.

janeiro a
setembro

R$ 34.676.739,05

o potencial
Preservação
do erário decorrente
d
das correçõ
ões
requeridas na ordem
de R$ 237.0
000.000,00.
Qualitativo
os:
nto do
Aprimoramen
processo de
e gestão de
férias.
Quantitativ
vos:

Gestão do pessoal
alha no
que traba
desenvolv
vimento do
PJe-JT

Verificar a regularidad
de
do modelo de
d
gestão do
os
recursos
humano
os
para
empregados
o
nto
desenvolvimen
e
manutenção do
o sistema.

janeiro a
julho

R$ 6.901.358,79

o do erário
Preservação
decorrente das
r
correções requeridas
na ordem de
e R$
6.901.084,8
80.
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Qualitativo
os:
d gestão
Adequação da
administrat
tiva à
legislação vigente.

QUADRO III
AÇÕES CO
OORDENADAS DE AUDITORIA
TEMA

ESCOPO

PERÍODO

MONTA
ANTE DE
RECUR
RSOS
FISCA
ALIZADOS

BENEFÍCIOS DA AÇÃO DE
CONTROLE
Quantitativ
vos:

Verificar
a
efetiv
va
utilização, pelos
TRTs
s,
dos bens e serviços
s
de T
TI
adquiridos com recursos d
do
orçamento do CSJT relativ
vo
a 2014.

Avaliação
o
da
ão
dos
utilizaçã
de
TI
recursos
investido
dos
pelo
2014
CSJT em 2

fevereiro a
dezembro

o do erário
Preservação
decorrente da adoção
de providên
ncias para
a efetivaçã
ão
utilização dos
recursos in
nvestidos,
na ordem de
e R$
2.780.743,4
40.
R$ 94.087.624,36
Qualitativo
os:
A efetivaçã
ão das
medidas pro
opostas
propiciará o
aprimoramen
nto da
gestão dos ativos de
TI dos Trib
bunais
Regionais.

QUADRO IV
AN
NÁLISE DOS PR
ROJETOS DE OBR
RAS DA JUSTIÇA
A DO TRABALHO DE 1º E 2º GRRAUS
PROJETO/T
TRT

POSICIONAME
ENTO
CCAUD/CSJT

ANTE DE
MONTA
RECUR
RSOS
FISCA
ALIZADOS

VALOR APROVADO

BENEFÍCIOS DA AÇÃO DE
CONTROLE

Adaptação
o da sede do
Fórum Tr
rabalhista de
Belo Hor
rizonte (TRT
gião)
da 3ª Reg

Pela aprov
vação,
com ressalv
vas.

R$ 11
10.392.446,55

R$ 110.392.446,55

Confirmação
o da
regularidad
de do valor
previsto.

Construçã
ão da sede
do Fórum
m Trabalhista
de Itura
ama (TRT da
3ª Região
o)

Pela aprov
vação,
com ressalv
vas.

R$ 2.
.021.746,34

R$ 2.021.746,34

Confirmação
o da
regularidad
de do valor
previsto.

Construçã
ão da sede
da Vara do Trabalho
de Viamã
ão (TRT da 4ª
Região)

Pela aprov
vação,
com ressalv
vas.

R$ 1.
.936.910.97

R$ 1.936.910,97

Confirmação
o da
regularidad
de do valor
previsto.

Construçã
ão da sede
do Trabalho
da Vara d
Hamburgo
de Novo H
4ª Região)
(TRT da 4

Pela aprova
ação,
com ressalv
vas.

R$ 11
1.448.773,84

R$ 11.448.773,84

Confirmação
o da
regularidad
de do valor
previsto.

Construçã
ão da sede
do Fórum
m Trabalhista
de Concei
ição do
RT da 5ª
Coité (TR
Região)

Pela aprova
ação,
com ressalv
vas.

R$ 2.
.917.843,30

R$ 2.917.843,30

Confirmação
o da
regularidad
de do valor
previsto.

Construçã
ão da sede
do Fórum
m Trabalhista
de Santar
rém (TRT da
o)
8ª Região

Pela aprova
ação,
com ressalv
vas.

R$ 9.
.219.775,18

R$ 3.212.804,08

Economia de
e R$
6.006.971,1
10

Pela aprova
ação,
com ressalv
vas.

R$ 1.
.677.890,81

R$ 1.406.544,94

Economia de
e R$
271.345,87

Reforma d
da sede do
abalhista de
Fórum Tra
Cornélio Procópio
9ª Região)
(TRT da 9
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Construçã
ão da sede
do Trabalho
da Vara d
irantes (TRT
de Bandei
gião)
da 9ª Reg

Pela aprova
ação,
com ressalv
vas.

R$ 1.
.669.186,22

R$ 1.669.186,22

Confirmação
o da
regularidad
de do valor
previsto.

Construçã
ão da sede
do Fórum
m Trabalhista
de Foz do Iguaçu
9ª Região)
(TRT da 9

Pela aprova
ação,
com ressalv
vas.

R$ 11
1.568.022,69

R$ 6.943.912,58

Economia de
e R$
4.624.110,1
11

Ampliação
o da sede do
abalhista de
Fórum Tra
s (TRT da
Ariquemes
ão)
14ª Regiã

Pela aprova
ação,
com ressalv
vas.

R$ 95
59.621,81

R$ 959.621,81

Confirmação
o da
regularidad
de do valor
previsto.

Construçã
ão da sede
do Trabalho
da Vara d
l (TRT da
de Cacoal
ão)
14ª Regiã

Pela aprova
ação,
com ressalv
vas.

R$ 30
09.668,75

R$ 309.668,75

Confirmação
o da
regularidad
de do valor
previsto.

Construçã
ão da sede
do Trabalho
da Vara d
de Porto Ferreira
15ª Região)
(TRT da 1

Pela aprova
ação,
com ressalv
vas.

R$ 3.
.394.239,99

R$ 3.125.335,23

Economia de
e R$
268.904,76

Construçã
ão da sede
do Trabalho
da Vara d
al (TRT da
de Bacaba
ão)
16ª Regiã

Pela aprova
ação,
com ressalv
vas.

R$ 1.
.673.642,32

R$ 1.673.642,32

Confirmação
o da
regularidad
de do valor
previsto.

Reforma d
da sede da
Trabalho de
Vara do T
Pinheiro (TRT da 16ª
Região)

Pela aprova
ação,
com ressalv
vas.

R$ 1.
.647.102,16

R$ 1.498.525,76

Economia de
e R$
148.576,40

Construçã
ão da sede
do Trabalho
da Vara d
de Barra do Corda
16ª Região)
(TRT da 1

Pela aprova
ação,
com ressalv
vas.

R$ 1.
.187.280,00

R$ 1.187.280,00

Confirmação
o da
regularidad
de do valor
previsto.

Reforma d
da sede da
Trabalho de
Vara do T
Mineiros (TRT da 18ª
Região)

Pela aprova
ação,
com ressalv
vas.

R$ 57
78.593,62

R$ 578.593,62

Confirmação
o da
regularidad
de do valor
previsto.

Construçã
ão de
edifício anexo à
Tribunal
sede do T
Regional (TRT da 20ª
Região)

Pela aprova
ação,
com ressalv
vas.

R$ 5.
.764.517,60

R$ 4.265.233,62

Economia de
e R$
1.499.283,9
98

Ampliação
o da sede do
Fórum Tra
abalhista
gador
Desembarg
Silvério Soares (TRT
da 21ª Re
Região)

Pela não
aprovação.

R$ 1.
.950.404,39

Valor sugerido para
reanálise: R$
1.476.460,55

Economia de
e R$
473.943,84

Reforma e adaptação
cio sede do
do edifíc
Tribunal Regional
23ª Região)
(TRT da 2

Pela aprova
ação,
com ressalv
vas.

R$ 1.
.500.548,99

R$ 1.500.548,99

Confirmação
o da
regularidad
de do valor
previsto.

Reforma d
da sede do
abalhista de
Fórum Tra
ande (TRT da
Campo Gra
ão)
24ª Regiã

Pela aprova
ação,
com ressalv
vas.

R$ 15
5.618.976,50

R$ 15.618.976,50

Confirmação
o da
regularidad
de do valor
previsto.

R$ 18
87.437.192,03

R$ 174.144.055,97

R$ 13.293.1
136,06

Parecer
favorável: 19
TOTAL
Parecer
desfavoráve
el: 1

QUADRO V
MONITORAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS
D
ACÓRDÃOS DO
D CSJT
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO / UF

ACÓRDÃO (PROCESSO)
(

DATA
D
DO
ACÓRDÃO
A

ÁREAS

TRT da 1ª
ª Região / RJ
J

CSJT-A-80
001-32.2012.5.
.90.0000

20/09/2013
2

Gestão de Te
Tecnologia da Informação
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TRT da 2ª
ª Região / SP
P

CSJT-A-57
753-25.2014.5.
.90.0000

28/11/2014
2

Gestão de Te
Tecnologia da Informação

183-45.2012.5.
.90.0000
CSJT-A-61

21/09/2012
2

Gestão Admin
inistrativa

CSJT-A-78
869-38.2013.5.
.90.0000

24/06/2014
2

Gestão de Te
Tecnologia da Informação

TRT da 4ª
ª Região / RS
S

CSJT-A-10
0583-05.2012.5
5.90.0000

01/03/2013
0

Gestão de Te
Tecnologia da Informação

TRT da 6ª
ª Região / PE
E

CSJT-A-87
784-87.2013.5.
.90.0000

21/02/2014
2

Gestão de Te
Tecnologia da Informação

TRT da 7ª
ª Região / CE
E

CSJT-A-84
482-92.2012.5.
.90.0000

05/10/2012
0

Gestão Admin
inistrativa

TRT da 8ª
ª Região / PA
A

CSJT-A-28
801-10.2013.5.
.90.0000

10/06/2013
1

Gestão de Te
Tecnologia da Informação

TRT da 9ª
ª Região / PR
R

CSJT-A-19
982-73.2013.5.
.90.0000

10/05/2013
1

Gestão de Te
Tecnologia da Informação

TRT da 14
4ª Região / RO
R

CSJT-A-75
581-27.2012.5.
.90.0000

10/09/2012
1

Gestão Admin
inistrativa

TRT da 15
5ª Região / SP
S

CSJT-A-23
301-41.2013.5.
.90.0000

14/05/2013
1

Gestão de Te
Tecnologia da Informação

362-49.2012.5.
.90.0000
CSJT-A-83

21/11/2012
2

Gestão de Te
Tecnologia da Informação

CSJT-A-30
081-15.2012.5.
.90.0000

24/05/2013
2

Gestão Admin
inistrativa

142-44.2013.5.
.90.0000
CSJT-A-61

11/10/2013
1

TRT da 3ª
ª Região / MG
G

TRT da 17
7ª Região / ES
E

Construção dda VT de Poss
se
(Parecer)
TRT da 18
8ª Região / GO
G

CSJT-A-26
622-76.2013.5.
.90.0000

28/05/2013
2

CSJT-A-88
862-18.2012.5.
.90.0000

26/10/2012
2

Gestão de Te
Tecnologia da Informação
Construção dda VT de Valp
paraíso
(Parecer)

TRT da 20
0ª Região / SE
S

CSJT-A-77
701-70.2012.5.
.90.0000

01/03/2013
0

Gestão de Te
Tecnologia da Informação

TRT da 21
1ª Região / RN
R

CSJT-A-10
0581-35.2012.5
5.90.0000

22/03/2013
2

Gestão de Te
Tecnologia da Informação

TRT da 22
2ª Região / PI
P

CSJT-A-11
1902-08.2012.5
5.90.0000

20/09/2013
2

Gestão de Te
Tecnologia da Informação

TRT da 23
3ª Região / MT
M

CSJT-A-13
3400-47.2006.5
5.90.0000

1º/12/2009
1

Gestão Admin
inistrativa

O resultadoo consolidad
do dessas açções de con
ntrole é o seg
guinte:

QUADRO VI
RES
SULTADOS QUANT
TITATIVOS DAS AÇÕES DE CON
NTROLE
VOLUME
V
DE RECU
URSOS
FISCALIZADOS
F

BENNEFÍCIO QUANTI
ITATIVO
APUURADO

AÇÕES DE CONTROLE

QUA
ANT.

AUDITORIA
AS SISTÊMICAS
S

2

R$ 41.578
8.097,84

R$ 243.
.901.084,80

AUDITORIA
AS IN LOCO

5

R$ 181.364
4.433,29

R$ 3.
.099.261,50

AÇÕES COO
ORDENADAS DE AUDITORIA

1

R$ 94.087
7.624,36

R$ 2.
.780.743,40

PARECERES
S TÉCNICOS DE
E OBRAS PÚBLIC
CAS

20

R$ 187.437
7.192,03

R$ 13.
.293.136,06

TOTAL

28

R$ 504.467
7.347,52

R$ 263.
.074.225,76

Embora o tratamento
t
de
d recomenndações do Órgão de Controle
C
Inteerno seja item que se refere
r
a infoormações coonstantes dee sistema dee controle in
nterno do qual
q
este Coonselho figu
ura apenas como
usuáriio da estruttura do TS
ST, a Coorddenadoria de
d Controlee e Auditorria do CSJJT realizou ação
especíífica no âmbbito da gesttão dos recuursos human
nos que atu
uam no deseenvolvimentto do Sistem
ma de
Processo Judiciall Eletrônico
o da Justiçaa do Trabalh
ho (PJe-JT)), em cumpprimento ao Plano Anuual de
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T
Auditoria aprovaado pelo Ato
o CSJT.GP..SG n.º 377, de 5/12/20
014, alteraddo pelo Ato CSJT.GP.S
SG n.º
231, dde 9/9/2015.
CONFOR
RMIDADE DA GESTÃO
G
E DEM
MANDAS DE ÓR
RGÃOS DE CO
ONTROLE
Ementa
Demonstraação da conformidade de ações rellevantes da gestãoo da unidade com
m princípios, leis e regulamentos, bbem como inform
mações sobre o
atendimentto das demandas dos órgãos de co
ontrole e fiscalizaddores das atividades da unidade.
Unnidade Jurisdicio
onada
Denominaçção Completa

Código SIO
ORG

Conselho Su
uperior da Justiçaa do Trabalho

‐
Reecomendações do
o OCI
Recomenndações Expedid
das pelo OCI

Ordem

1

Identificaçção do Relatório de
d
A
Auditoria

Iteem

Relatório dee Auditoria sobre a
gestão dos reecursos humanoss que
2.2.8
atuam no desenvolvimento
d
o do
PJe‐JT.

Comunicaçãoo Expedida

Despachos 19‐2015 e 46‐2015, às sequuencias 14 e 21,
ectivamente, do Processo
P
Adminisstrativo 501.285//2015.
respe

Órgão/Entid
dade Objeto da Determinação
D
e//ou Recomendaçção

Código SIO
ORG

Secretaria d
de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETICC/CSJT)
Descrição d
da Deliberação
O OCI, ao rrealizar os proceedimentos de auditoria sobre a aauditoria da gesttão dos recursoss humanos que aatuam no desenvvolvimento do
Sistema de Processo Judicial Eletrônico da Ju
ustiça do Trabalhho (PJe‐JT), em cumprimento ao Plano Anual de AAuditoria do Conselho Superior
de Justiça d
G n.º 231, de 9//9/2015, fez a
do Trabalho apro
ovado pelo Ato CSJT.GP.SG n.º 3377, de 5/12/20
014, alterado pelo Ato CSJT.GP.SG
seguinte reccomendação:
Item 2.2.8: que a SETIC se abstenha,
a
no prazzo de 90 dias, dee recorrer ao paggamento de diária
as, em caráter nãão eventual ou não
n transitório,
para susten
ntação das ativid
dades de desenvo
olvimento e evo lução do Sistemaa PJe‐JT, uma ve
ez que a manuteenção dessa práttica afronta ao
disposto no
os artigos 58 e 93,, incisos I e II, da Lei n.º 8.112/19990.
Prrovidências Adottadas
Setor Respo
onsável pela Imp
plementação

Código SIO
ORG

SETIC / Com
mitê Gestor Nacio
onal do PJe
Síntese doss Resultados Obtiidos
A Coordenaação Nacional do
o PJe/JT apresenttou planejamentto para a sustenttação do sistema PJe/JT com o obbjetivo de reduzir o número de
servidores d
da equipe móvel até dezembro/20
015; reavaliar e rrepriorizar portfólio de projetos, considerando a addoção da estratégia acima.
Como proviidências imediattas: reavaliar o cronograma de libberação de novass versões do PJe‐JT, considerandoo a adoção da esttratégia acima;
elaborar Prrojeto de Lei parra criação de 25 (vinte e cinco) cargos e funçõe
es comissionadass para recompossição do quadro de servidores
técnicos qu
ue atuam na man
nutenção e evolu
ução do Sistema PJe‐JT, para serrem providos em até 18 meses, a contar de agossto de 2015; e
incluir ações de treinamento
o nos Planos Anuais de Capacitaçãão da CTPJe para 2016/2017, com o intuito de conttemplar a nova realidade.
Medidas dee contingência:
contratação
o de fábrica de so
oftware e de testtes, em até novee meses, a contarr de 1º de agosto
o de 2015, para liidar com a redução progressiva
constante d
da estratégia acima; contratação
o de arquitetos dde software, parra lidar com a re
edução progressiiva; promover ca
apacitação em
arquitetura de software, co
om ênfase em PJJe‐JT; implantar núcleos de dese
envolvimento rem
moto nos tribunnais; oficiar os Prresidentes dos
Regionais para liberar os serrvidores dos Regionais que compõõem essa equipe até o final da Administração (26 dde fevereiro de 2016).
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