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APRESENTAÇÃO 

Em atendimento ao teor das disposições contidas na Instrução Normativa/TCU nº 63, de 1º/9/2010, e 

na Decisão Normativa/TCU nº 117, de 19/10/2011, apresentamos as peças complementares que comporão 

o processo de contas dos responsáveis pela gestão do Tribunal Superior do Trabalho, referente ao 

exercício de 2011. 

O Tribunal Superior do Trabalho - TST, órgão de cúpula da Justiça do Trabalho, tem sua sede na 

capital da República e jurisdição em todo o território nacional, é composto de 27 (vinte e sete) ministros 

escolhidos na forma prevista no art. 111-A da Constituição Federal, estando sua competência definida nos 

termos do art. 114 da Carta Magna e do disposto no seu Regimento Interno. 

Essas peças complementares foram conferidas e consolidadas pela Secretaria de Controle Interno - 

SECOI, a qual, respaldada pelas atribuições a ela conferidas no Regulamento Geral, elaborou o Relatório 

de Auditoria de Gestão e o Certificado de Auditoria, nos termos dos normativos acima citados. 
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1. ROL DE RESPONSÁVEIS 

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------  

L.40009.AN        ROL DE RESPONSAVEIS                                                              EMISSAO: 26/06/2011   

ORGAO  : 15000 - JUSTICA DO TRABALHO                                                                        PAGINA :  001   

UG          : 080001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO                                                  REF.   : 2011   

GESTAO : 00001  - TESOURO NACIONAL                                               

===============================================================================  

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : DIRIG. MAXIMO DA UJ QUE APRESENTA AS CONTAS       

SEQ: 001 -                                                                                                          TIPO: TITULAR           

AGENTE : 036.326.018-87 - MILTON DE MOURA FRANCA                                 

E-MAIL : MOURA.FRANCA@TST.JUS.BR                                                 

ENDERECO : SQS 206 BL B AP 604                                                   

MUNICIPIO : 9701  - BRASILIA                                                                          UF: DF CEP: 70252-050   

CARGO : MINISTRO PRESIDENTE DO TST                                               

DESIGNACAO   DOCUMENTO       EXONERACAO   DOCUMENTO               PERIODO(S) GESTAO       

03/Mar/2009       SETPOEDC-140    01/Mar/2011        127/SEJUD.GP         01/Jan/2011 A 01/Mar/2011   

PUBLICACAO DESIGNACAO     PUBLICACAO EXONERACAO                                  

05/Mar/2009                                 11/Mar/2011                                     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SEQ: 001 -                                                                                                          TIPO: TITULAR        

AGENTE : 147.027.389-68 - JOAO ORESTE DALAZEN                                    

E-MAIL : JODALAZEN@TST.JUS.BR                                                    

ENDERECO : SQS 316 BL. A APTO 501                                                

MUNICIPIO : 9701  - BRASILIA                                                                          UF: DF CEP: 70387-010   

CARGO : MINISTRO PRESIDENTE DO TST                                          

DESIGNACAO   DOCUMENTO    EXONERACAO   DOCUMENTO                  PERIODO(S) GESTAO       

02/Mar/2011      127/SEJUD.GP                                                                     02/Mar/2011 A 31/Dez/2011   

PUBLICACAO DESIGNACAO     PUBLICACAO EXONERACAO                                  

11/Mar/2011                                                                      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------  

SEQ: 001 -                                                                                                          TIPO: SUBSTITUTO        

AGENTE : 144.418.291-91 - MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI                                    

E-MAIL : MCCRISTINAPEDUZZI@TST.JUS.BR                                                    

ENDERECO : SHIS QL 08 CONJ. 02 CASA 17     LAGO SUL                                                 

MUNICIPIO : 9701  - BRASILIA                                                                          UF: DF CEP: 71620-225   

CARGO : VICE-PRESIDENTA DO TST                                          

DESIGNACAO   DOCUMENTO    EXONERACAO   DOCUMENTO                  PERIODO(S) GESTAO       

02/Mar/2011       127/SEJUD.GP                                                                    02/Mar/2011 A 31/Dez/2011   

PUBLICACAO DESIGNACAO     PUBLICACAO EXONERACAO                                  

11/Mar/2011                                                                      

===============================================================================                                     

 

 

 

 

ELIANA DE SOUSA ARAÚJO GUSTAVO CARIBÉ DE CARVALHO 

Chefe da Divisão de Contabilidade Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal 
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2. RELATÓRIOS E PARECERES DE INSTÂNCIAS QUE DEVAM SE PRONUNCIAR SOBRE AS 

CONTAS OU SOBRE A GESTÃO  

 

2.1. PARECER DE CONSELHO QUE ESTEJA OBRIGADO A SE PRONUNCIAR SOBRE AS CONTAS  

Não existem conselhos que, por força de Lei, Regulamento ou Regimento estejam obrigados a se 

pronunciar sobre as contas deste Tribunal, conforme requerido no item 2 do Anexo II, da Decisão Normativa 

TCU nº 117/2011. 

 

2.2. RELATÓRIO EMITIDO PELO ÓRGÃO DE CORREIÇÃO 

O relatório ora apresentado tem como objetivo atender ao disposto no inciso III do art. 13 da Instrução 

Normativa TCU nº 63/2010 e no art. 2º da Decisão Normativa TCU n
o
 117/2011, bem como dar 

conhecimento das atividades desenvolvidas pelas comissões de inquérito em Processo de Sindicância ou 

em Processo Administrativo Disciplinar, no exercício de 2011, no âmbito deste Tribunal. 

Informa-se que os fatos que indicaram a necessidade de apuração imediata de supostas 

irregularidades, depois de submetidos ao juízo de admissibilidade da autoridade competente, ante o 

previsto no art. 143 da Lei nº 8.112/1990, foram devidamente apurados pelas comissões designadas. 

O resultado dessas comissões, com o intuito de apurar dano ao erário, fraude ou corrupção, consta, 

em síntese, no quadro abaixo. Destaca-se que os demais processos abertos no exercício em referência são 

relativos a fatos de natureza disciplinar, não havendo necessidade de descrevê-los neste relatório. 

Tipo Processo Descrição dos Fatos 
Resultado no 

Exercício 

Processo 

Administrativo 

Disciplinar 

503.782/2011-3 

Por meio da análise de processo de aposentadoria de servidor, detectou-se 

incongruências entre certidões de tempo de serviço expedidas pelo INSS quanto a um 
determinado período de contribuição. Não tendo sido esclarecidas as divergências, 

referido período foi desaverbado, culminando na anulação do ato de aposentadoria. 

Apurados os fatos, a comissão designada concluiu pela existência de dolo na conduta do 
servidor, ao apresentar documento falso para se beneficiar da concessão de uma 

aposentadoria indevida. 

Apesar da instauração da comissão de inquérito no final do ano de 2011, o desfecho 
ocorreu apenas no presente exercício, com a aplicação da pena de demissão pela 

Presidência do Tribunal, por infringência aos arts. 10 e 11, caput, da Lei nº 8.429/1992, 

com fundamento nos arts. 127, inciso III, e 132, inciso IV, da Lei nº 8.112/90. 
Determinou ainda a Presidência a instauração de Tomada de Contas Especial alusiva ao 

dano causado ao erário, para ressarcimento dos valores indevidamente recebidos, e a 
comunicação ao Ministério Público Federal, para as providências julgadas pertinentes. 

O processo encontra-se no Órgão Especial, para análise de recurso apresentado pelo ex-

servidor em face da decisão da Presidência. 

Demissão do 
servidor 

Sindicância 500.840/2011-4 

A Comissão de Inventário Anual do exercício de 2010 relatou a existência de 78 bens 
não localizados, no valor total de R$ 34.742,41. Foi instaurada Comissão de Sindicância 

para apurar eventual responsabilidade dos servidores detentores da carga patrimonial dos 

referidos bens. No decorrer dos procedimentos sindicantes, inúmeros itens foram 
localizados.  

Concluída a apuração, não restou evidenciada conduta culposa ou dolosa dos 

responsáveis, sendo determinada, pela Presidência do Tribunal, a baixa patrimonial de 29 
itens no valor total de R$ 11.208,52. Quanto a dois bens, no valor de R$ 2.470,18, houve 

o devido ressarcimento em face da conduta omissiva do responsável quanto ao rigor na 

segurança e guarda desses bens.  

Ressarcimento 

de bens pelo 

responsável e 

baixa 

patrimonial de 
bens em face 

da inexistência 

de dolo ou 
culpa. 

Brasília, 02 de julho de 2012. 

 

 

GUSTAVO CARIBÉ DE CARVALHO 

Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal  
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3. RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO 

 

3.1. AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS PEÇAS DO PROCESSO DE CONTAS 

Em cumprimento ao disposto na IN TCU nº 63/2010, esta unidade jurisdicionada apresentou, 

inicialmente, o Relatório de Gestão dos responsáveis, conforme organização, conteúdos e formatos 

estabelecidos pela DN TCU nº 108/2010 e orientações contidas na Portaria TCU nº 123/2011.  

O relatório foi encaminhado à Corte de Contas, em meio eletrônico, dentro do prazo estabelecido, e, 

nos termos do § 10 do art. 2º da DN TCU nº 117/2011, constitui o processo de contas junto ao TCU. 

 Ressaltamos que o Relatório de Gestão foi apresentado seguindo os tópicos e requisitos definidos 

nos normativos aplicáveis à unidade jurisdicionada, utilizando-se, para elaboração dos conteúdos, os 

quadros de referência propostos pela Portaria TCU nº 123/2011, com os devidos ajustes de forma em razão 

de suas especificidades, contemplando as informações exigidas. 

Não obstante, especificamente quanto à estrutura e à apresentação gráfica, esclarecemos que o 

relatório apresentou algumas inconsistências que, em nossa opinião, não comprometeram o conteúdo 

divulgado. A lista abaixo exemplifica as deficiências a que nos reportamos: 

 ausência de capa no relatório encaminhado ao TCU; 

 existência de alguns quadros com fontes em tamanho menor do que o especificado no normativo; 

 inclusão desnecessária no tópico da introdução “itens aplicáveis mas sem ocorrência” de 

informações de quadros da Parte B da DN TCU nº 108/2010 que a unidade jurisdicionada nem 

estava obrigada a apresentar; 

 não utilização da tabela atual do CNAE (versão 2.1) para preenchimento do quadro de 

identificação da UJ (item 1 da Parte A), onde deveria constar o código 8423-0 (a descrição da 

atividade está de acordo com a tabela do IBGE); 

 desmembramento por quadro de informação da análise crítica referente ao desempenho da 

programação orçamentária das despesas (item 2.d.I da parte A), sendo que a Portaria TCU nº 

123/2011 requeria apenas uma análise global ao final do item;  

 no mesmo item anterior, o quadro “Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa” foi 

desmembrado equivocadamente, inclusive com a inclusão de um novo quadro que refletiu de 

forma resumida os dados constantes nos demais; e 

 não uso da numeração em algarismo romano nos quadros e tabelas inseridos no relatório. 

Os ajustes identificados por esta Unidade de Controle Interno foram encaminhados aos gestores e 

responsáveis pela elaboração do Relatório de Gestão para observação das recomendações expedidas, 

correção, caso necessário, e orientação aos participantes do processo de confecção dos relatórios 

vindouros. 

Como se percebe, repisamos que, em nosso entendimento, esse tipo de inconsistência, de caráter 

formal, não causa prejuízo algum às informações constantes no Relatório de Gestão enviado por esta Corte 

Superior da Justiça do Trabalho. 

Salientamos que também deveriam constar na introdução do relatório nos “Itens Aplicáveis mas sem 

Ocorrências” as informações que complementamos abaixo: 
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Item do Anexo II Justificativa 

Parte A – item 2 – QUADRO A.2.11 - Despesas por Modalidade de 

Contratação dos créditos recebidos por movimentação. 

Não houve despesas com utilização de 

créditos recebidos por movimentação, no 

âmbito do TST, no exercício.  

Parte A – item 5 – QUADRO A.5.10 – Relação dos empregados 

terceirizados substituídos em decorrência da realização de concurso 

público ou de provimento adicional autorizados. 

Não houve terceirização de Cargos e 

Atividades do Plano de Cargos, no âmbito 

do TST, em 2011. 

 

Já no que se refere ao conteúdo, notamos a ausência de algumas informações, por exemplo: 

 aquelas referentes às fórmulas de cálculo e à explanação sobre a utilidade e mensurabilidade dos 

indicadores utilizados pela gestão (item 2.d.III da Parte A); 

 a análise do resultado alcançado em relação ao programa de governo sob a responsabilidade da 

UJ não contemplou as questões suscitadas na Portaria TCU nº 123/2011 (item 2.c.I da Parte A); 

 da mesma forma, questões como as “alterações relevantes ocorridas nas dotações do exercício 

em relação às dotações do exercício anterior” deixaram de ser tratadas na análise da 

programação orçamentária das despesas (item 2.d da Parte A); 

 o quadro da “Força de Trabalho da UJ” (item 5.a da Parte A) não demonstrou a totalidade dos 

recursos humanos existentes, excluindo os servidores removidos, afastados ou licenciados e os 

cedidos a outros órgãos; 

 os quadros de “Quantitativo de Servidores por UJ por Faixa Etária” e “por Níveis de Escolaridade” 

não apresentou estes perfis no que se refere à totalidade dos cargos de provimento efetivo (item 

5.a da Parte A); e 

 nas informações quanto à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental nas aquisições e 

contratações, bem como nas informações sobre a gestão de TI, no campo destinado a 

considerações gerais, não constou a metodologia usada para analisar os quesitos. 

Ressaltamos que, em relação ao conteúdo de cada item constante do Relatório de Gestão 

encaminhado ao TCU, os comentários e informações julgados pertinentes por parte deste Controle Interno 

serão objeto de avaliação no respectivo item do Relatório de Auditoria de Gestão, sendo complementados, 

caso necessário, para suprir eventuais lacunas. Essas observações relativas ao conteúdo também foram 

repassadas aos gestores, em conjunto com aquelas de caráter formal, para conhecimento e implementação 

nos exercícios seguintes.   

As demais peças exigidas no art. 13 da IN TCU nº 63/2010 para a Prestação de Contas Ordinária 

Anual deste Tribunal estão contempladas neste documento e foram elaboradas em consonância com essa 

Instrução Normativa e, em especial, com o disposto na DN TCU nº 117/2011. 

 

3.2. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DA GESTÃO 

 

3.2.1. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

Esta Unidade Jurisdicionada foi contemplada, no exercício de 2011, com recursos consignados no 

Orçamento Geral da União, aprovado pela Lei n.º 12.381/2011, envolvendo a dotação inicial de R$ 

1.646.725.287,00. Posteriormente, houve um aporte, por meio de créditos adicionais aprovados, no valor 

total de R$ 97.538.176,00. 
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Houve, também, redução orçamentária no valor total de R$ 945.291.279,00, decorrente da abertura 

de créditos adicionais, tendo como origem a anulação total ou parcial de créditos já autorizados 

(compensação de créditos). Esses acréscimos e decréscimos orçamentários resultaram numa dotação 

autorizada de R$ 798.972.184,00. 

Durante o exercício financeiro, ainda foram descentralizados aos TRT’s (provisões concedidas) 

créditos da ordem de R$ 63.650.873,00 e ao CNJ e STF (destaques concedidos) outros R$ 303.777,00, 

culminando, finalmente, na dotação disponibilizada de R$ 735.017.534,00, conforme discriminado na tabela 

a seguir. Neste exercício, esta UJ não recebeu destaques por meio de descentralizações externas de 

crédito. 

 
R$ 1  

Origem dos Créditos 

Orçamentários 

Despesas Correntes Despesas de Capital 

Total 
1 – Pessoal e Encargos Sociais 3- Outras Despesas Correntes 4 – Investimentos 

2011 2010 % 2011 2010 % 2011 2010 % 2011 2010 % 

L
O

A
 

Proposta da UO 583.405.305 555.073.389 5,1 177.452.454 155.188.210 14,3 91.626.033 49.172.818 86,3 852.483.792 759.434.417 12,3 

PLOA 1.372.616.266 1.501.989.582 (8,6) 177.452.454 155.188.210 14,3 91.626.033 49.172.818 86,3 1.641.694.753 1.706.350.610 (3,8) 

LOA 1.372.616.266 1.517.824.650 (9,6) 178.969.872 155.588.210 15,0 95.139.149 45.749.318 108,0 1.646.725.287 1.719.162.178 (4,2) 

C
R

É
D

IT
O

 

A
D

IC
IO

N
A

L
 

Suplementares 50.059.000 43.831.871 14,2 33.855.735 20.420.315 65,8 13.623.441 27.899.521 (51,2) 97.538.176 92.151.707 5,8 

Especiais - - - - - - - - - - - - 

Extraordinários - - - - - - - - - - - - 

Créditos 

Cancelados 
(881.731.272) (1.006.606.414) (12,4) (40.536.548) (45.220.730) (10,4) (23.023.459) (354.792) 

 
(945.291.279) (1.052.181.936) (10,2) 

Total Autorizado 540.943.994 555.050.107 (2,5) 172.289.059 130.787.795 31,7 85.739.131 73.294.047 17,0 798.972.184 759.131.949 5,2 

Movimentação 

Externa Líquida 
- - -      (303.777)        (66.544)  356,5                     -                     -           -        (303.777)         (66.544) 356,5 

Movimentação 

Interna Líquida 
- - 

 
(14.237.414)   (7.621.908)    86,8  (49.413.460) (31.162.818)    58,6  (63.650.873) (38.784.726)   64,1  

Total Disponibilizado 540.943.994 555.050.107 (2,5) 157.747.868 123.099.343 28,1 36.325.671 42.131.229 (13,8)   735.017.534  720.280.679  2,0  

Fonte: SIAFI; LOA 

Inicialmente, esclarecemos que, nos termos do § 2º do art. 111-A da Constituição Federal, funcionam 

junto ao TST a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, 

dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira, e o 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que exerce a supervisão administrativa, orçamentária, financeira 

e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. 

Ainda, o TST/CSJT exercem as funções de órgão setorial de programação orçamentária e financeira 

dentro do Sistema Orçamentário e Financeiro da União. Dessa maneira, são consignados no orçamento 

desta Unidade Jurisdicionada, de forma centralizada, os créditos da Justiça do Trabalho das ações a serem 

implementadas em âmbito nacional ou aqueles por definição do órgão central do sistema, a exemplo das 

atividades para custeio da criação de cargos e funções e pagamentos de passivos judiciais/administrativos, 

que demandam uma maior supervisão por parte do CSJT. Estes recursos são remanejados no decorrer do 

exercício aos Tribunais Regionais do Trabalho, responsáveis pela execução orçamentária e financeira dos 

valores recebidos. 

Esses remanejamentos são realizados na forma de crédito suplementar, com compensação de 

valores decorrentes da anulação parcial de dotações orçamentárias, e são formalizados em ato conjunto do 

TST e CSJT, conforme limites e previsão constantes na Lei nº 12.381/2011. Destacamos, para o exercício 

em análise, as ações orçamentárias que sofreram redução por esses motivos: 
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R$ 1 

Ação Descrição 
1 – Pessoal e 

Encargos Sociais 

3- Outras Despesas 

Correntes 
4 – Investimentos Total % 

ATIVIDADES 

20AK 

Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do 

Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da 

Criação/e ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, 

Carreiras e Revisão de Remuneração 

      20.788.000                                -                                  -          20.788.000  2,2% 

4256 Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho         25.887.549        14.209.938                                -          40.097.487  4,2% 

2C73 
Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na 

JT (E-Jus) 
                              -                                  -            15.230.770          15.230.770  1,6% 

20G2 Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados                               -                 915.500             322.000            1.237.500  0,1% 

2058 
Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais a Justiça – 

TV Justiça 
                              -                                  -                  70.000                70.000  0,0% 

2004 
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e Seus 

Dependentes 
                              -            8.499.722                                -            8.499.722  0,9% 

2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores e Empregados                               -             1.238.697                                -             1.238.697  0,1% 

2011 Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados                               -                601.834                                -                601.834  0,1% 

2012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados                               -            10.121.446                                -            10.121.446  1,1% 

4091 Capacitação de Recursos Humanos                               -                 167.470                                -                 167.470  0,0% 

SUBTOTAL (A)        46.675.549         35.754.607          15.622.770       98.052.926 10,4% 

PROJETOS 

1P66 Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho                               -              4.781.941          7.400.689        12.182.630 1,3% 

SUBTOTAL (B)                   -      4.781.941   7.400.689  12.182.630 1,3% 

OPERAÇÕES ESPECIAIS 

0C04 
Criação/e ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, 

Carreiras e Revisão de Remuneração 
    126.333.000                                -                                  -        126.333.000  13,4% 

00FB 

Pagamento de Passivos Judiciais/Administrativos (Juros URV, Parcela 

Autônoma de Equivalência e Adicional por Tempo de Serviço) - 

Aposentadorias e Pensões 

     260.102.241                               -                                  -         260.102.241  27,5% 

00FK 
Pagamento de Passivos Judiciais/Administrativos (Juros URV, Parcela 

Autônoma de Equivalência e Adicional por Tempo de Serviço) - Pessoal Ativo 
    412.392.760                                -                                  -        412.392.760  43,6% 

00FO 

Contribuição da União para o Custeio do Regime de Previdência dos 

Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Passivos 

Judiciais/Administrativos (Juros URV, Parcela Autônoma de Equivalência e 

Adicional por Tempo de Serviço) 

      19.443.960                                -                                  -          19.443.960  2,1% 

0396 Pagamento de Aposentadorias e Pensões          11.497.039                               -                                  -            11.497.039  1,2% 

09HB 
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do 

Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais 
         5.286.723                                -                                  -             5.286.723  0,6% 

SUBTOTAL (C)      835.055.723                                -                                  -         835.055.723  88,3% 

TOTAL (A + B + C)       881.731.272        40.536.548        23.023.459       945.291.279 100,0% 

Fonte: SIAFI; LOA 

Percebemos que quase 90% dos recursos cancelados referem-se a despesas com pessoal, que 

decorreram da previsão de criação e provimento de cargos e funções no âmbito dos TRT’s, conforme 

discriminado no Anexo V da LOA/2011 (R$ 147.121.000,00), ou da previsão de pagamento de passivos 

judiciais/administrativos (R$ 691.938.961,00). 

Para atender às despesas referentes a termos de compromisso/cooperação celebrados com o 

Supremo Tribunal Federal – STF e o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, conforme descrito no item 3.8 

deste Relatório de Auditoria de Gestão, foi realizada descentralização externa de crédito equivalente a R$ 

303.777,00. 

Novas descentralizações de créditos para os Tribunais Regionais tornaram-se necessárias com o 

objetivo de apoiar o desenvolvimento de ações orçamentárias e a execução de despesas, no âmbito dos 

Regionais, em especial nas ações de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que cuida da 

capacitação e formação de magistrados trabalhistas, daquelas que se destinam à implantação e 

manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (e-Jus) e 

outra que visa à modernização de instalações físicas da Justiça do Trabalho. O gerenciamento da aplicação 

dos recursos disponibilizados aos Tribunais compete ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 

Esclarecemos que o TST não recebeu créditos por movimentação interna ou externa durante o 

exercício (o valor de R$ 4.380,00 constante da conta 1.9.2.2.01.00 – Provisão Recebida, refere-se apenas à 

devolução de créditos concedidos aos TRT-3ª Região/MG e TRT-13ª Região/PB e não utilizados). 
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Em relação à suplementação do orçamento por meio de créditos adicionais, a maior parcela - 51,1% 

destinou-se à complementação dos valores já autorizados para criação ou provimentos de cargos (Anexo V 

da LOA/2011). Outra parte deve-se à política conjunta de unificação dos valores per capita e de reajuste 

dos benefícios assistenciais de auxílio-alimentação e de assistência pré-escolar adotada no âmbito do 

Poder Judiciário da União, por meio da Portaria Conjunta nº 5/2011, assinada pelos Presidentes do CNJ, 

Tribunais Superiores, CJF, CSJT e TJDFT. 

Comparando o exercício de 2011 com o anterior e tomando por base a dotação disponibilizada, 

identificamos que as despesas de pessoal praticamente se mantiveram no mesmo patamar. O percentual 

de 2,5% de acréscimo se justifica somente pelo crescimento vegetativo da folha e pela reposição de 

servidores, já que houve uma estabilização das remunerações dos integrantes das carreiras judiciárias nos 

últimos anos. Em relação às outras despesas correntes e investimentos, não houve variações significativas, 

exceto em relação à prestação de serviços terceirizados, que sofreu os reajustes contratualmente previstos, 

impactando o grupo de outras despesas correntes. 

Por fim, em uma avaliação global, verificamos que o orçamento programado se manteve o mesmo 

previsto no ano anterior, com pequena variação percentual de 2%. 

 

3.2.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Do montante de recursos disponibilizados, envolvendo a importância de R$ 735.017.533,60, a 

execução da despesa nos Programas sob a responsabilidade deste Tribunal aponta o valor de R$ 

708.150.176,33, que corresponde a 96,3% do total da dotação consignada. 

Não obstante, se desconsiderarmos o valor da limitação de empenho das dotações orçamentárias e 

da movimentação financeira, que ao final do exercício totalizava R$ 26.366.647,00 (ou 3,6% do 

disponibilizado), o percentual de execução do orçamento atinge os 100%. Apesar de o contingenciamento 

ter provocado descompassos na execução de certas ações, inclusive com o não alcance de metas 

previstas, o Tribunal conseguiu contornar as dificuldades e cumprir com seus objetivos. 

Destacamos que o TST executou seu orçamento dentro dos dois programas de governo relacionados 

abaixo: 
R$ 1,00 

Programa / Grupo da Despesa 

Dotação Disponibilizada Despesa Executada 

Valor % (1) Valor Liquidado 

Valor Inscrito em 

RAP não 

Processado 

Total Executado % (2) % (3) 

0571   -  PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

TRABALHISTA 
598.592.843,60 81,4% 530.036.722,23 41.690.998,66 571.727.720,89 80,7% 95,5% 

1 - Pessoal e Encargos Sociais 404.519.304,00 55,0% 402.942.826,65 1.575.186,80 404.518.013,45 57,1% 100,0% 

3-Outras Despesas Correntes 157.743.488,36 21,5% 123.943.587,19 18.483.296,86 142.426.884,05 20,1% 90,3% 

4-Investimentos 36.330.051,24 4,9% 3.150.308,39 21.632.515,00 24.782.823,39 3,5% 68,2% 

0089  -   PREVIDÊNCIA INATIVOS E 

PENS. DA UNIÃO  
136.424.690,00 18,6% 136.422.455,44 - 136.422.455,44 19,3% 100,0% 

1 - Pessoal e Encargos Sociais 136.424.690,00 18,6% 136.422.455,44 - 136.422.455,44 19,3% 100,0% 

TOTAL 735.017.533,60 100,0% 666.459.177,67 41.690.998,66 708.150.176,33 100,0% 96,3% 

Fonte: SIAFI/2011 

Notas: (1) Percentual da Dotação Disponibilizada em relação ao valor total disponibilizado;  

   (2) Percentual apurado da execução em relação ao total da Despesa Executada; 

   (3) Percentual apurado da execução em relação à Dotação Disponibilizada. 
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Ressaltamos que, apesar de constar nas dotações orçamentárias deste Tribunal o valor de R$ 

136.424.690,00, deve ser entendido como despesa para manutenção ou expansão da atuação da Justiça 

do Trabalho apenas o montante destinado ao Programa 0571 – Prestação Jurisdicional Trabalhista, no valor 

de R$ 598.592.843,60, vez que o outro programa, quase 19% do total, destina-se ao pagamento de 

benefícios previdenciários, de responsabilidade do ente federado União. 

EXECUÇÃO DA DESPESA POR VINCULAÇÃO À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

 

Devemos destacar que, do total da despesa executada, foram liquidados R$ 666.459.177,67, ficando 

assim, como saldo remanescente, o valor de R$ 41.690.998,66, inscrito em restos a pagar não 

processados, cuja avaliação específica consta do item 3.12 deste Relatório de Auditoria de Gestão. 

 

3.2.3. PROGRAMAS E AÇÕES 

Dos recursos destinados à execução pelo TST, destacaremos aqueles vinculados ao programa 0571 

- Prestação Jurisdicional Trabalhista, programa de governo finalístico sob a responsabilidade deste Tribunal, 

composto por 12 Ações, que objetiva garantir o pleno exercício do direito por meio da prestação dos 

serviços jurisdicionais, observando o disposto na Constituição Federal e nas diretrizes estabelecidas nas 

leis orçamentárias, na Lei Complementar nº 101/2000 e na legislação vigente. Vale ressaltar que apenas 

esse programa possui metas diretamente relacionadas à gestão administrativa do TST. 

O quadro a seguir demonstra, por programa de governo e ação orçamentária, o percentual de 

execução das metas físicas e financeiras relacionadas ao ano de 2011: 

R$ 1,00 

Ação Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Dados Financeiros 

Prevista Realizada % 
Dotação 

Disponibilizada 

Despesa Executada 

Valor % (1) % (2) 

PROGRAMA 0571 – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA 

ATIVIDADES 

4256 Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho  Processo Julgado 285.000 206.965 72,6% 415.526.149,97 410.967.044,97 82,6% 98,9% 

2012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados 
Servidor 

Beneficiado 
2.692 2.264 84,1% 21.513.360,00 21.511.600,13 4,3% 100,0% 

2004 
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, 

Empregados e Seus Dependentes 

Pessoa 

Beneficiada 
11.096 5.579 50,3% 18.361.750,00 18.361.748,20 3,7% 100,0% 

2010 
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores e 

Empregados 
Criança Atendida 414 403 97,3% 2.446.822,00 2.446.821,37 0,5% 100,0% 

4091 Capacitação de Recursos Humanos 
Servidor 

Capacitado 
4.677 4.670 99,9% 1.507.230,00 1.438.152,51 0,3% 95,4% 

2C73 
Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação 

Jurisdicional na JT (E-Jus) 
Sistema Mantido 1 0,757 75,7% 40.731.166,85 36.842.330,42 7,4% 90,5% 

2011 Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados 
Servidor 

Beneficiado 
150 281 187,3% 83.266,00 83.265,42 0,0% 100,0% 

20G2 Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
Magistrado 

Capacitado 
567 791 139,5% 4.320.379,37 2.742.078,04 0,6% 63,5% 

2058 
Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços 

Essenciais a Justiça – TV Justiça 

Programa 

Veiculado 
120 163 135,8% 4.074.000,00 3.020.198,99 0,6% 74,1% 

SUBTOTAL (A) 508.564.124,19 497.413.240,05 100,0% 97,8% 

PROJETOS 

1P66 Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho 

Instalação 

Modernizada (% 

execução física) 

6 1,018 17,0% 84.783,96 0,00 0,0% 0,0% 

19% 

81% 

Outras despesas da União executadas 
por intermédio do TST 

Despesas vinculadas à prestação 
jurisdicional trabalhista 
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Ação Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Dados Financeiros 

Prevista Realizada % 
Dotação 

Disponibilizada 

Despesa Executada 

Valor % (1) % (2) 

PROGRAMA 0571 – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA 

5093 
Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação 

Jurisdicional na Justiça do Trabalho (e-Jus) 

Sistema 

Implantado (% 

execução física) 

14 3,874 27,7% 34.692.012,45 19.063.473,53 100,0% 55,0% 

SUBTOTAL (B) 34.776.796,41 19.063.473,53 100,0% 54,8% 

OPERAÇÕES ESPECIAIS 

09HB 
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o 

Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos 

Não houve 

indicação de 

meta 

- - - 55.251.923,00 55.251.007,31 100,0% 100,0% 

SUBTOTAL (C) 55.251.923,00 55.251.007,31 100,0% 100,0% 

TOTAL POR PROGRAMA (D =A + B + C) 598.592.843,60 571.727.720,89 95,5% 95,5% 

          
PROGRAMA 0089 – PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO 

OPERAÇÕES ESPECIAIS 

0396 Pagamento de Aposentadorias e Pensões 

Não houve 

indicação de 

meta 

- - - 136.424.690,00 136.422.455,44 100,0% 100,0% 

TOTAL POR PROGRAMA (E) 136.424.690,00 136.422.455,44 100,0% 100,0% 

TOTAL (F =D + E) 735.017.533,60 708.150.176,33 100,0% 96,3% 

Fonte: SIAFI/2011 e SIGPLAN 

Notas: (1) Percentual apurado da execução em relação ao total da Despesa Executada; 

   (2) Percentual apurado da execução em relação à Dotação Disponibilizada. 

 

O objetivo desse programa Prestação Jurisdicional Trabalhista, que alcançou a execução de 95,5% 

das despesas planejadas, é propiciar as condições necessárias para que o TST possa cumprir sua missão 

constitucional, que consiste em processar, conciliar e julgar, na forma da lei, em grau originário ou recursal, 

ordinário ou extraordinário, as demandas individuais e os dissídios coletivos entre trabalhadores e 

empregadores que excedam a jurisdição dos Tribunais Regionais, os conflitos de direito sindical, bem assim 

outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho e os litígios relativos ao cumprimento de suas 

próprias decisões, de laudos arbitrais e de convenções e acordos coletivos, e tem como beneficiários 

(público-alvo) toda a sociedade brasileira. 

Dentre as ações inseridas nesse programa destacamos as seguintes, julgadas mais relevantes: 

 Ação 4256 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho 

Os recursos alocados para essa atividade foram utilizados com o objetivo de assegurar as condições 

necessárias à manutenção e ao funcionamento dos serviços desenvolvidos nas áreas administrativa e 

judiciária, garantindo, assim, o cumprimento das competências constitucionais do Tribunal. 

Da dotação de R$ 415.526.149,97, foram executados R$ 410.967.044,97, ou 98,9% do total 

disponibilizado. Assim, realizaram-se despesas de custeio e investimentos necessárias ao funcionamento 

deste TST e, ainda, foram consignados os montantes destinados ao pagamento da remuneração de 

magistrados e servidores ativos. Destacamos que, essencialmente, os recursos recebidos são destinados 

ao pagamento de pessoal (84,1%) tendo em vista que a atividade precípua do Órgão é prestar serviços 

jurisdicionais. 

Assim é que essa força de trabalho esteve comprometida com a meta estabelecida para a ação, que 

era julgar 285.000 processos e o Tribunal alcançou a marca de 206.965, atingindo o índice de 72,6% da 

referida estimativa. Informações da área Judiciária indicam que a meta foi superestimada, pois não 

considerou que haveria algum decesso na produtividade pela implantação do Processo Judicial Eletrônico, 
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seja nas atividades de apoio a julgamento, seja nas atividades de assessoramento dos Senhores Ministros. 

Foram estabelecidos índices, apurados pela Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TST, para 

avaliar a atuação do TST, viabilizada por meio dos recursos alocados nesta ação. 

Ressaltamos o índice denominado Quantitativo de Processos, que objetiva apurar o quantitativo e a 

situação dos processos existentes na Justiça do Trabalho, cuja movimentação processual pode ser dividida 

em três situações: processos recebidos, processos julgados e resíduo. 

A tabela e o gráfico, a seguir, demonstram a movimentação processual no Tribunal Superior do 

Trabalho nos exercícios de 2009 a 2011. Constata-se que, na comparação entre os exercícios de 

2011/2010, houve aumento de 3,68% no número de processos recebidos e redução de 2,37% no de 

processos julgados, bem como de 4,29% no resíduo de processos.   

 

Fonte: Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TST 

Notas: (1) Processos recebidos - quantitativo de ações originárias, recursos vindos dos TRT’s e recursos internos; 

(2) Processos julgados - quantitativo de processos julgados em sessão ou por decisão monocrática;  

(3) Resíduo - quantitativo de processos pendentes de julgamento em dezembro. 

 

Os processos recebidos correspondem: (i) às ações originárias nas Varas do Trabalho; (ii) no caso 

dos TRT’s, às ações originárias, aos recursos advindos das Varas do Trabalho ou a cargo dos próprios 

TRT’s; e, (iii) no caso do TST, às ações originárias, aos recursos advindos dos TRT’s ou a cargo do TST. 

Os processos julgados correspondem aos acórdãos e decisões monocráticas no caso do TST. O resíduo 

corresponde ao saldo pendente de julgamento ao final do período. 

 

 Ação 5093 - Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na 

Justiça do Trabalho 

O Projeto do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional da Justiça do Trabalho (e-Jus) 

cumpre, entre outras finalidades, o papel de modernizar a Justiça do Trabalho, por meio da implementação 

de sistemas informatizados, reaparelhamento e padronização do parque de equipamentos e soluções de 

infraestrutura, com o objetivo de reduzir o tempo de tramitação e julgamento dos processos trabalhistas, 

como também de melhorar a qualidade da prestação jurisdicional, viabilizando, entre outras iniciativas, o 

"processo virtual", que permitirá nova dinâmica aos ritos processuais, ampliando a transparência e 

democratizando o acesso às informações das ações trabalhistas. 

Abrange, também, a implantação de sistemas integrados, baseados em tecnologia de internet, que 

possibilitará aos cidadãos usuários da Justiça do Trabalho o acesso fácil a informações relacionadas aos 

processos trabalhistas, jurisprudências, notícias de julgamentos e outros serviços. 

 

PROCESSOS 
EXERCÍCIO 

VARIAÇÃO 

(%) 

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL – TST 
Unidade de Medida: Número de Processos 

2009 2010 2011 (1) 2011/2010 

 

RECEBIDOS (2) 206.236 204.211 211.734 3,68% 

TOTAL A JULGAR 412.325 376.943 380.575 0,96% 

JULGADOS (3) 265.802 211.979 206.965 -2,37% 

RESÍDUO (4) 172.732 168.841 161.590 -4,29% 

0 

100.000 

200.000 

300.000 

2009 2010 2011 

Recebidos 

Julgados 

Resíduos 
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Entretanto, dos recursos disponíveis ao TST, apenas 55% foram executados diante da forte limitação 

que essa ação sofreu com o contingenciamento de cerca de 44% da dotação disponibilizada. Ainda, 

esclarecemos que a maior parte da execução ocorreu pela inscrição em restos a pagar. Como resultado 

direto dessas ocorrências, a execução física atingiu apenas a casa dos 27,7% da meta prevista. 

 

 Ação 2C73 - Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na 

Justiça do Trabalho 

É também uma ação de caráter nacional complementar da anterior, que, no exercício de 2011, contou 

com recursos orçamentários da ordem de R$ 47.079.001,00, sendo descentralizados aos TRT’s R$ 

6.347.834,15. Do saldo remanescente, a execução alcançou 90,54 % da dotação, sendo cumprida 75,7% 

da meta física que previa um sistema mantido. Ressaltamos que a execução financeira abaixo do planejado 

decorre do contingenciamento de parte dos recursos (próximo ao percentual de 10%). 

 

 Ação 20G2 – Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e Ação 4091 - Capacitação de 

Recursos Humanos 

A ação (20G2) tem por objetivo proporcionar aos magistrados a qualificação e o aperfeiçoamento 

necessários ao cumprimento de suas atribuições constitucionais, de modo a atender aos anseios da 

sociedade de forma célere, efetiva, transparente e objetiva.  

Tal finalidade é cumprida pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do 

Trabalho - ENAMAT, instituída em 2006 para atender o disposto na EC nº 45/2004, que promoveu as 

seguintes atividades básicas: 

a) cursos de formação inicial presencial, em sua sede em Brasília, dirigidos aos juízes do trabalho 

substitutos recém-empossados; 

b) cursos de formação continuada, sob a forma de seminários e colóquios jurídicos, presenciais ou a 

distância, dirigidos a todos os magistrados trabalhistas em exercício, de qualquer grau de 

jurisdição; 

c) cursos de formação de formadores, dirigidos a juízes-formadores das escolas regionais de 

magistratura, para a qualificação de instrutores no âmbito regional; 

d) outros eventos de estudo e pesquisa, possibilitando a participação de magistrados para o 

aperfeiçoamento da prestação jurisdicional diretamente ou por meio de convênios com outras 

instituições nacionais ou estrangeiras; e 

e) coordenação nacional das atividades de formação promovidas pelas escolas regionais voltadas à 

qualificação do magistrado. 

No exercício de 2011, esta ação contou com recursos orçamentários da ordem de R$ 4.678.000,00, 

sendo parte descentralizada aos TRT’s. Essa foi outra ação que teve seus valores contingenciados em 

torno de 36,5%. Assim, a sua execução alcançou o montante de R$ 2.742.078,04, correspondendo a 63,5% 

da dotação. Todavia, a meta física prevista de alcançar 567 magistrados capacitados foi superada em 

39,5% ao atingir o contingente de 791 magistrados capacitados. 

Apesar de a primeira ação ser de abrangência nacional, coordenada pela ENAMAT, por tratar-se de 

tema correlato e, de certa forma, complementar, incluímos neste tópico a ação Capacitação de Recursos 

Humanos, que tem por objetivo proporcionar a magistrados e servidores a participação em cursos de 

capacitação e treinamento nas áreas jurídica, administrativa e de informática e em ações de qualificação e 

aperfeiçoamento necessários ao desempenho das atribuições funcionais. 
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A avaliação dessa última ação denota que não houve problemas em sua execução. A meta física 

prevista na LOA era atingir 4.677 beneficiários e o órgão possibilitou treinamento e formação de 4.670 

servidores, correspondendo a 99,9% da meta física inicialmente estimada. A dotação disponibilizada só não 

foi integralmente executada devido à limitação de empenho de 4,6%. 

 

 Ação 2058 - Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça – 

TV Justiça 

O objetivo da ação é promover a divulgação dos atos da Justiça do Trabalho e dos serviços 

essenciais à Justiça, em âmbito nacional, por meio da TV Justiça, cujo beneficiário é a sociedade brasileira. 

Apesar de os recursos inicialmente previstos serem contingenciados em 25,9%, as atividades 

relacionadas à ação foram desenvolvidas normalmente, inclusive com a superação da meta física prevista, 

que, na medição final, atingiu 135,8%, tendo sido produzidas diversas matérias e vídeos para a TV Justiça, 

Rádio Justiça, Intranet e Internet. 

 

 Ação 1P66 - Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho 

Esta ação é um projeto iniciado em 2004, com previsão de término em dezembro de 2011 (segundo 

dados do PPA 2008-2011), visando, precipuamente, reformar, ampliar, adaptar e modernizar as instalações 

prediais das varas do trabalho e das sedes dos 24 TRT’s, propiciando, assim, a padronização, sinalização, 

acesso à informação, conforto e celeridade compatíveis às necessidades dos cidadãos jurisdicionados em 

todo o território nacional. 

É um dos projetos de abrangência nacional em que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho atua 

diretamente na descentralização de créditos e supervisão dos montantes aplicados. Nas propostas para a 

descentralização de recursos, são adotadas as seguintes premissas em sua consecução: 

a) o cálculo dos valores referenciais para a distribuição de recursos entre os Tribunais Regionais do 

Trabalho considerou os parâmetros (i) número de processos julgados em 2010; (ii) número de 

servidores e magistrados em atividade no ano de 2010; e (iii) área construída mantida nos TRT’s 

(em m
2
); 

b) os TRT’s que receberam orçamento próprio para custear suas ações de modernização (por meio 

de emenda parlamentar) tiveram reduzidos seus aportes relativos ao rateio do projeto proporcional 

a tais valores; e 

c) constituição de reserva técnica, alocada no Tribunal Superior do Trabalho para atender situações 

contingenciais. 

Utilizando-se das premissas acima, foi repassado para os Tribunais Regionais do Trabalho, por meio 

de descentralizações, o montante de R$ 17.836.688,04, sendo R$ 9.183.350,27 em custeio e R$ 

8.653.337,77 em investimentos. 

Percebemos, assim, que o TST/CSJT apenas supervisiona essa ação, exercendo o papel de setorial 

orçamentária, contábil e de controle interno, não tendo executado diretamente as dotações que lhe foram 

inicialmente consignadas. O restante dos recursos não movimentados foram contingenciados (R$ 

84.783,96). 
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 Ação referentes a indenizações de auxílio-alimentação, auxílio-transporte, assistência pré-

escolar e assistência médica e odontológica 

As ações de Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados (2012), Auxílio-Transporte aos 

Servidores e Empregados (2011) e Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores e Empregados 

(2010) cumpriram seus objetivos de proporcionar aos servidores ativos o recebimento desses auxílios em 

caráter indenizatório e em pecúnia, atingindo de forma satisfatória as metas físicas e orçamentárias 

previstas. Apenas a meta física prevista na ação relativa ao auxílio-transporte foi subestimada, pois, 

segundo informações do Coordenador de Ação, não havia contemplado o número real de beneficiários 

atendidos.  

A ação Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes (2004) 

tinha por objetivo assegurar assistência médico-odontológica aos magistrados, aos servidores e respectivos 

dependentes e aos pensionistas, em caráter complementar, e condições para a manutenção da saúde física 

e mental, por meio de assistência social, hospitalar, laboratorial, psicológica e perícias, nos termos da 

disposição contida no art. 230 da Lei n.º 8.112/90, na redação dada pela Lei n.º 9.527, de 10/12/97. 

No âmbito do TST, a ação tem por finalidade proporcionar o acesso a serviços médico-hospitalares e 

odontológicos de forma direta, no âmbito da Coordenadoria de Saúde deste Órgão, ou de forma indireta, 

por meio do Programa de Assistência à Saúde do Tribunal Superior do Trabalho – TST-Saúde, na 

modalidade de autogestão, implementado pelo Ato Deliberativo nº 12/2009. 

A avaliação crítica aponta que a meta física prevista na LOA foi estimada considerando os 

beneficiários potencialmente passíveis de atendimento pela própria Coordenadoria de Saúde do TST ou 

pelo Programa TST-Saúde. Assim, das 11.096 pessoas inicialmente previstas, o TST beneficiou apenas 

5.579 pessoas, o que representa 50,3%, enquanto que a dotação disponibilizada foi realizada 

integralmente. 

 

 

3.3. AVALIAÇÃO DOS INDICADORES INSTITUÍDOS PARA AVALIAR O DESEMPENHO DA GESTÃO 

Foram apresentados, no Relatório de Gestão, os Indicadores Institucionais e Estratégicos (definidos 

para o período de 2010/2014), Orçamentários e de Recursos Humanos, estabelecidos para avaliar o 

desempenho da gestão no âmbito do TST. Apresentamos, no quadro abaixo, a evolução desses 

indicadores, ao longo dos dois últimos exercícios. 

INDICADORES DE DESEMPENHO DA GESTÃO 
UNIDADE 

MEDIDA 

RESULTADO 

2010 

META 

2011 

RESULTADO 

2011 

1. INSTITUCIONAL E ESTRATÉGICO     

1.1 - ÍNDICE MÉDIO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EM COMPETÊNCIAS – IMCSC 

(HORAS DE CAPACITAÇÃO / SERVIDORES) 
HORA 29,33 32 31,32 

1.2 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA (AVALIAÇÃO DE IMPACTO DE 

TREINAMENTO) 
% 81,00 60 85,06 

1.3 - ÍNDICE DE ALCANCE DAS METAS (METAS ALCANÇADAS X 100 / INDICADORES 

ESTRATÉGICOS) 
% 69,00 70 60,00 

1.4 - ÍNDICE DE CLIMA ORGANIZACIONAL (PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL)(1) % 49,00 - - 

1.5 - ÍNDICE DE AFASTAMENTO DE SERVIDORES DECORRENTE DE LICENÇA MÉDICA 

(HORAS DE AFASTAMENTO X 100 / NÚMERO DE HORAS) 
% 3,83 3,64 3,92 

1.6 - ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE QUALIDADE DE VIDA (PARTICIPANTES 

DE EVENTOS SOBRE O TEMA X 100 / TOTAL DE COLABORADORES) 
% 68,00 15 51,85 

1.7 - ÍNDICE DE INDISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

(REGISTROS DE INDISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS)(2) 
REGISTRO - - 1.146 

1.8 - ÍNDICE DE INTEGRAÇÃO ENTRE AS UNIDADES (AVALIAÇÃO DA INTEGRAÇÃO) (1) % 31,00 - - 

1.9 - ÍNDICE DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS (PROJETOS ESTRATÉGICOS 

DENTRO DO PRAZO X 100 / PROJETOS ESTRATÉGICOS EM EXECUÇÃO) % 73,00 74 80,00 

1.10 - ÍNDICE DE JULGADOS POR FORÇA DE TRABALHO (JULGADOS / FORÇA DE DECISÃO 233,57 246,57 217,97 
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INDICADORES DE DESEMPENHO DA GESTÃO 
UNIDADE 

MEDIDA 

RESULTADO 

2010 

META 

2011 

RESULTADO 

2011 

TRABALHO) 

1.11 - ÍNDICE DE JULGADOS POR FORÇA DE TRABALHO DA ÁREA JUDICIÁRIA 

(JULGADOS / FORÇA DE TRABALHO NA ÁREA JUDICIÁRIA)(3) DECISÃO 350,03 367,53 383,77 

1.12 - ÍNDICE DE CONGESTIONAMENTO [1- (BAIXADOS X 100 / RESÍDUO ANTERIOR + 

CASOS NOVOS)] % 53,21 56,47 57,44 

1.13 - ÍNDICE DO TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO [SOMATÓRIO (DATA DE BAIXA - DATA 

DE ANDAMENTO INICIAL) / BAIXADOS] DIA 663,02 629,87 569,27 

1.14 - ÍNDICE MÉDIO DE DISTRIBUIÇÃO [SOMATÓRIO (DATA DE CONCLUSO - DATA 

ANDAMENTO INICIAL)/NÚMERO DE PROCESSOS DISTRIBUÍDOS] DIA 59,84 53,41 51,18 

1.15 - ÍNDICE MÉDIO DE JULGADOS [SOMATÓRIO (DATA DE JULGAMENTO – DATA DE 

CONCLUSO) / JULGADOS] DIA 448,04 425,64 339,17 

1.16 - ÍNDICE MÉDIO DE BAIXADOS SEM RECURSO [SOMATÓRIO (DATA BAIXA – DATA 

DO JULGAMENTO) / BAIXADOS] DIA 66,81 50,40 67,55 

1.17 - ÍNDICE MÉDIO DE BAIXADOS COM RECURSOS [SOMATÓRIO (DATA DE BAIXA – 

DATA DO JULGAMENTO) / BAIXADOS] DIA 337,74 320,85 423,13 

1.18 - ÍNDICE MÉDIO DE AGILIDADE NA PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS (ACÓRDÃOS 

PUBLICADOS X 100 / ACÓRDÃOS) (2) % 68,72 74,04 74,43 

1.19 - ÍNDICE DE PROCESSOS ANTIGOS NOS GABINETES (CONCLUSOS COM MAIS DE 

DOIS ANOS X 100 / CONCLUSOS) % 26,29 19,79 25,10 

1.20 - ÍNDICE DE PROCESSOS ANTIGOS NÃO BAIXADOS (PROCESSOS PENDENTES X 100 / 

ACERVO) (2) % 23,47 17 21,60 

1.21 - ÍNDICE DO TEMPO MÉDIO DE LICITAÇÃO [SOMATÓRIO (DATA DE PUBLICAÇÃO – 

DATA DE PROTOCOLO) / LICITAÇÕES BEM SUCEDIDAS](2) DIA 184 175 139 

1.22 - ÍNDICE DO CUSTO MÉDIO DE PROCESSOS BAIXADOS (DESPESAS / BAIXADOS) (3) R$ 3.231,03 3.000,00 3.520,09 

1.23 - ÍNDICE DO CONSUMO DE PAPEL (RESMAS DE PAPEL UTILIZADAS NO PERÍODO) RESMA DE 

PAPEL 
20.152 19.144 18.262 

1.24 - ÍNDICE DO CONSUMO DE ÁGUA (ÁGUA CONSUMIDADE / COLABORADORES) M3 13,09 12,83 11,78 

1.25 - ÍNDICE DO CONSUMO DE ENERGIA (COLABORADORES / ENERGIA CONSUMIDA) KWH 2.279 2.233 2.206 

1.26 - ÍNDICE DE APERFEIÇOAMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA (PROJETOS 

APROVADOS X 100 / PROJETOS) % 28 33,5 40 

1.27 - ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE SOCIAL (PESSOAS BENEFICIADAS) PESSOAS 2.245 2.694 3849 

1.28 - ÍNDICE DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS PRODUZIDAS (MATÉRIAS JORNALÍSTICAS 

VEICULADAS) MATÉRIAS 3.242 3.890 2.724 

1.29 - ÍNDICE DE COOPERAÇÃO (PARCERIAS EFETIVAS REALIZADAS) PARCERIAS 28 31 38 

1.30 - ÍNDICE DE INCLUSÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS NO ORÇAMENTO (PROJETOS 

ESTRATÉGICOS NO ORÇAMENTO X 100 / PROJETOS NO PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO) (4) 
% 84,59 88,44 - 

1.31 - ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ESTRATÉGICO (VALOR EXECUTADO X 100 

/ VALOR DISPONIBILIZADO) (4) % 88,70 91,52 - 

1.32 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES – ADVOGADOS E PARTES (CLIENTES 

SATISFEITOS X 100 / CLIENTES) (5) % - - 56,04 

2. ORÇAMENTÁRIOS (6)     

2.1 - ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DESPESA REALIZADA X 100 / DOTAÇÃO 

AUTORIZADA)  
% 98,51 - 96,34 

2.2 - ÍNDICE DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (RAP NÃO 

PROCESSADOS INSCRITOS X 100 / DESPESA REALIZADA) 
% 11,05 - 5,89 

2.3 - ÍNDICE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS E NÃO PAGOS (RAP 

NÃO PROCESSADOS NÃO PAGOS X 100 / RAP INSCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR) 
% 45,91 - 12,03 

2.4 - ÍNDICE DE DESPESAS COM PESSOAL (DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS 

SOCIAIS X 100 / DESPESA REALIZADA) 
% 77,22 - 76,39 

2.5 - ÍNDICE DE DESPESAS COM IMOBILIZAÇÕES (DESPESA REALIZADA COM 

INVESTIMENTOS E INVERSÕES FINANCEIRAS X 100 / DESPESA REALIZADA) 
% 5,67 - 3,50 

2.6 - ÍNDICE DE REALIZAÇÃO DE DESPESA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO (DISPENSA DE 

LICITAÇÃO X 100 / DESPESA REALIZADA - DESPESA COM PESSOAL) 
% 3,61 - 3,57 

2.7 - ÍNDICE DE REALIZAÇÃO DE DESPESAS POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO X 100 / DESPESA REALIZADA - DESPESA COM 

PESSOAL) 

% 6,95 - 5,82 

2.8 - ÍNDICE DE REALIZAÇÃO DA DESPESA POR PREGÃO [MODALIDADE PREGÃO X 100 / 

(DESPESA REALIZADA - DESPESA COM PESSOAL)] 
% 59,82 - 58,02 

3. RECURSOS HUMANOS(6) 
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INDICADORES DE DESEMPENHO DA GESTÃO 
UNIDADE 

MEDIDA 

RESULTADO 

2010 

META 

2011 

RESULTADO 

2011 

3.1 - ÍNDICE DE ROTATIVIDADE {[(ADMISSÕES + DESLIGAMENTOS) / 2] / EFETIVO 

MÉDIO} 
% 10,14 - 5,42 

3.2 - ÍNDICE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA (N.º DE PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS 

INTERNOS E EXTERNOS) 

PARTICIPA

ÇÕES 
11.156 - 9.587 

Fontes: Indicadores Institucionais e Estratégicos: ASGE/TST; Indicadores Orçamentários: SIAFI; DICONT/TST 

Notas:  (1) Indicador de aferição bianual. Foi medido em 2010 e, portanto, somente será medido novamente em 2012. 

             (2) O indicador foi incluído no Plano Estratégico por ocasião da 1ª Revisão do Plano Estratégico, realizada em 2011. 

             (3) O indicador sofreu alteração na sua metodologia de cálculo por ocasião da 1ª Revisão do Plano Estratégico, realizada em 2011. 

             (4) Não foi possível aferir o indicador no exercício de 2011, sendo necessária uma modificação na sua metodologia de cálculo. 

             (5) No exercício de 2011, o CNJ, responsável pela apuração, não realizou a pesquisa de opinião pública. 

             (6) Não foram estabelecidas metas para os indicadores orçamentários. 

Os indicadores institucionais e estratégicos foram estabelecidos em função da implantação, no TST, 

do Plano Estratégico com aplicação para o período de 2010 a 2014, que tem como objetivo primordial o 

alcance de uma Justiça do Trabalho mais célere, acessível e efetiva. 

As metas estratégicas e institucionais e os correspondentes indicadores foram definidos 

considerando as perspectivas da sociedade, da instituição, dos seus processos internos e dos recursos 

utilizáveis, com a aplicação da metodologia “Balanced Scorecard – BSC”, com vistas a aferir aspectos 

relevantes relacionados aos temas priorizados pela Administração do TST, quais sejam: (a) aprendizado e 

desenvolvimento; (b) infraestrutura e tecnologia; (c) alinhamento e integração; (d) eficiência operacional; (e) 

atuação institucional; (f) orçamento; e (g) satisfação social.  

Percebemos, assim, a preocupação dos gestores em identificar as áreas prioritárias para o 

cumprimento da missão institucional e o alcance da visão de futuro, bem como em estabelecer padrões de 

medição a elas relacionados, a fim de acompanhar os resultados pretendidos, estipulados em metas. 

Ressaltamos que a primeira aferição ocorreu em 2010. Dessa forma, a medição ao longo do tempo 

vem sendo construída, existindo, atualmente, apenas dois períodos para comparação. 

Após o primeiro ano de sua execução, a Administração do TST promoveu a primeira revisão técnica 

do Plano, realizando ajustes em tópicos relativos a conteúdos gramaticais, realinhamento de metas, 

aprimoramento de indicadores, fórmulas e variáveis, com o intuito de mantê-lo atualizado, coerente e 

consonante com as necessidades do Tribunal.  

Tal revisão é resultado de um contínuo trabalho de monitoramento e controle dos resultados, 

realizado por meio das aferições dos indicadores, inclusive em medições parciais a cada quadrimestre, com 

o intuito de realizar os ajustes necessários ao longo do período de apuração. As avaliações são 

apresentadas a todos os gestores do Tribunal em Reuniões de Análise da Estratégia (RAE), sendo 

compostas equipes para elaboração de Planos de Ação, que, ao final, são validados e acompanhados pela 

Comissão Permanente de Planejamento Estratégico. 

Esses indicadores avaliam, também, as priorizações estabelecidas em metas pelo Conselho Nacional 

de Justiça – CNJ, que buscam o aperfeiçoamento, o alcance de resultado e a transparência no âmbito do 

Poder Judiciário.  

Diante disso, percebemos que houve um grande avanço na capacidade de medir os aspectos da 

prestação jurisdicional trabalhista pela Administração, bem como de avaliar os reflexos das intervenções 

efetuadas na gestão.  

Com a finalidade de adequar a capacidade de o indicador representar a situação que se pretende 

medir, alguns desses indicadores, após avaliações técnicas, já sofreram revisão nas suas fórmulas de 

cálculo, outros foram substituídos e alguns deixaram de ser utilizados. O próprio Relatório de Gestão 

informou sobre a necessidade de revisão na metodologia de cálculo do Índice de Afastamento de 

Servidores Decorrente de Licença Médica, bem como do Índice de Inclusão dos Projetos Estratégicos no 
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Orçamento e do Índice de Execução do Orçamento Estratégico, sendo que para os dois últimos não foi 

possível sequer aferir os resultados em 2011.  

 Para esses indicadores, portanto, fica prejudicada a análise de sua evolução entre o exercício de 

2010 e o de 2011, apresentada no quadro acima. A longo prazo, no entanto, tais situações poderão ser 

analisadas com maior confiabilidade por intermédio de séries históricas. 

Entendemos importante destacar que o resultado positivo alcançado por muitos dos indicadores 

decorreu de ações implementadas pela Administração do TST, com reflexo direto, por exemplo, nos 

indicadores Índice de Julgados por Força de Trabalho da Área Judiciária, Índice de Participação em Eventos 

de Qualidade de Vida, Índice de Consumo de Água e Índice de Responsabilidade Social, conforme 

explicitado no Relatório de Gestão. 

No site http://www.tst.jus.br/gestao-estrategica-tst é possível acessar, ainda, informações dos 

indicadores estratégicos e institucionais do TST quanto à implementação, à execução, aos resultados 

alcançados e à revisão e, ainda, aquelas relativas às metas nacionais estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Justiça. 

Convém ressaltar que o detalhamento desses indicadores no Relatório de Gestão não foi suficiente 

para elucidar a forma de cálculo utilizada para a apuração. Apesar de as fórmulas de cálculo poderem ser 

consultadas no citado endereço eletrônico, entendemos necessário detalhar as variáveis utilizadas, bem 

como apresentar os valores utilizados na medição, tendo sido encaminhada recomendação à Administração 

com esse intuito. 

No que concerne aos indicadores orçamentários apresentados no Relatório de Gestão, percebemos a 

necessidade de rever a metodologia de apuração de alguns deles, para que realmente possam refletir a 

situação que se pretende medir, conforme descrito abaixo: 

INDICADOR FÓRMULA ATUAL FÓRMULA SUGERIDA MOTIVAÇÃO 

ÍNDICE DE 

REALIZAÇÃO DE 

DESPESA POR 

DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

X 100 /( DESPESA 

REALIZADA (-) DESPESA 

COM PESSOAL) 

DISPENSA DE LICITAÇÃO X 

100 / DESPESA REALIZADA (-) 

DESPESA COM LICITAÇÃO 

NÃO APLICÁVEL 

OS ÍNDICES CALCULADOS ESTÃO SUBESTIMADOS, 

TENDO EM VISTA QUE, DO TOTAL DE DESPESAS 

(DENOMINADOR DAS FÓRMULAS), FORAM 

RETIRADAS APENAS AQUELAS RELATIVAS A 

PESSOAL. HÁ OUTRAS DESPESAS PARA AS QUAIS NÃO 

SE APLICAM LICITAÇÃO E QUE NÃO SÃO DE PESSOAL, 

TAIS COMO: DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS, AUXÍLIOS 

TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, CRECHE E MORADIA. 

SUGERIMOS, ASSIM, RETIRAR DAS DESPESAS 

REALIZADAS O MONTANTE REGISTRADO NA CONTA 

1.9.2.4.1.02.08 – EMPENHO POR MODALIDADE DE 

LICITAÇÃO – NÃO APLICÁVEL. 

ÍNDICE DE 

REALIZAÇÃO DE 

DESPESAS POR 

INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO X 100 / 

(DESPESA REALIZADA (-) 

DESPESA COM PESSOAL) 

INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO X 100 / DESPESA 

REALIZADA (-) DESPESA COM 

LICITAÇÃO NÃO APLICÁVEL 

ÍNDICE DE 

REALIZAÇÃO DA 

DESPESA POR 

PREGÃO 

MODALIDADE PREGÃO X 

100 / (DESPESA 

REALIZADA (-) DESPESA 

COM PESSOAL) 

MODALIDADE PREGÃO X 100 / 

DESPESA REALIZADA (-) 

DESPESA COM LICITAÇÃO 

NÃO APLICÁVEL 

No Relatório de Gestão foram apresentados, ainda, três indicadores da área de recursos humanos, 

utilizados pela Administração, relacionados aos seguintes temas de interesse do TCU, conforme Portaria nº 

123/2011: absenteísmo, rotatividade e educação continuada. Desses, o Índice de Afastamento de 

Servidores Decorrente de Licença Médica já havia sido detalhado na parte dos indicadores institucionais 

(item 2 da Parte A do Relatório de Gestão), não sendo necessária essa duplicidade. 

No entanto, dentre os indicadores estratégicos, quatro podem também ser classificados como de 

recursos humanos, quais sejam: o Índice Médio de Capacitação de Servidores em Competências, o Índice 

de Desenvolvimento de Competência, Índice de Clima Organizacional e o Índice de Participação em 

Eventos de Qualidade de Vida.  

Ressaltamos que não foram fixadas as metas a serem alcançadas pelos indicadores orçamentários e 

de recursos humanos, ou seja, a situação pretendida pela Administração. Entendemos que a fixação de 

metas é fundamental para direcionar os esforços do Tribunal ao objetivo estabelecido. Sem elas, podemos 

http://www.tst.jus.br/gestao-estrategica-tst
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realizar apenas uma análise comparativa entre os exercícios. 

Da análise geral da metodologia utilizada para coleta de informações e cálculo dos indicadores 

institucionais e estratégicos, importante registrar que a maior parte dos dados provém de sistemas 

informatizados, o que garante uma maior confiabilidade e segurança na apresentação dos resultados, com 

um custo reduzido. Os sistemas já são dotados de relatórios gerenciais que disponibilizam informações de 

forma consolidada e tempestiva. Quanto aos indicadores orçamentários, os dados são obtidos diretamente 

do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, cuja consistência das 

informações é verificada rotineiramente pela Divisão de Contabilidade e validada nas demonstrações 

contábeis. 

Informamos que o TST, no exercício atual, celebrou acordo de cooperação técnica com o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA visando instituir ações conjuntas para desenvolvimento de estudos e 

pesquisas na área trabalhista. O escopo do protocolo de cooperação técnica inclui ainda a troca de subsídio 

técnico entre os partícipes. Tal iniciativa refletirá numa maior eficiência e confiabilidade das informações que 

servirão para diversos tipos de análises e medições. 

Por fim, destacamos que as observações aqui consignadas já foram repassadas aos gestores, em 

conjunto com aquelas de caráter formal, para conhecimento e implementação nos exercícios seguintes. 

 

3.4. AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS  

A avaliação da gestão de pessoas requerida no item 4 do Anexo III da DN TCU nº 117/2011 encontra-

se exposta nos tópicos abaixo. Salientamos que as informações sobre recursos humanos, constantes do 

Relatório de Gestão, contemplaram as perspectivas exigidas no item 5 da Parte A do Anexo II da DN TCU 

nº 108/2010 e da Portaria TCU nº 123/2011. 

Não obstante, ressaltamos que as informações consideradas inconsistentes por esta Unidade de 

Controle serão comentadas a seguir. Os ajustes identificados foram encaminhados aos gestores e 

responsáveis pela elaboração do Relatório de Gestão para observação das recomendações expedidas, 

correção, caso necessário, e orientação aos participantes do processo de confecção dos próximos relatórios 

de gestão. 

3.4.1. FORÇA DE TRABALHO 

COMPARATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

CARREIRA JUDICIÁRIA 
QUANTITATIVO - 2010 QUANTITATIVO - 2011 

PROVIDOS VAGOS TOTAL PROVIDOS VAGOS TOTAL 

ANALISTA JUDICIÁRIO 725 10 735 721 14 735 

TÉCNICO JUDICIÁRIO 1.314 32 1.346 1.311 35 1.346 

AUXILIAR JUDICIÁRIO 21 1 22 21 1 22 

TOTAL 2.060 43 2.103 2.053 50 2.103 

  Fonte: Coordenadoria de Informações Funcionais /Secretaria de Gestão de Pessoas/TST 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO – OCORRÊNCIAS/2011 

CARREIRA 
QUANT. 

31/12/2010 

PROVIMENTO  VACÂNCIA 
QUANT. 

31/12/2011 LEI 8112/90 
OUTRAS 

SIT. 
APOSENT READAP. REDIST. FALEC. EXON. 

POSSE 

CARGO 

INACUM. 

DEM. TOTAL 

ANALISTA 

JUDICIÁRIO 
725 39 - 21 - 8 1 2 11 - 43 721 

TÉCNICO 

JUDICIÁRIO 
1.314 70 - 44 - 2 2 - 25 - 73 1.311 

AUXILIAR 

JUDICIÁRIO 
21 - - - - - - - - - - 21 

TOTAL 2.060 109 - 65 - 10 3 2 36 - 116 2.053 

  Fonte: Coordenadoria de Informações Funcionais /Secretaria de Gestão de Pessoas/TST 
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De acordo com os quadros acima, concluímos que não houve alteração no quantitativo de cargos de 

provimento efetivo deste Tribunal, que corresponde atualmente a 2.103 cargos, distribuídos nas carreiras 

judiciárias da União, na forma apresentada. Não houve, também, variação significativa no total de cargos 

providos e de vacâncias no decorrer do exercício analisado.  

Ressaltamos ainda que, do total de 2.103 cargos apresentados, 11 encontram-se em Tabela 

Provisória, em processo de extinção, mantendo-se, assim, a situação do exercício anterior. 

O Tribunal, ao instituir seu Planejamento Estratégico, priorizou ações voltadas à sua atividade 

finalística, fortalecendo a estrutura de pessoal e funções de confiança alocadas em Gabinetes de Ministros. 

Nessa mesma linha de inovação, o início da implantação do projeto de gestão de pessoas por 

competências, levou o Tribunal a repensar a forma de capacitar, de desenvolver as habilidades e de avaliar 

seus colaboradores. 

Com o avanço de novas ferramentas disponibilizadas no sistema de Processo Judicial Eletrônico, 

alguns postos de trabalho sofreram alteração ou foram extintos, exigindo por parte da Administração 

estudos e medidas destinados à identificação, treinamento e redirecionamento de servidores do TST.  

Todas essas ações visam direcionar os esforços ao atingimento dos objetivos da Instituição, definidos 

em metas anuais no âmbito do Planejamento Estratégico. 

Em relação aos dados constantes do Relatório de Gestão (item 5 da Parte A do Anexo II da DN TCU 

nº 108/2010), o “Quadro A.5.1 – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12” não contemplou a 

totalidade da força de trabalho existente no TST, visto que não foram incluídos os servidores removidos de 

outros órgãos da Justiça do Trabalho (115 servidores), os cedidos (61), os lotados provisoriamente em outro 

órgão em virtude de acompanhamento do cônjuge (3), bem como os servidores dos TRT’s removidos para o 

TST (139), constantes naquela data. 

Efetuando os devidos ajustes, seguindo as orientações da Portaria TCU nº 123/2011, o quadro a 

seguir demonstra a real força de trabalho do TST existente em 31/12/2011: 

GRUPO VÍNCULO 
SITUAÇÃO 

EM 31/12/2011 
% 

MEMBROS DE PODER E 

AGENTES POLÍTICOS 

MINISTROS 26 1,0% 

MAGISTRADOS CONVOCADOS 4 0,2% 

S U B T O T A L 30 1,2% 

SERVIDORES DE CARREIRA 

VINCULADOS AO TST 2053 82,5% 

EM EXERCÍCIO PROVISÓRIO 155 6,2% 

REQUISITADOS DE OUTROS ÓRGÃOS 250 10,0% 

S U B T O T A L 2458 98,8% 

T O T A L 2488 100,0% 

  Fonte: Sistema de Recursos Humanos/TST 

Na composição do “Quadro A.5.2 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ – Situação em 

31/12” deveriam ter sido incluídos em “Outras Situações” os servidores que se encontram afastados com 

remuneração para acompanhar o cônjuge ou companheiro, em exercício em outro órgão. 

Já o “Quadro A.5.4 – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária - Situação apurada em 31/12” e 

o “Quadro A.5.5 – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada em 31/12”, 

na parte relativa aos dados dos cargos de provimento efetivo, também não contemplaram a totalidade dos 

servidores de carreira, não demonstrando o perfil etário e de escolaridade do quadro de pessoal ativo da 

UJ, em relação a essa tipologia do cargo. Das notas explicativas desses quadros, constatamos que os 

dados foram alocados de forma excludente, de modo que o servidor de carreira que também ocupava cargo 

em comissão ou função comissionada não fosse computado em dobro. 
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Constam, ainda, no Relatório de Gestão, informações acerca do quantitativo de estagiários e seu 

custo no exercício. A título de complementação, informamos que, em 2011, o processo de seleção desses 

profissionais passou a ser realizado pelo Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, em vista do que 

dispõem o art. 5º da Lei n.º 11.788/2008 e o ato interno regulamentador, evitando, assim, práticas de 

nepotismo e critérios subjetivos nas contratações. O custo anual incluiu, além da bolsa-auxílio, o valor 

percebido a título de auxílio-transporte. 

Notamos que as constantes nomeações para cargos de provimento efetivo dos últimos anos, 

renovando o quadro de pessoal do TST, têm alterado o perfil dos servidores hoje em exercício neste 

Tribunal, com reflexo direto na forma remuneratória e nas futuras concessões de aposentadoria e pensão a 

esse público. 

A locação de mão de obra mediante contratos de prestação de serviços foi corretamente listada no 

Relatório de Gestão, sendo, inclusive, objeto de auditoria para verificação dos postos de trabalho para 

validação da real prestação dos serviços.  

Observamos, pelos dados do Relatório de Gestão, que o Tribunal tem cumprido o estabelecido nos 

§§ 1º e 7º do art. 5º da Lei n.º 11.416/2006 no que concerne aos percentuais mínimos para o exercício de 

funções comissionadas e para a ocupação de cargos em comissão. 

 

3.4.2. REMUNERAÇÃO 

 As vantagens, indenizações e parcelas remuneratórias têm sido concedidas e pagas aos servidores 

deste Tribunal em conformidade com as disposições das Leis n
o
 8.112/90 e nº 11.416/2006. Os Magistrados 

deste Tribunal são remunerados de acordo com a Lei nº 11.143/2005, que instituiu a remuneração da 

Magistratura da União, sob a forma de subsídio. 

As despesas com folha de pagamento no Poder Judiciário, por sua atividade precípua de prestação 

de serviços jurisdicionais, têm grande impacto no montante dos dispêndios anuais que, em 2011, suplantou 

80% das despesas deste TST. No quadro a seguir demonstramos, em forma de ranking, os grandes grupos 

de despesas incluídas em folha de pagamento: 

DESCRIÇÃO DO GRUPO  VALOR (R$)  
% TOTAL 

FOLHA 

% DESPESA 

TOTAL 

ATIVOS 334.483.053,46 59,0% 47,2% 

INATIVOS 102.131.859,34 18,0% 14,4% 

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA PSS 56.050.217,99 9,9% 7,9% 

PENSÕES 29.024.534,12 5,1% 4,1% 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 20.345.703,10 3,6% 2,9% 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.106.587,98 3,5% 2,8% 

AUXÍLIO CRECHE 2.445.596,45 0,4% 0,3% 

INDENIZAÇÕES (AUXÍLIO MORADIA, AJUDA DE CUSTO) 1.263.038,58 0,2% 0,2% 

AUXÍLIO TRANSPORTE 850.625,42 0,2% 0,1% 

SENTENÇAS JUDICIAIS 310.113,03 0,1% 0,0% 

TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM FOLHA DE PAGAMENTO 567.011.329,47 100,0% 80,1% 

TOTAL DESPESAS 708.150.176,33     
Fonte: SIAFI2011 

Assim, tendo em vista a materialidade dessas despesas, foram realizadas as auditorias previstas no 

PAA, contemplando aspectos da gestão contábil, orçamentária e financeira. Em 2011, de forma mais 

específica, foram avaliados os descontos compulsórios consignados em folha de pagamento, como imposto 

de renda retido na fonte, contribuição para a previdência oficial e os encargos patronais incidentes sobre a 

remuneração, os quais representam 30,6%,e foram transferidos ao Tesouro Nacional. 
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A avaliação dos aspectos remuneratórios dos servidores e magistrados foi efetivada, também, 

quando da apreciação dos processos que tramitaram na Unidade de Controle Interno. Nesse sentido, 

citamos algumas das matérias mais relevantes que contaram com exame de conformidade desta Secretaria: 

aposentadoria especial e conversão de tempo comum em tempo especial; acumulação de cargos, 

empregos e funções públicas; atualização monetária e compensação da mora; decadência administrativa; 

gratificação pelo encargo de curso ou concurso; conversão em pecúnia de licença-prêmio; progressão 

funcional; substituição de função ou cargo em comissão; auxílio alimentação; e VPNI oriunda da 

incorporação de quintos/décimos. 

Em especial, foram verificados os aspectos remuneratórios referentes às aposentadorias e às 

pensões concedidas, à percepção de vantagens incorporadas e aos acertos financeiros quando do 

desligamento de servidores do Tribunal. Analisamos, ainda, a aplicação do teto remuneratório constitucional 

em atenção ao teor das Resoluções nº 13 e nº 14 do Conselho Nacional de Justiça. 

Além dos pagamentos do exercício, foram examinadas as despesas com pessoal relativas a 

exercícios anteriores, das quais destacamos o pagamento de diferenças da parcela autônoma de 

equivalência aos Srs. Magistrados. Em relação a essas despesas, o Tribunal regulamentou a matéria no Ato 

GDGSET.GP nº 188/2010,  estabelecendo os critérios para o reconhecimento administrativo, apuração de 

valores e pagamento de dívidas de exercícios anteriores – passivos – a magistrados e servidores do TST. 

Ressaltamos que os índices de correção monetária e percentuais de juros aplicáveis estão consentâneos 

com recente estudo realizado por Unidade Técnica dessa Corte de Contas, conforme Ofício 493/2012-

TCU/SECEX-3, e com as normas relacionadas ao tema, como a Lei nº 9.494/1997. 

Esta Unidade de Controle constatou, ainda, que os limites de despesas com pessoal estipulados pela 

Lei Complementar nº 101/2000 estão sendo observados. 

 

3.4.3. ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO 

As admissões realizadas por este Tribunal, no ano de 2011, obedeceram aos requisitos previstos nas 

Leis n
o
 8.112/1990 e nº 8.429/1992. Verificamos que os admitidos cumpriram as exigências legais e outras 

constantes do edital de concurso para o ingresso no cargo, bem assim apresentaram toda a documentação 

comprobatória indispensável para a investidura, a qual consta dos assentamentos funcionais dos 

interessados. Atualmente, o gestor de pessoal já dispõe, na base de dados do Sistema de Recursos 

Humanos, dos assentamentos funcionais de todos os servidores ativos de forma digitalizada, e encontra-se 

em processo de alimentação os dados referentes aos aposentados e pensionistas. 

Avaliados os atos de admissão, inclusive no que se refere ao cumprimento de eventuais diligências 

apuradas por esta Unidade de Controle, esses foram encaminhados, via Sisac, ao Tribunal de Contas da 

União com parecer pela legalidade e dentro dos prazos definidos pela IN TCU nº 55/2007, à exceção do ato 

de interesse da servidora Elineia Rocha Pinheiro Cortes, cuja admissão ocorreu em 25/10/2010 e foi 

encaminhada ao TCU apenas em 16/6/2011, após detecção da falha por parte desta Secretaria, quando da 

verificação da prestação de contas relativa ao exercício de 2010. Por oportuno, informamos que tal ato já 

obteve por parte do TCU o respectivo registro. 

Das 106 admissões encaminhadas para registro, 99 foram consideradas legais e 7 se encontram na 

base de dados do Sisac e aguardam o registro pela Corte de Contas. Importa mencionar, ainda, a 

ocorrência do Acórdão TCU nº 9.128/2011-2ª Câmara, no qual foram consideradas prejudicadas, por 

inépcia, as apreciações de 4 atos de admissão de servidores deste Tribunal, os quais foram encaminhados 

com erros no preenchimento de alguns campos do Sisac, o que impossibilitou seus respectivos registros. 
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Sobre esse fato, necessário esclarecer que, por meio do Ofício TST.SECOI nº 12, de 18/10/2011,  e 

em atenção ao teor contido no item 1.6 do citado Acórdão, foram disponibilizados no Sisac novos 

formulários de admissão dos interessados acima arrolados, dentro do prazo determinado, os quais integram 

o rol dos 7 atos ainda pendentes de registro nessa Corte de Contas. 

Ressaltamos, por oportuno, que foram também disponibilizados no Sisac 41 atos de desligamento de 

servidores deste Órgão. Dos 41 atos disponibilizados, 2 deles atendem ao Ofício nº 0234/Sefip, 13/7/2011, 

momento em que a Sefip analisava eventual acumulação de cargos.  Assim, por um equívoco do gestor, 

esses atos não foram inseridos no Sisac tempestivamente, o que ocorreu somente após a formulação da 

referida diligência por parte do TCU.  

Embora os atos de desligamento não sejam encaminhados ao controle interno para emissão de 

parecer, esta unidade, porém, vem intensificando, por meio de monitoramento, a inserção por parte do 

gestor de pessoal dos dados referentes a essa situação no Sisac, para garantir a finalidade a qual se 

prestam. Assim, em recente levantamento, detectou-se que o gestor não disponibilizou no sistema Sisac 

alguns atos de desligamento decorrentes de servidores falecidos em atividade. Esse levantamento 

abrangeu o período de 2/4/1992, data de vigência da Resolução nº 255-TCU, que instituiu o Sisac, até 

31/12/2011. Informamos, por oportuno, que, dos 25 servidores falecidos no período em destaque, cujos atos 

de desligamento não foram cadastrados no Sisac, apenas 5 não geraram pensão civil. Oportuno salientar 

que as respectivas pensões já se encontram na base de dados do Sisac, bem assim que 12 já foram 

apreciadas pelo TCU. Esta unidade de controle já notificou a Administração para que proceda à 

regularização com a inserção dos respectivos atos de desligamento desses servidores. 

Assim, podemos constatar que, embora tenha havido envio tardio de alguns desligamentos, tanto o 

gestor de pessoal quanto esta Unidade de Controle Interno vêm trabalhando para sanar as falhas até então 

detectadas, bem como criando mecanismos para que elas não mais ocorram. 

No que concerne às aposentadorias e pensões, informamos que os processos foram instruídos com 

os documentos indispensáveis, tais como documentos pessoais, declarações, certidões e mapa de tempo 

de contribuição, contendo, de forma detalhada, o histórico funcional do servidor, bem assim as vantagens 

auferidas ao longo do tempo laboral que justifiquem o respectivo fundamento legal. Dessa forma, esses 

procedimentos contribuem para a transparência das informações e para auxiliar as unidades de controle no 

desempenho de suas atribuições funcionais.   

Cabe mencionar que as eventuais diligências formuladas por esta Unidade de Controle nos 

processos de aposentadoria e pensão têm sido atendidas pela Administração de forma satisfatória. 

Devemos ressaltar o grande esforço das unidades envolvidas para atender tempestivamente às 

determinações/recomendações emanadas pelo controle interno e externo, embora em alguns momentos, 

pelo nível de detalhamento dos procedimentos e pelo fato de que o Sistema de Recursos Humanos ainda 

não está suficientemente pronto para fornecer todas as informações de maneira sistematizada, os trabalhos 

acabem por demandar um tempo maior.  

Sobre esse tema, informamos que esta Secretaria de Controle Interno não costumava incluir no Sisac 

informações de que determinado ato encaminhado ao TCU para registro sofrera diligência por parte desta 

unidade e que, por isso, estava com prazo de envio dilatado. No entanto, informamos que os servidores já 

foram orientados para incluir informações acerca desses incidentes para que a SEFIP/TCU não interprete 

que houve atraso injustificável da área de pessoal do TST na remessa de atos sujeitos a registro. 
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Encaminhamos, no exercício de 2011, 137 atos de concessão de aposentadoria, os quais podem ser 

destacados em dois grandes grupos: 54 atos cujas vigências coincidem com o exercício apreciado e 83 

que, embora tenham sido encaminhados para registro em 2011, relacionam-se a vigências anteriores.  

Das 83 concessões de aposentadoria destacadas, 47 são alterações de fundamento legal e 36 são 

concessões iniciais. Esse acervo pendente pode ser explicado pelo fato de que havia na área de gestão de 

pessoas algumas deficiências, como por exemplo, carência e rotatividade de servidores, implantação 

recente dos assentamentos funcionais de forma digital, o que, antes, acabava por resultar em tempo maior 

para instrução do processo de aposentadoria, e, ainda, dificuldade de implantação de rotinas de trabalho 

em função da alta demanda e das frequentes mudanças na legislação nos últimos dez anos. Ademais, o 

Tribunal, nos últimos 7 anos, promoveu mudanças significativas na estrutura das Secretaria de Gestão de 

Pessoas e nesta Secretaria de Controle Interno. 

Informamos que do acervo concernente às aposentadorias com vigência anterior a 2011, ou seja, dos 

83 atos encaminhados, 58 dos que haviam sido submetidos ao TCU fora do prazo já foram registrados e 25 

aguardam registro pela Corte de Contas. 

Em relação às 54 aposentadorias com vigência em 2011, todas se referem à concessão inicial. Cabe 

destacar que desse montante, 41 atos já foram considerados legais e obtiveram o registro pelo TCU. Sobre 

os prazos, convém registrar que o gestor de pessoal ateve-se ao seu cumprimento, respeitando inclusive os 

prazos estabelecidos pela IN TCU nº 55/2007 no que se refere às diligências formuladas por esta Unidade 

de Controle Interno, quando da apreciação dos processos de aposentadoria. 

Por conseguinte, destacamos que a significativa presença de atos pretéritos é resultado de um 

esforço conjunto envidado pelas unidades de gestão de pessoas e de controle interno, que teve início em 

2009, com o objetivo de erradicar o passivo de atos de pessoal pendentes de envio. A própria estrutura da 

Secretaria de Controle Interno tem favorecido para a sistematização das atividades, de modo que a atuação 

dessa unidade e o treinamento de seus servidores em análise e a melhoria de processos e em atividades 

concernentes à auditoria de pessoal têm contribuído para o melhor desempenho da gestão administrativa. 

Assim, novos mecanismos de monitoramento foram criados, com vistas a acompanhar e zelar pela atuação 

da Administração. 

Dessa forma, destacamos a Nota Técnica nº 6, de 22/8/2011, em que mais do que resposta à 

indagação da Administração acerca de dispensa de alguns procedimentos em processos de aposentadoria, 

esta Unidade de Controle apresentou estudo para detectar possíveis entraves na realização dos 

procedimentos administrativos nesses processos, especialmente no que diz respeito ao cumprimento dos 

prazos estabelecidos pela IN TCU nº 55/2007. O trabalho consistiu nas etapas de mapeamento de 

procedimentos e elaboração de fluxogramas; identificação, observação e análise do problema; 

levantamento das prováveis causas; e identificação de soluções para eliminar a causa e resolver o 

problema. 

Como conclusão e em virtude da evolução da área de tecnologia da informação, foram sugeridas a 

supressão de procedimentos e a melhoria na instrução de processos, de modo que houvesse uma 

economia de tempo, bem assim que o Sistema de Recursos Humanos estivesse capacitado para fornecer 

de forma fidedigna os principais dados da situação funcional do servidor, ficando a cargo do servidor 

responsável pela instrução do processo, a conferência dos dados obtidos com os documentos constantes 

dos assentamentos funcionais do interessado. 

Quanto às pensões, foram encaminhadas 14 concessões iniciais e 3 alterações, sendo que dos 17 

atos encaminhados, 4 mereceram parecer deste controle interno pela ilegalidade, haja vista que o 

entendimento desta Unidade de Controle é pela não inclusão da Gratificação de Atividade de Segurança – 

GAS na pensão,  mesmo tendo sido incluída em razão de os ex-servidores terem falecido em atividade. No 

entanto, a Administração desta Corte, com base na Portaria Conjunta nº 1, de 9/3/2007 e na Ata da reunião 
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entre as autoridades administrativas vinculadas aos Presidentes dos órgãos (Tribunais Superiores, CNJ, 

CJF e CSJT) signatários da referida Portaria, entendeu que o benefício - GAS - compõe a estrutura 

remuneratória dos beneficiários enquadrados na situação em questão, qual seja, falecimento em atividade. 

Sobre os prazos, convém esclarecer que, dos 17 atos de pensão encaminhados, 6 ultrapassaram o prazo 

do gestor de pessoal previsto na IN TCU nº 55/2007. 

Concluímos, assim, como já enfatizado no conteúdo deste item, no que concerne ao prazo 

estabelecido para envio dos atos de pessoal pelo Sisac, que o gestor de pessoal vem com grande esforço 

trabalhando para cumpri-los, sobretudo com a erradicação do passivo existente concomitantemente aos 

atos emitidos no exercício. Esse esforço inclui ações com vistas ao aprimoramento de ferramentas de 

trabalho e à racionalização das atividades. Esta Secretaria de Controle Interno, por sua vez, vem 

aprimorando suas atividades, sobretudo de auditoria, para acompanhar as ações a cargo do gestor de 

pessoal e as suas próprias. 

Informamos, por fim, que a Unidade de Controle Interno tem se empenhado em cumprido os prazos 

previstos no art. 11 da IN TCU nº 55/2007.  

 

3.4.4. CESSÃO E REQUISIÇÃO 

As cessões e requisições de servidores deste Tribunal foram efetuadas com observância aos ditames 

da legislação em vigor. Há processos administrativos individualizados, devidamente formalizados, e 

registros em sistema informatizado para acompanhamento e emissão de relatórios gerenciais que 

evidenciam controles internos satisfatórios. 

Como informado anteriormente, em relação às cessões, desde a edição da Lei nº 11.416/2006, que 

em seu art. 20 considerou como Quadro a estrutura de toda a Justiça do Trabalho para fins de aplicação do 

art. 36 da Lei nº 8.112/1990, os Tribunais do Trabalho preferem remover a ceder seus servidores dentro 

desta Justiça Especializada. Esse fato justifica o número elevado de servidores removidos de ofício 

constante do Relatório de Gestão, vez que os servidores que, em 15/12/2006, encontravam-se cedidos aos 

Tribunais Regionais do Trabalho, salvo opção expressa em contrário, e no interesse das Administrações 

envolvidas, passaram a ser considerados removidos para esses órgãos, de acordo com o art. 15 do Ato 

TST.CSJT.GP nº 20/2007. Da mesma forma ocorreu com aqueles servidores que eram requisitados de TRT 

e encontravam-se em exercício neste Tribunal. 

Discriminamos, na tabela abaixo, os quantitativos de servidores da carreira deste órgão que estão em 

exercício em outro local, bem como os servidores que não pertencem ao nosso quadro de pessoal mas que 

incrementam nossa força de trabalho. 

SITUAÇÃO GRUPO DE ÓRGÃO 
SITUAÇÃO EM 

31/12/2011 
% 

SERVIDOR DE 

CARREIRA DO TST 

EM EXERCÍCIO EM 

OUTRO ÓRGÃO 

CEDIDOS 

TRIBUNAIS DA JUSTIÇA DO TRABALHO 29 16,3% 

OUTROS TRIBUNAIS DA JUSTIÇA FEDERAL 17 9,6% 

OUTROS PODERES DA UNIÃO 14 7,9% 

ESTADOS, MUNICÍPIOS OU EMPRESAS PÚB. E 

SOC. ECON. MISTA 
1 0,6% 

REMOVIDOS PARA TRIBUNAIS DA JUSTIÇA DO TRABALHO 115 64,6% 

EXERCÍCIO PROVISÓRIO POR MOTIVO 

DE AFASTAMENTO DO CÔNJUGE 
TRIBUNAIS DA JUSTIÇA DO TRABALHO 2 1,1% 

T O T A L 178 100,0% 

SERVIDORES DE 

OUTROS ÓRGÃOS 

EM EXERCÍCIO NO 

TST 

REQUISITADOS 

TRIBUNAIS DA JUSTIÇA DO TRABALHO 39 9,70% 

OUTROS TRIBUNAIS DA JUSTIÇA FEDERAL 46 11,44% 

OUTROS PODERES DA UNIÃO 131 32,59% 
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SITUAÇÃO GRUPO DE ÓRGÃO 
SITUAÇÃO EM 

31/12/2011 
% 

ESTADOS, MUNICÍPIOS OU EMPRESAS PÚB. E 

SOC. ECON. MISTA 
34 8,46% 

REMOVIDOS DE TRIBUNAIS DA JUSTIÇA DO TRABALHO 140 34,83% 

EXERCÍCIO PROVISÓRIO POR MOTIVO 

DE AFASTAMENTO DO CÔNJUGE 

TRIBUNAIS DA JUSTIÇA DO TRABALHO 11 2,74% 

OUTROS PODERES DA UNIÃO 1 0,25% 

T O T A L 402 100,00% 

Fonte: Sistema de Recursos Humanos/TST 

Percebemos que, dentre os servidores de carreira em exercício em outro órgão, 82% encontram-se 

lotados em órgãos da própria Justiça do Trabalho e apenas 8,4% em órgãos não pertencentes ao Poder 

Judiciário Federal. Cabe esclarecer que as outras situações de cessão previstas em leis específicas, citadas 

no Relatório de Gestão, referem-se a requisições da Presidência da República (Lei nº 9.007/1995) e 

àquelas para compor o quadro de apoio provisório da Defensoria Pública da União (Lei nº 9.020/1995), que, 

conforme preceito legal, são irrecusáveis. 

Por outro lado, dos servidores de outros órgãos que exercem suas atividades neste TST, 58,7% 

pertencem às carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União. O percentual de 8,5% refere-se a 

servidores requisitados de Estados, Municípios, empresas públicas ou sociedades de economia mista. 

 

3.5. AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS INSTITUÍDA PELA UJ  

O sistema de controle interno do Tribunal Superior do Trabalho possui um ambiente satisfatório, o 

que em nosso entendimento contribui de forma efetiva e positiva para a consecução dos objetivos da 

Instituição. Dentre outras, citamos algumas características que fundamentam essa constatação: 

 participação efetiva da alta Administração nos processos administrativos concernentes a 

aquisições, contratações de bens ou serviços, concessão de vantagens relativas à área de 

pessoal e benefícios; 

 existência de normativos (atos, portarias) formais que regulam as instruções operacionais dos 

procedimentos realizados (licitações, dispensas, inexigibilidades, fiscalização e execução dos 

contratos, averbações e concessões de vantagens relativas à área de pessoal e benefícios, 

controle de acesso aos ativos informatizados, dentre outros); 

 participação de servidores na elaboração de procedimentos e de instruções operacionais no 

âmbito do TST garantida por meio de grupos de trabalhos e comissões formalmente instituídos 

pela Administração; 

 código de ética dos servidores do TST, instituído pelo Ato GDGSET.GP nº 438/ 2010, e comissão 

de ética, criada pelo mesmo ato com o intuito de implementar e gerir o código de ética, composto 

por três membros e respectivos suplentes, todos servidores efetivos e estáveis;  

 existência de segregações de funções para a realização dos procedimentos administrativos da 

Instituição; 

 delegações de competências previstas no Regulamento Geral do TST ou instituídas por meio de 

ato próprio, com o devido detalhamento dos procedimentos e responsabilidades; e 

 sistemas informatizados que mantêm os registros dos gastos do TST, fortalecendo os controles 

existentes, pois possibilitam a recuperação de dados e minimizam a ocorrência de erros. 

Sobre essas características, cabe ressaltar que a existência de um regramento formal para grande 

parte dos procedimentos das atividades realizadas pela Administração do TST reduz o risco de ocorrência 

de falhas ou erros e colabora para a adequação desses procedimentos à legislação e aos normativos 

vigentes, bem como para o atendimento pleno dos objetivos institucionais do Tribunal. 
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Outro fator a se destacar é que esse regramento interno funciona como um limitador à atuação das 

unidades responsáveis. Notamos que a observância dessas limitações, concomitantemente com a 

segregação de funções, configura controles internos administrativos adequados e econômicos, que geram 

produtos e serviços melhores para a Administração e usuários.   

Importante destacar, ainda, que o sistema de controle interno tem sido objeto de avaliação frequente 

por meio das atividades desenvolvidas como parte do Plano de Atividades de Auditoria - PAA, aprovado 

pela Administração do Tribunal para o biênio 2011/2012. Referido PAA representa uma das ações adotadas 

pelo TST visando dar cumprimento às disposições do Acórdão TCU nº 1.074/2009-Plenário. As auditorias 

em sistemas, unidades e procedimentos são realizadas também com a finalidade de apurar suas 

adequações à legislação e aos normativos existentes, bem como aos aspectos da legalidade, legitimidade, 

eficiência, eficácia e economicidade. 

Com o intuito de contribuir para a melhoria desse sistema de controle interno, todas as constatações 

oriundas das auditorias são levadas ao conhecimento da Administração, acompanhadas de avaliação e 

recomendações de procedimentos mais eficientes.  

Destacamos, ainda, que há regular publicação dos atos de gestão em Boletim Interno semanal, 

disponibilizado em meio eletrônico, ou nos Diários Oficial da União e Eletrônico da Justiça do Trabalho. Os 

normativos internos estão disponibilizados na Biblioteca Digital no endereço eletrônico 

www.tst.jus.br/legislacao, para consulta por qualquer cidadão. 

A existência de diversos meios de comunicação interna demonstra que as informações são 

documentadas, armazenadas, comunicadas de forma tempestiva e disponibilizadas a todos aqueles que 

necessitem de seu uso, contribuindo para o alcance dos objetivos de forma eficaz. Citamos como exemplo a 

divulgação de matérias nas páginas da internet ou intranet, correio eletrônico, palestras, cartazes, banner 

em elevadores, dentre outras formas de endomarketing.  

Tais meios de comunicação, inclusive, têm sido muito utilizados para a propagação das metas e 

ações estabelecidas por meio do Plano Estratégico do Tribunal e de seus resultados, como forma de 

integrar os colaboradores nos processos de aprimoramento de atividades, num esforço conjunto para o 

alcance dos objetivos identificados.  

Foram adotadas ações visando minimizar os riscos identificados para a consecução dos objetivos e 

metas da Unidade Jurisdicionada, como, por exemplo, a instituição da Semana Nacional da Execução 

Trabalhista, a ser realizada anualmente, e a criação do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas – BNDT, 

para viabilizar a expedição da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, criada pela Lei nº 

12.440/2011. Essas ações implementam medidas concretas e coordenadas objetivando garantir maior 

efetividade aos Direitos Sociais previstos na Carta Magna e legislação infraconstitucional, com possibilidade 

de reduzir a taxa de congestionamento da execução na Justiça do Trabalho, na medida em que há o 

estímulo para que a empresa cumpra as suas obrigações trabalhistas. 

Ressaltamos que a própria Administração reconheceu, no Relatório de Gestão (item 7), uma 

fragilidade pontual quanto ao quesito avaliação de risco, ao consignar a inexistência de histórico de fraudes 

e perdas no âmbito dos processos internos da unidade. No entanto, lembramos que é prática do Tribunal a 

instauração de sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. 

Ademais, a implementação do sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJe/JT tem gerado  

aprimoramentos para assegurar a racionalização do uso dos recursos públicos e viabilizar a prestação de 

um melhor serviço à sociedade na resolução dos conflitos.  

Salientamos que existe uma preocupação da organização em formar criticamente seus colaborados 

em competências que estimulem os valores estratégicos definidos e comportamentos e atitudes desejáveis, 

tais como o comprometimento, a ética, a transparência, a responsabilidade socioambiental e a inovação. 

http://www.tst.jus.br/legislacao
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Ainda, tem-se investido em capacitação de fundamentos públicos e estratégicos como a gestão de 

processos, gestão de projetos, gestão por competências e gestão do conhecimento e da informação, 

previstas no programa EDUCARE de treinamento interno. Todos esses feitos favorecem o desenvolvimento 

de um ambiente mais consciente e responsável preocupado com a eficácia, eficiência, economicidade e 

efetividade dos serviços prestados. 

Diante do exposto, concluímos pela confirmação do posicionamento assumido pela Administração no 

Relatório de Gestão, referente ao item 9 do Anexo II da DN TCU nº 108/2010. 

 

3.6. AVALIAÇÃO OBJETIVA ACERCA DA ADERÊNCIA DA UJ AOS CRITÉRIOS DE 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA AQUISIÇÃO DE BENS, MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OU OBRAS, BEM COMO SOBRE A 

SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS DESCARTADOS 

O Tribunal Superior do Trabalho adota, em alguns quesitos, as orientações das normas que tratam da 

sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, materiais de tecnologia da informação e na contratação de 

serviços ou obras.  

Além dos elementos apontados no Relatório de Gestão, obtivemos, do Programa de 

Responsabilidade Socioambiental do TST - Sustentabilidade Solidária, de dados postados no site do TST, 

de normativos internos e de editais de licitação, as seguintes informações: 

 projeto "Licitações Sustentáveis", que objetiva incluir critérios sustentáveis nas licitações do TST, 

recomendando a inclusão do "diferencial ecológico" nos editais de licitações para compra de bens, 

de materiais, e na contratação de serviços. Houve a criação de Grupo de Trabalho para definir 

critérios de compras sustentáveis para toda a Justiça do Trabalho, que resultou na confecção do 

“Guia prático para inclusão de critérios de sustentabilidade nas contratações de bens e serviços” 

no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus (Resolução CSJT nº 103/2012) e do TST (Ato 

GDGSET.GP nº 421/2012); 

 foram adquiridos materiais elétricos para o remodelamento do atual sistema de iluminação das 

escadas de emergência da sede do TST com o objetivo de reduzir o consumo de energia; 

 os papéis no formato A4 adquiridos pelo TST são reciclados e há propostas de aquisição de 

envelopes e folhas para flipchart, também de papel reciclado, assim como lápis confeccionado 

com madeira de reflorestamento; 

 foi solicitada ao Ministério do Planejamento a criação de códigos CATMAT específicos para 

materiais que não agridem o meio ambiente; 

 em relação às carcaças de cartuchos de toner de impressoras, existem acordos firmados com os 

fabricantes dos produtos nos quais há a obrigatoriedade do seu recolhimento, do tratamento dos 

resíduos, assim como da adequada destinação das carcaças inutilizáveis; 

 em 2011 foi realizada licitação para prestação de serviços técnicos de conservação predial dos 

edifícios do TST. O projeto básico do referido procedimento licitatório, assim como o instrumento 

convocatório, foram elaborados de acordo com critérios de sustentabilidade, como, por exemplo (i) 

obrigação de a contratada promover curso de aperfeiçoamento na área de preservação ambiental 

e coleta seletiva dos materiais descartados duas vezes ao ano, uma por semestre, para todos os 

funcionários, inclusive supervisores; (ii) adoção da NR 06 que trata da utilização de equipamento 

de proteção individual – EPI; (iii) exigência do emprego de técnicas e de tecnologias modernas, de 

comprovada eficiência, atentando-se para os aspectos de garantia da qualidade, possibilidades de 

ganhos de produtividade, de preservação do meio ambiente e de economia; e 

 O TST realiza a separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, de 

acordo com o Decreto nº 5.940/2006. Há Termo de Compromisso, assinado em fevereiro de 2011, 

com vigência de três anos, cujo objetivo é a coleta, processamento e comercialização dos 
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mencionados resíduos. O referido termo foi firmado com a Associação Recicla Brasília – 

Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do Distrito Federal; com a Cooperativa de 

Reciclagem, Trabalho e Produção – CORTRAP; e com a Cooperativa de Coleta Seletiva de 

Material Reciclável com Formação de Educação Ambiental – FENIX - COOPERFENIX. 

Cabe informar também que o TST tem estipulado metas, desde 2010, para reduzir o consumo de 

papéis, água e energia elétrica, instituindo indicadores para medir os resultados, conforme apresentado no 

Relatório de Gestão. 

Diante do exposto, esta Unidade de Controle Interno conclui que o TST cumpriu o compromisso 

assumido com relação aos aspectos sobre gestão ambiental e licitações sustentáveis estabelecidos em seu 

Relatório de Gestão do exercício de 2011, conforme as respostas dadas às afirmativas que compõem o 

Quadro A.10.1 do item 10 da Portaria-TCU nº 123/2011, ressalvando apenas a não inclusão no campo 

“Considerações Gerais” sobre a metodologia usada pela UJ para analisar os quesitos. 

 

3.7. AVALIAÇÃO OBJETIVA SOBRE A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UJ  

O Planejamento Estratégico do TST, referente ao período de 2010 a 2014, instituído pela Resolução 

Administrativa TST nº 1.373/2009, fornece as diretrizes institucionais para o Planejamento Estratégico de 

Tecnologia da Informação e Comunicação – PETI, que foi instituído pela Resolução Administrativa TST nº 

1.389/2010.  

Além disso, o PETI alinha-se às diretrizes estratégicas nacionais, conforme prevê as resoluções CNJ 

n
o
 70/2009 e nº 99/2009. Por sua vez, o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação – CGTI, instituído pelo 

Ato TST.GP nº 224/2011, trata das ações estratégicas e de investimentos. Dessa forma, resta consignado 

que o planejamento quanto à área de TI realizado nesta Corte de Justiça atende às normas e às boas 

práticas preconizadas para a administração pública. 

No que tange aos recursos humanos de TI, o Tribunal tem carreira específica formada por Analista 

Judiciário – área Apoio Especializado – especialidade Análise de Sistemas e Técnico Judiciário – área 

Apoio Especializado – especialidade Programação e tem 40% da força de trabalho terceirizada. Portanto, os 

servidores alocados na área de TI tem formação compatível com o trabalho e o percentual de terceirizados 

não representa riscos à atividade, visto que essa terceirização é apenas de posições operacionais (service 

desk e monitoramento do ambiente). 

Ademais, existe projeto de lei no sentido de criar 46 cargos de provimento efetivo de Analista 

Judiciário, que tem por objetivo adequar o quadro de pessoal do Tribunal às necessidades de 

aperfeiçoamento das funções gerenciais e das atividades estratégicas da área de Tecnologia da Informação 

e Comunicação, a fim de possibilitar o cumprimento da missão institucional de prestar jurisdição célere e 

efetiva à sociedade. 

Quanto à salvaguarda da informação, considerando a análise do Ato TST.GDGCA.GP nº 323/2006, 

que instituiu a Política de Segurança da Informação, do Ato TST.GP nº 493/2009 (alterado pelo Ato TST.GP 

nº 342/2011), que instituiu o Comitê Gestor de Segurança da Informação – CGSI e das competências da 

Seção de Segurança da Informação ligada a Secretaria de Tecnologia da Informação, infere-se que, pelo 

menos no campo normativo, os procedimentos adotados estão alinhados com as boas práticas em 

segurança da informação aplicada às organizações governamentais. Ademais, encontra-se em curso neste 

Tribunal projeto para replicação de dados e serviços no TCU, conforme Acordo de Cooperação Técnica 

objeto do Processo nº TC 032.748/2010-8, assinado em 17/12/2010 e Processo Administrativo TST 

503.901/2010-7. 

 



 

Poder Judiciário 
Justiça do Trabalho 
Tribunal Superior do Trabalho 

 

 

 

 

Prestação de Contas Ordinária Anual – Peças Complementares –Exercício 2011                                                                                 32               

Na área de desenvolvimento e produção de sistemas, há uma metodologia de desenvolvimento de 

sistemas, o TST Unified Process - TST-UP, que é utilizada parcialmente. Já quanto à gestão de níveis de 

serviços, verificou-se que há deficiência na definição e gerenciamento dos níveis de serviço nos produtos 

entregues pela área de tecnologia, se comparado aos moldes preconizados nas normas correspondentes 

no COBIT e no ITIL. 

A respeito da contratação e gestão de bens e serviços de TI, não há participação de terceiros, porém 

há contratação vigente referente a pontos de função para o desenvolvimento de sistemas de apoio à 

atividade administrativa e judiciária (Processo Administrativo TST 503.927/2009-5, referente ao Contrato 

PE-124/2009-A). Constatou-se, também, que há deficiência na metodologia de gerenciamento de contratos 

de bens e serviços de TI, a exemplo da falta de identificação dos benefícios para o negócio, nos termos do 

que definem as normas e boas práticas internacionais. Por seu turno, a Secretaria de Controle Interno 

analisa os investimentos relevantes, conforme definido no Ato TST.SECON.GP nº 506/2010. 

Analisando o conteúdo do Relatório de Gestão do Exercício 2011, no que tange ao item 12 da Parte 

A do Anexo da DN TCU nº 108/2010, detalhado no quadro A.12.1, da Portaria-TCU 123/2011, restou 

confirmado o posicionamento assumido por esta Corte de Justiça.  Em complementação, informamos que, 

conforme exposto pela Secretaria de Tecnologia da Informação (SETIN), a metodologia utilizada para 

determinação dos níveis de avaliação consignados no Relatório de Gestão abarcou reuniões realizadas 

com os gestores da área de TI do TST sob a coordenação da Assessoria Técnica e da Coordenadoria de 

Normatização e Controle, ambas da SETIN. 

Por fim, cabe salientar que se encontra em análise, na Secretaria de Controle Interno, as respostas 

dadas pela Secretaria de Tecnologia da Informação referente à Solicitação de Auditoria CAUTI.SECON nº 

01/2010  (com enfoque no planejamento estratégico, na continuidade dos serviços, na segurança e 

arquitetura da informação, na infraestrutura tecnológica, no gerenciamento de mudanças, na definição e 

gerenciamento dos níveis de serviços, na capacidade e desempenho dos recursos, no gerenciamento de 

dados corporativos e no gerenciamento do ambiente físico do CPD) e à Solicitação de Auditoria 

CAUGE.SECOI nº 24/2011 (com enfoque no Sistema de Gestão de Continuidade do Negócio). 

 

3.8. AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS MEDIANTE 

CONVÊNIO, ACORDO, AJUSTE, TERMO DE PARCERIA OU OUTROS INSTRUMENTOS 

CONGÊNERES, BEM COMO A TÍTULO DE SUBVENÇÃO, AUXÍLIO OU CONTRIBUIÇÃO  

Apesar da informação constante no Relatório de Gestão (item 6 da Parte A) para o exercício de 2011 

de que “não houve ocorrências relacionadas a transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo de 

parceria, termo de cooperação ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres”, identificamos vigentes um 

termo de compromisso, um termo de cooperação e um convênio, os quais serão descritos a seguir. 

Cumpre informar, ainda, que os citados termos e convênio não constam registrados no Sistema 

Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos 

de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, o que não corrobora com o declarado no Relatório de Gestão 

referente ao item 7 da Parte A da DN TCU nº 108/2010. 

Ressaltamos que a área responsável foi diligenciada no sentido de doravante efetuar os respectivos 

registros nos sistemas pertinentes e notificada quanto à falta ou inconsistência das informações prestadas 

ao TCU no Relatório de Gestão. A diligência já foi atendida, com a realização dos devidos registros do 

convênio e dos Termos de Cooperação que restavam pendentes. 
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Consignamos, ainda, que houve a descentralização de recursos no valor de R$ 63.000,00, em favor 

do Conselho Nacional de Justiça, para cobrir despesas da produção de peças publicitárias relativas à 

campanha institucional da Semana Nacional da Execução Trabalhista. A descentralização foi autorizada 

mediante despacho do Ex.
mo

 Sr. Ministro Presidente do CSJT, conforme formalizado no processo TST-

503.050/2011-4. 

a. Termo de Compromisso 2/2007-STF, estabelecido entre o Supremo Tribunal Federal, o 

Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Nacional de Justiça  
Compromissário Tribunal Superior do Trabalho - TST 

Compromitente Supremo Tribunal Federal - STF 

Objeto 

Utilização compartilhada de área, destinada única e exclusivamente, para exploração da atividade de sala de 
recepção, medindo 49,96 m², localizada no Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino 

Kubistschek, conforme Contrato Comercial n.º 02-2006-002-0070, celebrado entra a Empresa Brasileira de 

Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO e o Supremo Tribunal Federal. 

Valor R$ 114.777,03 (descentralizado e transferido em 2011 segundo 2011NC00001 e 2011PF000061) 

Processo Administrativo TST 502.038/2008-0 

 

O valor de R$ 114.777,03 somente foi repassado após apresentação de relatório por parte do STF, 

detalhando estimativas de gastos necessários para o exercício de 2011 e indicando o valor a ser rateado. 

Os procedimentos inerentes à gestão do contrato com a Infraero são todos realizados pelo STF, 

todavia, a Coordenadoria de Apoio aos Ministros – CAMin, unidade responsável  pelo acompanhamento do 

Termo de Cooperação no TST, não relatou, durante o exercício de 2011, qualquer problema na execução 

dos serviços referentes ao Termo de Compromisso celebrado. 

As determinações constantes nos arts. 11 e 25 da Lei Complementar nº 101/2000, no que tange à 

arrecadação de receitas e requisitos para transferências, foram observadas. 

Não houve Tomadas de Contas Especiais (TCE) relacionadas ao Termo de Cooperação em questão.  

Não se trata de convênio ou contrato de repasse com entidades privadas sem fins lucrativos, não 

sendo, assim, o procedimento em questão abrangido pelo determinado no art. 4º do Decreto nº 6.170/2007. 

 

b. Termo de Cooperação 1/2011 CNJ-TST, celebrado entre o Tribunal Superior do Trabalho e 

o Conselho Nacional de Justiça 

Partícipes 
Tribunal Superior do Trabalho – TST 

Conselho Nacional de Justiça - CNJ 

Objeto 
Cooperação mútua entre os partícipes para o desenvolvimento de ações com vistas à divulgação institucional 

do Poder Judiciário, prevenção de acidentes de trabalho e redução de litígios deles decorrentes.   

Valor R$ 126.000,00 (descentralizado e transferido em 2011 conforme 2011NC000246 e 2011PF000171) 

Processo Administrativo TST 501.122/2011-0 

 

O valor de R$ 126.000,00 foi repassado ao Conselho Nacional de Justiça em 07/11/2011, após a 

informação do Sr. Secretário de Comunicação Social do TST de que os serviços objeto do referido Termo 

de Cooperação foram realizados satisfatoriamente, conforme consta nos autos que instruíram a celebração 

do Termo de Compromisso (PA TST 501.122/2011-0). 

As determinações constantes nos arts. 11 e 25 da Lei Complementar nº 101/2000, no que tange à 

arrecadação de receitas e requisitos para transferências, foram observadas. 

Não houve Tomadas de Contas Especiais (TCE) relacionadas ao Termo de Cooperação em questão.  

Não se trata de convênio ou contrato de repasse com entidades privadas sem fins lucrativos, não 

sendo, assim, o procedimento em questão abrangido pelo determinado no art. 4º do Decreto 6.170/2007. 
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c. Convênio celebrado entre o Tribunal Superior do Trabalho e a Caixa Econômica Federal 

Convenentes 
Tribunal Superior do Trabalho – TST 
Caixa Econômica Federal 

Objeto 

a) Realização, pela CAIXA, de 38.000 (trinta e oito mil) atendimentos para emissão de certificados digitais 

do tipo A3 para uso de Magistrados e Servidores do TST e TRT´s e 309 (trezentos e nove) atendimentos 

para emissão de certificados digitais do tipo A1 para uso nos equipamentos servidores do TST e TRT´s. 
b) Repassar ao TRIBUNAL, por meio de crédito em conta de fornecedores habilitados na forma da lei, o 

valor de até R$ 1.172.775,18 (hum milhão, cento e setenta e dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e 

dezoito centavos), destinados à aquisição de equipamentos e serviços de tecnologia para uso dos órgãos da 
Justiça do Trabalho. 

Valor Não houve repasse no exercício de 2011 

Processo Administrativo TST 500.678/2010-9 

 

Não foi realizada, no exercício de 2011, nenhuma transferência relativa ao convênio firmado com 

Caixa Econômica Federal, motivo pelo qual resta prejudicada a análise das abordagens solicitadas. 

Entretanto, cumpre informar que o TST vem providenciando a alteração do convênio em questão, 

com vistas a adequar a forma de repasse, previsto no item “b” do objeto do convênio, às recorrentes 

determinações constantes dos Acórdãos TCU n
o
 1.952/2010-Plenário e nº 1.623/2010-1ª Câmara. A referida 

proposta da alteração já foi aprovada pelo Ex.
mo

 Sr. Ministro Presidente do TST para sua efetiva adequação. 

Por fim, esclarecemos que, além dos Termos de Cooperação e Convênio supracitados, estavam 

vigentes no exercício em questão diversos Acordos e Protocolos de Cooperação celebrados entre o TST e 

outras entidades, os quais não envolveram, no entanto, transferências de recursos entre os partícipes. A 

relação completa e os links com o inteiro teor desses instrumentos estão disponíveis no site do TST no 

endereço www.tst.gov.br/web/guest/termos-de-cooperacao.  

 

3.9. AVALIAÇÃO DA REGULARIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, INCLUINDO OS ATOS 

RELATIVOS À DISPENSA E À INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  

No exercício de 2011, foram abertos 134 processos visando à realização de procedimentos 

licitatórios, sendo que a totalidade desses procedimentos deu-se exclusivamente por meio da modalidade 

pregão eletrônico. 

O quadro abaixo ilustra a divisão das licitações realizadas por modalidade, incluindo, também, as 

contratações efetivadas de forma direta por meio de dispensa de licitação ou de inexigibilidade, 

demonstrando integralmente as contratações e aquisições do TST. Salientamos que a concorrência 

constante no quadro refere-se a contrato firmado em anos anteriores e renovado conforme autoriza o art. 57 

da Lei nº 8.666/1993. 

MODALIDADE QUANTIDADE TOTAL (R$) % 

CONCORRÊNCIA¹ 1 4.275.363,66 4 

PREGÃO 134 97.007.614,68 83 

SUBTOTAL 135 101.282.978,34 87 

DISPENSA 286 5.974.808,07 5 

INEXIGIBILIDADE 65 9.724.439,97 8 

SUBTOTAL 351 15.699.248,04 13 

TOTAL 486 116.982.226,38 100 

Fonte: SIAFI/2011 

1-  O valor de R$ 4.275.363,66 refere-se a uma concorrência realizada em 2006, cujo contrato foi renovado, conforme autoriza o art. 57 da Lei n. 8.666/93. 

A amostra de processos licitatórios e de contratações diretas analisados no exercício de 2011 foi 

determinada pelo Ato SECON.GP nº 506/2010, o qual dispõe sobre o momento da análise por parte da 

Secretaria de Controle Interno - SECOI dos procedimentos administrativos da Secretaria do Tribunal, 

elaborado de acordo com os critérios de materialidade, relevância e risco. 

http://www.tst.gov.br/web/guest/termos-de-cooperacao
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De acordo com o referido Ato, esta Unidade de Controle deve analisar a conformidade dos atos de 

gestão dos procedimentos licitatórios com valores acima de R$ 100.000,00 e todos que envolvam serviços 

contínuos contratados por meio de terceirização, ou que, pela relevância da matéria, a Diretoria-Geral 

requeira a análise prévia do processo. Com relação às contratações diretas, deve-se analisar os processos 

de dispensa de licitação enquadrados nos incisos III a XXXI, do art. 24, da Lei nº 8.666/93, com valor  

superior a R$ 40.000,00 e todos os processos de inexigibilidade de licitação com valor superior a R$ 

20.000,00.  

Assim, foram analisados 31 processos de licitação, o que representa 23% do total de procedimentos 

licitatórios realizados. Foram também avaliados 20 processos referentes à contratação direta, que 

representa 5,69% dos procedimentos dessa natureza, conforme quadro abaixo: 

CONTRATAÇÃO 
QUANTIDADE  

CONTRATAÇÃO 

QUANTIDADE 

ANALISADA PELA 

SECRETARIA DE 

CONTROLE INTERNO 

% DE ANÁLISES DA 

SECRETARIA DE 

CONTROLE 

INTERNO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 134 31 23% 

PREGÃO 134 31 23% 

CONCORRÊNCIA - - - 

CONTRATAÇÃO DIRETA 351 20 5,69% 

DISPENSA 286 3 1% 

INEXIGIBILIDADE 65 17 26% 

TOTAL 485 51 10,51% 

A amostra de processos analisados pela Secretaria de Controle Interno, referentes aos pregões, às 

dispensas e às inexigibilidades de licitação, encontra-se detalhada no Anexo a este Relatório de Auditoria 

de Gestão, conforme solicitado pelo item 9 do Anexo III da DN TCU nº 117/2011. 

Em virtude das análises realizadas, foram efetuadas diligências perante as unidades responsáveis 

com a finalidade de aprimorar a instrução processual ou atender às recomendações, que foram 

essencialmente de caráter formal e não comprometeram a avaliação da gestão no exercício. 

As ações de Controle Interno em 2011 foram no sentido de aprimorar a gestão, notadamente 

orientando as unidades administrativas a adotar as práticas consentâneas com a legislação e com as 

orientações dos Tribunais, em especial do TCU. 

Verificamos, de modo geral e no concernente aos aspectos relevantes, a aderência, por parte da 

Administração do TST, em relação às recomendações apresentadas pela Secretaria de Controle Interno, as 

quais têm sido adotadas no universo das contratações realizadas pelo TST. 

Com relação à execução dos contratos firmados pelo TST, efetuamos a análise de conformidade em 

vários momentos, envolvendo as três fases da despesa: empenho, liquidação e pagamento. Foi verificada, 

também, a conformidade dos termos aditivos de prorrogação de vigência e de alterações contratuais.  

Importa registrar que a análise da SECOI não se restringiu à conformidade documental da licitação, 

tendo auditado in loco a execução de diversos contratos, notadamente para avaliar a efetividade da 

fiscalização quanto ao recebimento do objeto, sendo oportuno destacar as seguintes ocorrências, dentre 

outras: 

a) jornada de trabalho em desacordo com a Convenção Coletiva de Trabalho que rege a categoria; 

b) ausência de penalização à contratada por entrega de uniformes em atraso, sem a devida 

justificativa; 

c) não cumprimento de obrigações contratuais pela contratada. Ausência de penalização à 

empresa;  

d) ausência de materiais de primeiros socorros e de equipamentos exigidos em contrato; 
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e) entrega do PPCI  (Plano de Prevenção Contra Incêndio e Pânico) em atraso, sem justificativa nos 

autos e penalização à contratada; 

f) os postos de vigilância armada não utilizam equipamento de proteção individual previsto no 

contrato; 

g) ausência dos requisitos de qualificação técnica em alguns profissionais designados pela 

contratada para prestar serviço no TST; 

h) ausência de certificado de credenciamento junto ao CBMDF; 

i) salário repassado aos funcionários em desacordo com o estabelecido na planilha de formação de 

preços do contrato/termo aditivo e com a convenção coletiva de trabalho da categoria; 

j) base de cálculo da hora extraordinária em desacordo com a Súmula 264 do TST; 

k) base de cálculo incorreta do adicional por tempo de serviço; 

l) ausência de justificativa que ampare a concessão de prorrogação do prazo de entrega do objeto 

contratual; 

m) tombamento realizado com prazo superior ao estabelecido no parágrafo único, do artigo 48, do 

Ato GDGSET.GP nº 337/2008; 

n) ausência de emissão de Termo de Responsabilidade e o consequente registro no Sistema de 

Patrimônio – SISPAT, no momento da movimentação dos bens; 

o) ausência de previsão de garantia contratual, desguarnecendo a Administração de um de seus 

principais instrumentos coercitivos no caso de descumprimentos de obrigações pactuadas; 

p) insuficiência de prazo do seguro-garantia para abranger todo o período de obrigações 

contratuais; e 

q) ausência de registro do contrato e do termo aditivo no SIASG. 

Esta Unidade de Controle fez recomendações com vistas a regularizar todas as ocorrências listadas 

acima, as quais foram acatadas pela Administração do TST. 

Tendo por base a análise dos processos de contratação e demais atos da gestão administrativa deste 

Tribunal, concluímos que o TST tem uma estrutura de controle que contribui de forma efetiva e positiva para 

garantir a regularidade das contratações.  

 

3.10. AVALIAÇÃO DA GESTÃO DO USO DE CARTÕES DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL 

No citado exercício, o TST utilizou exclusivamente o Cartão de Pagamento do Governo Federal para 

despesas enquadradas como suprimento de fundos, nos termos do art. 2º do Decreto nº 5.355, de 28 de 

janeiro de 2005, alterado pelo Decreto nº 6.370, de 1º de fevereiro de 2008. Foram concedidos, em 2011, 

32 suprimentos de fundo no âmbito deste Tribunal. 

Conforme as informações constantes nas tabelas apresentadas no item 11 do Relatório de Gestão, 

os gastos efetuados por meio de suprimento de fundos totalizaram R$ 137.407,00. Cabe ressaltar que, 

deste montante, o valor de R$ 109.569,00 foi utilizado na modalidade Fatura, enquanto outros R$ 27.856,00 

foram utilizados na modalidade de Saque. 

Importa ressaltar que os valores utilizados na modalidade Saque representaram apenas 20,3% do 

total da despesa, o que indica observância ao limite máximo de 30% para saques, nos termos dos Decretos 

n
o
 5.355/2005 e nº 6.370/2008, bem como do normativo interno. 

A sistemática de contabilização da conta 199962401 – Fatura – Cartão de Pagamento do Governo 

Federal e da conta 199962402 – Saque – Cartão de Pagamento do Governo Federal reflete exatamente a 

despesa realizada com suprimento de fundos no supracitado exercício, fato que atesta a fidedignidade das 

informações prestadas pela Administração do TST em seu Relatório de Gestão. 
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Constatamos, por meio de auditoria realizada nos processos de concessões e prestação de contas 

referentes aos Suprimentos de Fundos do exercício em análise, que os gestores responsáveis possuem 

uma estrutura adequada de controle interno administrativo, fato que garantiu a regular utilização e controle 

dos recursos oriundos dos cartões de pagamento. Inclusive, o TST possui regulamentação interna, Ato  

SEAOF.GDGSET.GP nº 448/2009, que auxilia no controle das concessões, aplicações e prestações de 

contas relacionadas a esse procedimento. 

 

3.11. AVALIAÇÃO DOS REGISTROS DE PASSIVOS SEM PRÉVIA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE 

CRÉDITOS OU DE RECURSOS 

Conforme informado no Relatório de Gestão, não houve ocorrência de passivos sem previsão 

orçamentária de créditos ou de recursos no exercício de 2011, fato demonstrado pela estática das contas 

21211.11.00; 2121211.00; 21213.11.00; 21215.22.00 e 21219.22.00, integrantes do Sistema de 

Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI. 

 

3.12. AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DA MANUTENÇÃO DO REGISTRO DE VALORES EM DE 

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  

Foram inscritos, em dezembro de 2011, R$ 41.690.998,66 em Restos a Pagar não Processados. 

Desse montante, realizamos análise sobre os 32 empenhos inscritos de maior valor, que totalizaram R$ 

32.482.488,71, correspondendo a 77,91% do total inscrito.  

   
A partir de nossa análise, constatamos que as inscrições dos empenhos foram realizadas em estrita 

consonância com o estabelecido no art. 35 do Decreto nº 93.872/86, em específico com o inciso I, o qual 

citamos abaixo: 

Art . 35. O empenho de despesa não liquidada será considerado anulado em 31 de dezembro, para todos os fins, 

salvo quando:  

I - vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor, nele estabelecida;  

No tocante aos exercícios anteriores, o saldo total de R$ 3.062.039,43 refere-se a 7 empenhos de 

restos a pagar do exercício de 2009 no valor de R$ 457.333,00 e outros 52 empenhos  do exercício de 2010 

que representam um valor R$ 2.604.707,00. Os restos a pagar referentes a empenhos dos exercícios de 

2007 e 2008 foram em sua maioria pagos em 2011 e os remanescentes tiveram seus saldos cancelados ao 

final do exercício.  

 Cumpre informar que os empenhos de restos a pagar não processados do exercício de 2009, ainda 

válidos, obedecem ao determinado no inciso II do art. 1º do Decreto nº 7.468/2011, in verbis: 

Art. 1º  Permanecem válidos, após 30 de abril de 2011, os empenhos de restos a pagar não processados das 

despesas inscritas nos exercícios financeiros de 2007, 2008 e 2009 que atendam as seguintes condições: 

(...) 

R$ 32.482.488,71 

R$ 9.208.509,95 Empenho Analisados 

Empenho restantes 
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II - empenhos dos exercícios financeiros de 2007, 2008 e 2009 que se refiram às despesas executadas 

diretamente pelos órgãos e entidades do Governo Federal, com execução iniciada até 30 de abril de 2011; 

Assim, avaliamos como regulares as inscrições dos restos a pagar não processados realizadas por 

este Tribunal no exercício em questão. 

 

3.13. RELAÇÃO DAS IRREGULARIDADES QUE RESULTARAM EM DANO OU PREJUÍZO, 

VERIFICADAS POR MEIO DA AUDITORIA DE GESTÃO 

Não foram constatadas, por meio da auditoria de gestão, irregularidades que resultaram em dano ou 

prejuízo ao erário.  

 

3.14. FALHAS E IRREGULARIDADES CONSTATADAS QUE NÃO RESULTARAM EM DANO OU 

PREJUÍZO E QUE AINDA NÃO TENHAM SIDO CORRIGIDAS PELO GESTOR OU CUJAS 

JUSTIFICATIVAS NÃO TENHAM SIDO ACATADAS 

A ausência temporária do cumprimento de algumas recomendações/diligências promovidas por esta 

Unidade de Controle Interno, em geral, provocadas em razão de falhas de natureza formal, está justificada 

no Relatório de Gestão encaminhado a essa Corte de Contas. Naquele documento, a Administração se 

justifica alegando que, para o atendimento, foi observado o grau de materialidade e relevância das 

ocorrências, priorizando aquelas em que a adoção de medidas se mostra benéfica ao interesse público.  

 

3.15. AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA E CONCLUSIVA SOBRE AS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS 

PELOS RESPONSÁVEIS SOBRE IRREGULARIDADES VERIFICADAS NA AUDITORIA DE 

GESTÃO E INCLUÍDAS NO RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 

Como já informado, no exercício de 2011 não houve ocorrências deste tipo no âmbito do TST, logo, 

não há avaliação quanto a este tópico. 

 

3.16. AVALIAÇÃO OBJETIVA SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA 

LEI N.º 8.730/1993 PELA UJ 

Verifica-se que o Relatório de Gestão apresentado contemplou adequadamente as informações sobre 

o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730/1993, na forma do item 8 da Parte A do Anexo 

II da DN-TCU nº 108/2010. Foi apontada a ocorrência de 26 servidores que não cumpriram com a obrigação 

legal e foram descritas as providências, a forma de recepção e guarda e os demais controles existentes na 

área gestora. 

Objetivando a verificação e a avaliação do cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 

8.730/1993, quanto à entrega e ao tratamento das declarações de bens e rendas de autoridades e 

servidores públicos, foram realizados trabalhos de auditoria que tiveram por objetivos: 

a) identificar as autoridades e servidores que cumpriram a obrigação da entrega das autorizações de 

acesso aos dados de Bens e Rendas, nos termos do anexo da IN-TCU nº 65/2011 ou do anexo II 

da IN-TCU nº 67/2011, ou que cumpriram a obrigação de apresentar o Formulário de Declaração 

de Bens e Rendas, em papel, conforme modelo do anexo I da IN-TCU nº 67/2011, ou a cópia da 

Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, segundo disposto na IN-TCU 

nº 5/1994; 
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b) verificar o cumprimento da remessa dentro do prazo dos documentos definidos no art. 7º da IN-

TCU nº 67/2011, relativos às obrigações dos Ex.
mos

 Srs. Ministros; e 

c) avaliar os procedimentos de controle interno adotados pela área de pessoal, responsável pela 

coleta e guarda dos documentos a que se refere à legislação citada. 

Como resultado da auditoria realizada, foram confirmados os casos de servidores que deixaram de 

cumprir a exigência da entrega da declaração e efetuadas recomendações para ajustes nos controles 

administrativos e outras a fim de sanar os casos de inadimplência. 

Após resposta dos gestores às recomendações expedidas, restaram, até o presente momento, 

apenas 9 servidores que ainda não apresentaram a documentação exigida. Em relação a esses servidores, 

salienta-se que todos se encontram em exercício em outros órgãos, motivo que tem dificultado o efetivo 

recebimento dos documentos. Embora considerados inadimplentes perante este Tribunal, é possível que 

eles tenham cumprido com a obrigação legal perante o órgão cessionário. Entretanto, ressalta-se que todos 

foram novamente oficiados, por intermédio dos órgãos onde exercem suas atividades, aos quais foram 

solicitados o recibo de entrega da comunicação aos respectivos servidores e o envio de fotocópia 

autenticada das autorizações eventualmente entregues. Assim, aquilo que estava ao alcance da 

Administração do TST foi efetuado, com vistas ao cumprimento, por parte desses servidores, do estatuído 

na Lei nº 8.730/1993 e na IN-TCU nº 67/2011. 

Esta Unidade de Controle, quanto à obtenção e formalização das informações, constatou a 

autenticidade e fidedignidade dos documentos apresentados. No que se refere ao tratamento e guarda das 

informações, este Tribunal mantém as autorizações de acesso aos dados de bens e rendas organizadas 

alfabeticamente em arquivos físicos, enquanto os formulários de declaração de bens e rendas foram 

segregados por exercício. Toda documentação está sob a responsabilidade da área de pessoal, em local 

seguro e com acesso restrito, preservando o sigilo das informações. 

Informa-se, também, que foi incorporado novo campo ao sistema utilizado para gerenciamento de 

pessoal, objetivando o controle informatizado da entrega das autorizações de acesso pelos servidores e 

magistrados, bem como foram atualizados os procedimentos de admissão de novos servidores para 

adequá-los aos normativos vigentes.  

Nesse mesmo contexto, a normatização interna que trata do tema está em fase de revisão. Ainda, 

como ferramenta de divulgação e disponibilização dos formulários objetos dos Anexos I e II da IN-TCU nº 

67/2011, houve atualização do repositório em que se encontram as minutas de documentos diversos de 

interesse comum aos servidores e magistrados, disponível no portal da intranet do Tribunal.  

Como condição necessária à posse ou à entrada em exercício, certificou-se a adequada observância 

ao art. 4º da IN-TCU nº 67/2011 e constatou-se que a totalidade dos novos servidores optou pela entrega da 

autorização de acesso, a qual está inclusive sendo digitalizada e incorporada às pastas funcionais desses 

servidores, além de serem fisicamente arquivadas. 

Importante ressaltar a singularidade do exercício de 2011, em virtude das alterações havidas na 

legislação. Destacamos, contudo, que as modificações resultaram em uma simplificação dos procedimentos 

anuais a serem adotados, tanto pela área de pessoal quanto pela unidade de controle interno do órgão, 

principalmente devido à alta adesão de servidores e magistrados ao preenchimento da autorização de 

acesso aos dados de bens e rendas, na forma do art. 2º da IN-TCU nº 65/2011 ou do art. 3º da IN-TCU nº 

67/2011. Em relação ao exercício avaliado, do total de autoridades e servidores vinculados ao Tribunal, 

independente do vínculo funcional, 98% optaram pela entrega, uma única vez, da aludida autorização, 

conforme ilustrado no gráfico a seguir. 
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Após cumprimento dessa obrigação referente ao exercício de 2012, informa-se que menos de 10 

servidores ainda optaram pela entrega da declaração de bens e rendas. Assim, conclui-se que há uma 

tendência a que o total de magistrados e servidores vinculados a este Tribunal cumpram com essa 

exigência legal por meio da concessão de autorização de acesso aos dados de bens e rendas constantes 

das Declarações de Ajuste Anual entregues à Receita Federal do Brasil. 

 

3.17. AVALIAÇÃO OBJETIVA SOBRE A GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DE 

RESPONSABILIDADE DA UJ CLASSIFICADO COMO “BENS DE USO ESPECIAL” DE 

PROPRIEDADE DA UNIÃO OU LOCADO DE TERCEIROS 

Conforme testes realizados, este Tribunal dispõe de uma estrutura de pessoal suficiente, bem como 

de uma adequada estrutura tecnológica para bem gerir os bens imóveis a cargo desta Unidade 

Jurisdicionada. 

Constatamos que os três imóveis registrados em nome desta UG (080001) estão inseridos 

devidamente no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União – SPIUNET. Os demais 

imóveis registrados no Relatório de Gestão, segundo item 11 da Parte A do Anexo II da DN TCU nº 

108/2010, em razão da interligação existente entre o SIAFI e o SPIUNET (Item 3.1.3.5 da Macrofunção 

021107), não podem ter seus dados atualizados pelo TST, cabendo essa função à UG detentora do imóvel, 

no caso, a Gerência Regional de Patrimônio da União – DF (GRPU-DF). 

Todavia, no tocante à atualização dos dados dos três imóveis registrados em nossa UG (080001) no 

SPIUNET, somente o imóvel que abriga a sede do TST, localizada no Setor de Administração Federal Sul 

(RIP 9701.18783.500.6), está com a avaliação dentro do prazo de validade. Já foi reiterada à Administração 

do TST a necessidade de regularização das avaliações dos outros dois imóveis. 

Quanto à locação de imóveis de terceiros, ressaltamos que não houve ocorrências nesta UJ no 

exercício de 2011, restando prejudicada a análise comparativa dos gastos com manutenção desses imóveis 

com aqueles próprios e da União. 

Durante o exercício financeiro de 2011 foram realizadas pelo TST diversas despesas necessárias à 

conservação e manutenção dos imóveis sob sua responsabilidade, mediante a abertura de processo 

administrativo individualizado, tanto para as despesas com instalações quanto para as despesas 

condominiais, as taxas extras e o fundo de reserva.  

No que concerne à segregação contábil suficientemente analítica, o TST evidencia os registros 

contábeis relativos às despesas oriundas da manutenção de imóveis próprios e da União, por meio de 

documentação hábil em conformidade com as normas e técnicas contábeis, possibilitando, assim, o 

acompanhamento efetivo e a fiscalização da aplicação dos recursos públicos em consonância aos ditames 

legais sobre o assunto.  

Percebemos, desse modo, uma preocupação do TST na busca do conhecimento permanente e 

98,0% 

1,6% 
0,3% 

Autorização de acesso 

Declaração de Bens e Rendas 

Inadimplentes 
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atualizado das informações referentes à gestão do patrimônio imobiliário sob sua responsabilidade, 

possibilitando o aproveitamento eficaz de suas ocupações, bem como evitando a ocorrência desnecessária 

de despesas adicionais com aquisições ou locações de terceiros. 

 

3.18. AVALIAÇÃO DA GESTÃO DA UJ SOBRE AS RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS PRATICADAS 

Conforme informado na introdução do Relatório de Gestão, este Tribunal “não se enquadra no rol das 

unidades que gerenciam renúncias tributárias” de forma que confirmamos que o item 14 da Parte A da DN TCU 

nº 108/2010 não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada. 

Brasília, 6 de julho de 2012. 

 
 

Valmir Almeida Nobre 

Coordenador de Auditoria de Gestão de  
Pessoal e Benefícios - CAUPE  

 
Antonio Carlos Moreira Bergo 

Coordenador de Auditoria de Gestão 
Administrativa – CAUGE  
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ANEXO ÚNICO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO 

AMOSTRA DOS PROCESSOS LICITATÓRIO - EXERCÍCIO DE 2011 

 

Modalidade Contratada CNPJ Motivação da Contratação Objeto Valor Anual 

(R$) 

Fundamento 

Legal 

PREGÃO  

nº 9/2011 

L.A. VIAGENS E 

TURISMO LTDA ME 

04.613.668/0001-65 A prestação dos serviços destina-se ao fornecimento de hospedagem e 

alimentação em hotéis de categoria superior, para os Excelentíssimos Srs. 

Juízes que participarão dos Cursos de Formação Inicial da ENAMAT, 

consoante programação dessa Escola, no período de 1 (um) ano. 

Registro de Preços para futura prestação de serviços de hospedagem e 

alimentação em hotel de categoria superior. 

 
2.053.800,00 - 

PREGÃO  

nº 10/2011 

TEC CENTER 

SOLUÇÕES EM 

INFORMÁTICA LTDA - 

ME 

11.440.383/0001-35 Necessidade constante de reparos - com ou sem utilização de peças -, para os 

equipamentos que já não possuem mais garantia de manutenção por aquisição. 

Contratação de empresa especializada para prestar serviços de 

manutenção por intervenção em equipamentos de informática. 
305.207,92 - 

PREGÃO  

nº 18/2011 

DIVIHOUSE COMÉRCIO 

E SERVIÇOS LTDA EPP 

02.332.908/0001-28 Necessidade de se instalar e/ou remanejar divisórias nas diversas unidades 

Administrativas e Judiciárias da Nova Sede do TST do TST, tendo em vista as 

mudanças de layouts necessárias ao seu adequado funcionamento. 

Registro de Preços para futuras aquisições, instalações e remanejamento 

de divisórias especiais, padrão TST. 

 

269.333,45 - 

PREGÃO  

nº 20/2011 

SAYOGA 

INSTRUMENTAL LTDA 

05.275.910/0001-09 Necessidade de modernizar e de aprimorar o atendimento às demandas de 

sonorização e registro do áudio das sessões e eventos do Tribunal Superior do 

Trabalho. 

Contratação de empresa para fornecimento de mesas de som digital 

(console de mixagem digital). 135.249,00 - 

PREGÃO  

nº 27/2011 

WM COMÉRCIO DE 

PAPELARIA E 

INFORMÁTICA LTDA 

EPP; 

NABELES COMÉRCIO 

DE MATERIAIS DE 

ESCRITÓRIO E 

CONFECÇÕES LTDA; 

ROMA ARTIGOS DE 

PAPELARIA LTDA EPP; 

COMERCIAL SÃO 

FIDELIS PAPELARIA 

LTDA ME; 

ARCO COMÉRCIO DE 

PRODUTOS DE 

PAPELARIA LTDA 

11.406.200/0001-65; 

12.267.507/0001-95; 

12.019.499/0001-68; 

03.753.508/0001-59; 

12.473.601/0001-69 

Futuras aquisições de material de expediente.  

 

Registro de Preços para futuras aquisições de material de expediente. 

 

164.546,72 - 

PREGÃO  

nº 32/2011 

GRAFIMEL ARTES 

GRÁFICAS LTDA - ME 

51.035.244/0001-40 Reposição de estoque do material necessário à identificação dos processos 

judiciários de competência do Tribunal Superior do Trabalho, conforme 

determinado no ato GDGCJ.GP.56/2005. 

Registro de Preços para futuras aquisições de papel Color Plus. 

 145.000,00 - 

PREGÃO  

nº 33/2011 

NOVA PLANALTO 

SERVIÇOS GERAIS 

LTDA - ME 

08.878.823/0001-26 A contratação dos auxiliares de biblioteca se justifica, dentre outros motivos, 

pelo expressivo aumento da demanda por parte dos usuários tanto internos 

quanto externos da Biblioteca. À guisa de exemplo, somente nos últimos dois 

anos, a demanda diária média da Biblioteca triplicou, mas o quadro de 

funcionários e estagiários manteve‐se praticamente inalterado. A manter‐se 

essa desproporção é de temer‐se que haja futuramente prejuízo na qualidade 

dos serviços prestados ao público. 

Prestação de serviços de auxiliar de biblioteca. 

 

1.681.819,20 - 

PREGÃO  

nº 35/2011 

RETÍFICA E 

TORNEADORA MINEIRA 

LTDA - EPP 

00.499.640/0001-98 Manter a frota de veículos oficiais da marca VOLKSWAGEN em perfeitas 

condições de uso, por meio de manutenção preventiva e corretiva. 

 

Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios originais, 

em veículos da marca Volkswagen. 

 

78.370,66 (1) - 

PREGÃO  

nº 37/2011 

MICROSENS LTDA 

 

78.126.950/0003-16 Necessidade de aquisição de cartuchos para estoque no Setor de Almoxarifado. 

 

Registro de Preços para futuras aquisições de cartuchos de toner para 

impressora. 
84.750,00 - 
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ANEXO ÚNICO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO 

AMOSTRA DOS PROCESSOS LICITATÓRIO - EXERCÍCIO DE 2011 

 

Modalidade Contratada CNPJ Motivação da Contratação Objeto Valor Anual 

(R$) 

Fundamento 

Legal 

 

PREGÃO  

nº 42/2011 

AURUS COMÉRCIO E 

DISTRIBUIÇÃO LTDA; 

STACATTO COMÉRCIO 

DE MÓVEIS LTDA; 

JEAN MILLER SCATENA 

– EPP; 

TECNOLINEA 

INJETADOS PLÁSTICOS 

LTDA; 

TECNO2000 INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO LTDA 

50.870.575/0001-33; 

05.498.012/0001-01; 

07.003.227/0001-30; 

93.448.959/0001-75; 

21.306.287/0001-52 

Manter a Seção de Controle Patrimonial munida de elementos necessários para 

atender as demandas de cadeiras em geral, com brevidade, propiciando aos 

gabinetes, ao corpo diretivo e aos servidores, melhores condições de trabalho. 

 

Registro de Preços para futuras aquisições de cadeiras e poltronas. 

 

1.069.181,80 - 

PREGÃO  

nº 46/2011 

A. F. G – CONSTRUÇÕES 

E SERVIÇOS LTDA 

07.157.877/0001-30 Assegurar a continuidade do atendimento aos serviços de copeiragem e preparo 

de refeições, visto que não há no quadro de pessoal do TST cargos específicos 

destinados à realização destas atividades. 

Contratação de empresa para prestação de serviços de copeiragem e 

preparo de refeições  

 

2.348.895,60 - 

PREGÃO  

nº 50/2011 

MICROSENS LTDA; 

OMEGATI COMÉRCIO 

DE INFORMÁTICA 

LTDA; 

CONVERGÊNCIA 

INFORMÁTICA LTDA; 

BBR SOLUÇÕES, 

COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA EPP 

78.126.950/0003-16; 

05.928.203/0002-47; 

07.421.648/0001-80; 

12.388.512/0001-56 

Necessidade de manutenção de estoque de suprimentos de informática no 

Almoxarifado do Tribunal, visando atender a demanda dos usuários dos 

equipamentos. 

 

Registro de Preços para futuras aquisições de suprimento de informática. 

 

120.929,60 - 

PREGÃO  

nº 53/2011 

BRASFORT EMPRESA 

DE SEGURANÇA LTDA 

03.497.401/0001-97 

 

A presente contratação justifica-se pela necessidade de se oferecer um serviço 

célere e confiável no que diz respeito à segurança patrimonial.  

 

Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância armada 

para as residências dos Senhores Ministros desta Corte. 2.672.967,60 - 

PREGÃO  

nº 55/2011 

PALMAS EDITORA 

GRÁFICA LTDA – ME; 

SPEED EDITORA 

GRÁFICA E BRINDES 

LTDA; 

WJ GRÁFICA EDITORA 

E PAPELARIA LTDA – 

ME; 

MILTON DE SOUSA 

ASSUNÇÃO –EPP 

26.966242/0001-28; 

06.967.801/0001-07; 

00.694.534/0001-65; 

01.407.871/0001-97; 

 

Atendimento das demandas de serviços gráficos para o Tribunal Superior do 

Trabalho. 

 

Registro de Preços para futuras confecções de impressos gráficos. 

 

156.553,30 - 

PREGÃO  

nº 63/2011 

PICK-UP CENTER 

TECNOLOGIA EM PICK-

UP’S E CAMINHÕES 

LTDA 

04.339.617/0001-97 Necessidade de assegurar a continuidade nos serviços de manutenção de 

veículos da marca MARCOPOLO pertencentes ao Tribunal Superior do 

Trabalho no que diz respeito a ações preventivas e corretivas. Trata-se de 

serviço de natureza continuada, pois sua interrupção acarretaria transtornos às 

atividades do TST. 

 

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com 

fornecimento de peças e acessórios originais, em veículos da marca 

Marcopolo. 

 
58.136,54 (2) - 

PREGÃO  

nº 64/2011 

CTBC MULTIMÍDIA 

DATA NET S/A; 

 

04.622.116/0001-13 A aquisição desses serviços é fundamental para que se possa viabilizar à 

iminente demanda de transmissão ao vivo para a televisão das sessões de 

julgamentos do TST e mostra-se essencial à manutenção e bom andamento na 

regularidade da produção de matérias jornalísticas para a TV Justiça, 

Contratação de empresa para prestação de serviços de transmissão 

bidirecional de sinal de vídeo e de áudio, em fibra ótica, entre o Tribunal 

Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal. 
216.000,01 - 
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ANEXO ÚNICO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO 

AMOSTRA DOS PROCESSOS LICITATÓRIO - EXERCÍCIO DE 2011 

 

Modalidade Contratada CNPJ Motivação da Contratação Objeto Valor Anual 

(R$) 

Fundamento 

Legal 

contribuindo para ampliar as ações da Justiça Trabalhista, tornando 

transparentes suas decisões.Também irá contribuir para que a Assessoria de 

Comunicação Social do TST possa acompanhar tecnologicamente a ampliação 

da equipe de produção, que já foi contratada por meio do Pregão 81/2010. 

PREGÃO n 

º 66/2011 

MDI ENGENHARIA 

CIVIL LTDA 

08.355.328/0001-32 Necessidade de recuperação das instalações do imóvel funcional sito a SQS 

215, Bloco “G”, apartamento 408, para que o mesmo tenha condições de 

habitabilidade. 

 

Contratação de serviços especializados para recuperação das instalações 

do imóvel funcional localizado na SQS 215, Bloco G, apartamento 408. 
173.990,00 - 

PREGÃO n 

º 68/2011 

BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0326-90 O serviço 0800 é um serviço telefônico na modalidade de chamada franqueada 

do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, usando o sistema de tarifação 

reversa, para possibilitar o recebimento de ligações telefônicas locais e de 

longa distância destinadas à Ouvidoria do TST, incluindo as ligações 

originadas em telefones fixos e telefones móveis. Trata-se da conversão 

(regeneração) do 0800 para um número de lista (terminal do assinante), com 

encaminhamento normal através da rede pública. 

Contratação de empresa especializada em prestação de serviço 0800 

regenerado para atender a Ouvidoria do TST. 

 

49.061,46 - 

PREGÃO 

nº 73/2011 

AUTO REGULADORA 

NIPPON LTDA 

00.349.993/0001-01 Necessidade de assegurar a continuidade nos serviços de manutenção de 

veículos da marca HONDA pertencentes ao Tribunal Superior do Trabalho no 

que diz respeito a ações preventivas e corretivas. 

Contratação de empresa para prestação dos serviços de revisão e 

manutenção preventiva e corretiva, para veículos da marca HONDA, 

pertencentes à frota oficial deste Tribunal. 

33.340,19 - 

PREGÃO  

nº 75/2011 

CONBRÁS 

ENGENHARIA LTDA 

33.158.874/0001-20 Necessidade de contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de manutenção predial, garantindo a disponibilidade e o desempenho 

dos equipamentos e dos sistemas prediais através de serviços de reparos, 

avaliações de funcionamento, limpeza e substituição de componentes, entre 

outros, com a finalidade de resguardar-se de interrupções não previstas nas 

atividades do órgão. 

Contratação de empresa especializada no ramo da engenharia para a 

prestação de serviços técnicos de conservação predial, operação, 

gerenciamento e supervisão da manutenção preditiva, preventiva e 

corretiva, remanejamento em ativos patrimoniais do Tribunal Superior do 

Trabalho, suporte no desenvolvimento e design de produtos, mobiliário e 

programação visual e suporte na fiscalização de obras incluindo 

ferramental e instrumental técnico adequado, uniformes, material de 

consumo, mão-de-obra, encargos sociais, seguros, administração, cessão 

técnica, licenças inerentes às especialidades e tributos 

5.060.176,20 - 

PREGÃO  

nº 80/2011 

MULTIMICROS 

COMÉRCIO E SERVIÇOS 

DE INFORMÁTICA 

LTDA. 

05.989.242/0001-73 Trata-se de equipamento de uso cotidiano em diversas unidades do TST, os 

quais são imprescindíveis para arquivos de processos, documentos e pastas 

funcionais. 

Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com 

reposição de peças, em arquivos deslizantes. 
24.999,52 - 

PREGÃO  

nº 88/2011 

SOMA CONSERVAÇÃO 

E LIMPEZA LTDA. 

02.203.129/0001-22 Necessidade de oferecer ao público interno e externo que frequenta o Tribunal 

Superior do Trabalho um serviço de qualidade, célere e confiável, com um 

controle eficiente da entrada e saída de pessoas, veículos e materiais, bem 

assim garantir um desenvolvimento eficaz e seguro das atividades desta Corte. 

Contratação de empresa para prestação de serviços de portaria, com 

fornecimento de mão-de-obra especializada, nas dependências do 

Tribunal Superior do Trabalho. 
473.616,00 - 

PREGÃO  

nº 93/2011 

EMPRESA BRASILEIRA 

DE TECNOLOGIA E 

ADMINISTRAÇÃO DE 

CONVÊNIO HOM LTDA 

03.506.307/0001-57 Permitir o abastecimento dos veículos oficiais da frota do Tribunal Superior do 

Trabalho. 

Aquisição de combustíveis mediante a utilização de cartões 

eletrônicos/magnéticos. 
660.000,00 - 

PREGÃO  

nº 96/2011 

TRUE ACCESS 

CONULTING S.A 

03.369.656/0001-74 A renovação da solução está alinhada com a missão do PETI-JT11 – “prover 

soluções de tecnologia da informação e comunicação efetivas que viabilizem e 

priorizem o cumprimento da função institucional da Justiça do Trabalho” - e 

com o seu objetivo de garantir a adequação da infraestrutura, sistemas e 

serviços de TIC. 

Registro de preços para futuras aquisições, treinamento, manutenção e 

suporte de solução de prevenção de instrução para conexão à rede 

corporativa de dados da Justiça do Trabalho. 3.823.000,00 - 

PREGÃO  

nº 101/2011 

AURUS COMERCIAL E 

DISTRIBUIDORA LTDA; 

SANTO ANTONIO 

50.870.575/0001-33; 

06.049.630/0001-37; 

03.961.467/0001-96; 

Consolidar as estruturas e o funcionamento das Escolas Judiciais dos Tribunais 

Regionais do Trabalho. 

Registro de preços para futuras aquisições de mobiliários para as Escolas 

Judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho. 703.675,00 - 



 

Poder Judiciário 
Justiça do Trabalho 
Tribunal Superior do Trabalho 
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Modalidade Contratada CNPJ Motivação da Contratação Objeto Valor Anual 

(R$) 

Fundamento 

Legal 

COMÉRCIO DE MÓVEIS 

LTDA; 

MULTIQUADROS E 

VIDROS LTDA;  

AMÉRICA SERVIÇOS DE 

COLOCAÇÃO DE 

QUADROS LTDA. ME 

01.502.751/0001-79 

PREGÃO  

nº 102/2011 

VIVO S.A 02.449.992/0155-10 O serviço móvel é imprescindível às atividades do Tribunal Superior do 

Trabalho e a suspensão deste serviço traria enormes transtornos, no que se 

torna justificável sua contratação. 

Prestação de serviços móvel pessoal, roaming nacional e roaming 

internacional, no sistema digital pós-pago 984.855,92 - 

PREGÃO  

nº 105/2011 

TAC MANUTENÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA. ME 

07.951.388/0001-55 Necessidade de oferecer ao público interno e externo do Tribunal Superior do 

Trabalho um serviço de qualidade, célere e confiável, com o encaminhamento 

dos visitantes aos setores competentes, além da realização da devida 

identificação de todos que ingressem nas dependências do Tribunal. 

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 

recepção para as dependências do TST. 
1.181.586,24 - 

PREGÃO 

nº 111/2011 

ABRA INFORMÁTICA 

LTDA EPP 

09.186.091/0001-76 Necessidade de atualização das licenças defasadas, regularização das licenças 

excedentes e prestação de suporte adequado aos usuários finais. 

Registro de Preços para futuras aquisições de 300 licenças do software 

aplicativo Adobe Acrobat Professional X, ou mais recente, e 400 licenças 

do software Adobe Acrobat, atualização da versão Pro 9 para a versão 

mais recente. 

300.800,00 - 

PREGÃO 

nº 112/2011 

MDI – ENGENHARIA 

CIVIL LTDA. 

08.355.328/0001-32 Necessidade de adequação da sala de Sessões do 5º pavimento do bloco B, com 

objetivo de transformar o espaço em auditório multiuso com capacidade para 

até 200 pessoas. 

Contratação de serviços de adequação de espaço físico no Edifício Sede 

do TST. 187.264,35 - 

PREGÃO  

nº 115/2011 

EMPÓRIO VÉRTICE – 

EDITORA E 

DISTRIBUIDORA DE 

LIVROS LTDA. 

07.151.477/0001-17 Faz-se necessário manter um acervo bibliográfico atualizado, a fim de suprir as 

necessidades dos Magistrados, bem como dos Servidores desta Corte, 

proporcionando, assim, uma melhoria na prestação das atividades 

Jurisdicionais e dos serviços que dão suporte a essas atividades. 

Fornecimento de materiais bibliográficos nacionais para o exercício de 

2012. 
164.556,00 - 

PREGÃO  

 nº 124/2011 

AÇÃO INFORMÁTICA 

BRASIL LTDA 

81.627.838/0001-01 Necessidade de suporte para a solução de colaboração hoje utilizada pelo TST, 

além de ampliar as funcionalidades para o usuário final, tais como acesso via 

novo cliente e-mail adotado por essa corte e smartphones” 

Registro de preços para futuras aquisições de licenças na modalidade 

perpétua, de suporte na modalidade premium e serviço de instalação do 

software de correio eletrônico e colaboração VMware Zimbra Network 

Professional Edition, em suas versões Professional e Standard. 

309.760,00 - 

DISPENSA 

LICITAÇÃO 

FUNDAÇÃO PADRE 

LEONEL FRANCA 

28.019.214/0001-29 A Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas considera o projeto 

extremamente necessário e importante para o aprimoramento da gestão de 

pessoas no TST. O modelo de competências tem como objetivo principal 

aperfeiçoar e integrar a gestão dos subsistemas de gestão de pessoas, como 

lotação e seleção (interna, no caso de instituição pública), acompanhamento de 

desempenho, gestão de carreira e treinamento e desenvolvimento. Espera-se 

que, no médio prazo, uma gestão mais eficiente de pessoas forneça subsídios 

para a melhoria da gestão organizacional. Essa melhoria será, portanto, uma 

conseqüência do projeto e não um resultado direto dele. Ademais, será possível 

maximizar os investimentos em treinamento e desenvolvimento de pessoas, de 

forma a evitar o custo da participação de servidores em cursos que pouco 

contribuirão para melhoria do desempenho individual e organizacional. O 

projeto propiciará também a ocupação de cargos e funções pautada em critérios 

objetivos, o que reduzirá a retribuição inadequada (por meio de FCs e CJs) a 

servidores que não apresentam o desempenho e os resultados compatíveis com 

o nível dos cargos e funções que ocupam. 

Prestação de serviços de consultoria para implantação da Gestão de 

Pessoas por Competência no TST, compreendendo o levantamento, 

avaliação e gestão das competências e metas dos servidores do TST, 

sensibilização e preparação dos servidores e gerentes do TST para a 

implantação, capacitação da equipe do TST para dar continuidade a esse 

serviço de forma autônoma, acompanhamento e coaching da revisão e 

elaboração de especificação técnica que subsidiará a aquisição de sistema 

informatizado compatível com a metodologia. 
596.700,00 

Inciso XIII, art. 

24, da Lei nº 

8.666/93 

DISPENSA 

LICITAÇÃO 

FUNDAÇÃO POLÍCIA 

FEDERAL DE APOIO AO 

07.596.057/0001-44 A realização do curso visa atender o disposto no 

ATO.ASLP.SEGPES.GDGSET.GP.Nº 407/2009, que trata da obrigatoriedade 

Realização do Curso de Reciclagem Anual de Agentes de Segurança, no 

mês de outubro de 2011, com carga horária de 40 (quarenta) horas, sendo 
64.314,88 

Inciso XIII, art. 

24, da Lei nº 



 

Poder Judiciário 
Justiça do Trabalho 
Tribunal Superior do Trabalho 
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Modalidade Contratada CNPJ Motivação da Contratação Objeto Valor Anual 

(R$) 

Fundamento 

Legal 

ENSINO E À PESQUISA - 

FunPF 

de participação do servidor no Programa de Reciclagem, com aproveitamento, 

sob pena de suspensão do pagamento da Gratificação de Atividade de 

Segurança – GAS. 

08 (oito) horas para Educação Física, e 30 (trinta) horas para as demais 

disciplinas, para até 70 (setenta) participantes indicados pelo Tribunal 

Superior do Trabalho. 

8.666/93 

DISPENSA 

LICITAÇÃO 

EMPRESA BRASIL DE 

COMUNICAÇÃO S.A. - 

EBC 

09.168.704/0001-42 A “Mídia Impressa” além de ser clipping de notícias, é a única ferramenta que 

trás as matérias selecionadas para leitura do primeiro escalão dos órgãos 

governamentais, sendo estratégica na tomada de decisões. 

Aquisição de 3 assinaturas do periódico (Mídia Impressa”, 

periodicidade diária, para o exercício de 2012. 34.200,00 

Inciso VIII, art. 

24, da Lei nº 

8.666/93 

INEXIGIBILI-

DADE 

INFOX TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO LTDA 

15.123.946/0001-12 O treinamento visa capacitar a equipe técnica do Conselho Superior da Justiça 

do Trabalho - CSJT, que desenvolve o PJe na Justiça do Trabalho, em 

colaboração com o Conselho Nacional de Justiça, unificando os conhecimentos 

acerca do tema. 

Contratação de empresa visando ao treinamento de até 16 servidores em 

tecnologias utilizadas no desenvolvimento do projeto do Processo Judicial 

Eletrônico - PJe  

 

40.000,00 

Art. 25, II, c/c 

13, VI, da Lei 

nº 8.666/93 

 

INEXIGIBILI-

DADE 

MENTHOR CONSULT – 

CONSULTORIA, 

CAPACITAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA 

05.812.075/0001-90 O curso visa preparar os gestores na metodologia do Balanced Score Card, 

apropriada para a construção do plano estratégico do Conselho, alinhado à 

estratégia da Justiça do Trabalho. 

Realização de curso “Planejamento Estratégico e Modelo de Gestão”, em 

turma fechada para gestores e assessores do Conselho Superior da Justiça 

do Trabalho – CSJT. 

 

41.300,00 

Art. 25, II, c/c 

13, VI, da Lei 

nº 8.666/93 

 

INEXIGIBILI-

DADE 

INÁCIO MAGALHÃES 

FILHO 

309.857.061-04 Habilitar os servidores que lidam com o tema a aprimorarem seus 

conhecimentos acerca da Lei nº 8.112/1990, que rege as atividades de gestão 

de pessoal no âmbito da administração pública federal. A capacitação dos 

servidores que atuam na área de gestão de pessoas faz-se importante tendo em 

vista a constante necessidade de atualização quanto às inovações ocorridas no 

Regime Jurídico do Servidor Público e legislações afins, bem como de 

construção de soluções para casos concretos. 

Realização de curso “Legislação de Pessoal – Módulos I e II”, nos meses 

de agosto e outubro de 2011, das 8h30min às 12h30min, com carga 

horária de 12 horas/aula, destinado a 30 participantes por módulo, 

totalizando 24 horas/aula e 60 participantes. 

 

24.000,00 

Art. 25, II, c/c 

13, VI, da Lei 

nº 8.666/93 

 

INEXIGIBILI-

DADE 

APRIMORA 

TREINAMENTOS LTDA 

09.588.954/0001-31 Capacitar os servidores do TST para a correta aplicação da jurisprudência 

sobre o tema, em especial das súmulas, decisões e acórdãos do Tribunal de 

Contas da União – TCU relacionadas à elaboração de editais, ao 

processamento e operação de licitações e à elaboração de contratos. 

Realização de curso “Aspectos Polêmicos em Licitações e Contratos”  

 
21.490,00 

Art. 25, II, c/c 

13, VI, da Lei 

nº 8.666/93 

 

INEXIGIBILI-

DADE 

Empresa Brasil de 

Comunicação S/A – EBC  

 

09.168.704/0001-42 Publicar Editais e Avisos do TST na imprensa. Prestação de serviços de distribuição de publicidade legal  

 
Valor global 

estimado de 

R$ 

112.125,00 

Art. 8º, § 2º, II 

da Lei nº 

11.652/2008 c/c 

art. 25, caput da 

Lei nº 8.666/93 

INEXIGIBILI-

DADE 

SAGRES – POLÍTICA E 

GESTÃO ESTRATÉGICA 

APLICADAS 

07.132.495/0001-51 Capacitar os Assessores de Gestão Estratégica e Gestores de Metas de todos os 

Tribunais Regionais do Trabalho em metodologias e ferramentas de 

implementação da estratégia, acompanhamento dos indicadores e resultados 

comunicação da estratégia, com condições de observar as tendências e 

reconhecer cenários. 

Realização de curso “Gestão Estratégica na Prática”  

 

79.380,00 

Art. 25, II, c/c 

13, VI, da Lei 

nº 8.666/93 

 

INEXIGIBILI-

DADE 

 

Associação Brasileira de 

Orçamento Público - 

ABOP  

 

 

00.398.099/0001-21 Garantir aos participantes maior segurança na elaboração, validação e 

contabilização dos processos de pagamento, além de agilizar os trabalhos das 

áreas que atuam direta ou indiretamente com a retenção de tributos, reduzindo 

a probabilidade de erros e facilitando a análise anual das contas do Tribunal. 

Realização do curso “Retenção na Fonte de Tributos e Contribuições 

Sociais na Contratação de Bens e Serviços – 

IRRF/PIS/COFINS/CSLL/INSS/ISS”  

 19.208,00 

Art. 25, II, c/c 

art. 13, VI, da 

Lei nº 8.666/93 

 

INEXIGIBILI-

DADE 

GNOFI SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA.  

 

09.159.508/0001-01 Capacitar os gestores e servidores do CSJT em gestão de processos para que 

adquiram plenas condições de mapear, redesenhar e melhorar os processos de 

suas unidades, o que deve ser feito a partir dos exercícios desenvolvidos nas 

oficinas, no decorrer do curso. Com melhoria na gestão dos processos 

pretende-se desenvolver uma visão sistêmica da instituição e otimizar o 

desempenho das unidades do CSJT, de forma integrada, com uso racional de 

Realização do curso “Gestão de Projetos”  

 

42.540,00 

Art. 25, II, c/c 

13, VI, da Lei 

nº 8.666/93 

 



 

Poder Judiciário 
Justiça do Trabalho 
Tribunal Superior do Trabalho 
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Fundamento 

Legal 

recursos para o alcance do máximo índice de acertos. 

INEXIGIBILI-

DADE 

PITNEY BOWES-SEMCO 

EQUIPAMENTOS E 

SERVIÇOS LTDA  

 

06.980.816/0001-05 Suprir a Coordenadoria de Cadastramento Processual de equipamento que 

atenda a demanda de postagem de correspondência oriunda do TST. 

 

Contratação de serviços de locação de equipamento de franquear 

correspondência e componentes, com manutenção inclusa.  

 7.176,00 

Caput do art. 25 

da Lei nº 

8.666/93 

 

 

INEXIGIBILI-

DADE 

EDITORA NDJ LTDA.  

 

54.102.785/0001-32 Renovação de contrato para fornecimento de periódicos à SEAOF, CDOC e 

CLCON. 

Aquisição de duas assinaturas do periódico BDA – Boletim de Direito 

Administrativo e três assinaturas do periódico BLC – Boletim de 

Licitações e Contratos, pelo período de janeiro a dezembro de 2012.  
36.750,00 

Caput do art. 25 

da Lei nº 

8.666/93 

 

INEXIGIBILI-

DADE 

LTR EDITORA LTDA  

 

61.534.186/0018-00 Renovação de contrato para fornecimento de revista a diversas Seções, 

Coordenadorias e Gabinetes do TST. 

Aquisição de 26 assinaturas da Revista LTR, 1 Suplemento de 

Jurisprudência e 1 Suplemento Trabalhista, pelo período de janeiro a 

dezembro de 2012.  

35.550,00 

Caput do art. 25 

da Lei nº 

8.666/93 

INEXIGIBILI-

DADE 

EDITORA FÓRUM LTDA 41.769.803/0001-92 A empresa contratada tem exclusividade de comercialização dos periódicos em 

todo o território nacional. A assinatura dos periódicos é relevante para o 

desenvolvimento das atividades das unidades requerentes, pois trata-se de 

editora renomada com publicações de textos atualizados de doutrina, 

jurisprudência e legislação pertinentes ao Direito Público, ao Direito 

Administrativo e à Licitações e Contratos. 

Fornecimentos dos periódicos: Fórum Administrativo; A &C Revista de 

Direito Administrativo e Constitucional; Revista Brasileira de Direito 

Público; e Fórum de Contratação e Gestão Pública. 
42.536,00 

Caput do art. 25 

da Lei nº 

8.666/93 

INEXIGIBILI-

DADE 

TANTUM GROUP 

CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA 

10.935.384/0001-98 Capacitar gestores e servidores em metodologias e ferramentas de 

implementação da estratégia para o seu desdobramento até o nível de metas 

individuais que possibilitem a gestão de desempenho, preparando todo o 

Tribunal para o desenvolvimento de programas inovadores de gestão de 

pessoas com foco em resultados. 

Contratação de serviços de instrutoria para realização de curso sobre 

“Gestão Estratégica na Prática”, com a finalidade de implementação da 

gestão estratégica no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. 270.000,00 

Art. 25, II, c/c 

13, VI, da Lei 

nº 8.666/93 

 

 
Notas: 

1- Valor estimado de R$ 78.370,66, sendo: R$ 64.971,26 para aquisição de peças e adjudicado 10,28% de desconto adjudicado; e R$ 13.399,40 para prestação de serviços de manutenção e 10,03% de desconto adjudicado; 

2- Valor anual estimado em R$ 58.136,54, sendo: R$ 42.828,61 para peças com desconto adjudicado de 12%; e R$ 15.307,63 para serviços de mão-de-obra com desconto adjudicado de 8%.



 

Poder Judiciário 
Justiça do Trabalho 
Tribunal Superior do Trabalho 
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4. CERTIFICADO DE AUDITORIA 

Após os exames realizados, manifestamo-nos pela conformidade de conteúdos apresentados nas 

peças do processo de contas relativo ao exercício de 2011. 

Verificamos que não há evidência de atos de gestão que tenham resultado em prejuízo ao erário ou 

que tenham comprometido a probidade dos responsáveis, no período a que se refere a Prestação de 

Contas Ordinária. 

Examinamos os atos de gestão praticados no período de 1º/1/2011 a 31/12/2011, sob a 

responsabilidade dos dirigentes deste Tribunal constantes do Rol de Responsáveis, refletidos nas peças 

que integram o presente processo de Prestação de Contas, formalizado conforme disposições contidas na 

Instrução Normativa/TCU nº 63/2010 e Decisão Normativa/TCU nº 117/2011. 

Os exames foram efetuados na extensão e profundidade adequadas para a formação de opinião, por 

amostragem quando foi o caso, de acordo com as normas e técnicas aplicáveis à auditoria pública e ao 

controle interno federal. Incluíram testes nos controles internos das unidades; verificações do cumprimento 

da legislação e normas internas; comprovações quanto à legitimidade dos documentos e dos atos de 

gestão; avaliação dos aspectos de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade da gestão orçamentária, 

financeira, patrimonial, contábil e operacional; e aplicação de outros procedimentos julgados necessários. 

Em face do teor do Relatório de Gestão, bem como dos resultados dos exames realizados nos 

termos do parágrafo anterior, consubstanciados no Relatório de Auditoria de Gestão, somos de opinião que 

a gestão dos responsáveis arrolados nesta Prestação de Contas é REGULAR, SEM RESSALVAS.  

Brasília, 6 de julho de 2012. 

 
 
 

Valmir Almeida Nobre 

Coordenador de Auditoria de Gestão de  
Pessoal e Benefícios - CAUPE  

 
 

Antonio Carlos Moreira Bergo 

Coordenador de Auditoria de Gestão 
Administrativa – CAUGE  

 

  



 

Poder Judiciário 
Justiça do Trabalho 
Tribunal Superior do Trabalho 
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5. PARECER DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO 

 

Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente,  

As contas sob referência foram levantadas por esta Secretaria e tiveram sua regularidade certificada, 

sem ressalvas, nos termos do Relatório de Auditoria de Gestão e do Certificado de Auditoria, os quais 

instruem o presente processo.  

Para a emissão dos referidos Relatório e Certificado de Auditoria, previstos no art. 9º, inciso III, da Lei 

nº 8.443, de 16/7/92, combinado com os incisos IV e V do art. 13 da Instrução Normativa/TCU nº 63/2010 e 

com os incisos III e VI do art. 2º da Decisão Normativa/TCU nº 117/2011, foram consultados os papéis de 

trabalho de auditorias e os elementos que constituem esta Prestação de Contas Anual, conjugados com os 

resultados dos exames e avaliações realizados ao longo do exercício pelas áreas técnicas que integram a 

estrutura organizacional desta SECOI. 

Com base no resultado do acompanhamento da gestão e na documentação acima mencionada, bem 

como nas conclusões das unidades técnicas signatárias do Relatório e do Certificado de Auditoria 

constantes destes autos, sou de parecer que os procedimentos administrativos e operacionais adotados na 

utilização dos recursos materiais, humanos, financeiros e tecnológicos permitiram à Unidade Gestora 

alcançar os objetivos a que se propôs no referido exercício.  

Registre-se, ainda, que não se tem conhecimento de fatos que comprometam a gestão dos aludidos 

recursos quanto à economicidade, eficiência, eficácia e efetividade e que as falhas e impropriedades 

constatadas foram objeto de recomendações desta SECOI à Administração, que está implementando as 

medidas corretivas adequadas ao saneamento. Assim, manifesto-me de acordo com as conclusões 

emitidas no Certificado de Auditoria, pela REGULARIDADE das contas, SEM RESSALVAS, e submeto o 

presente processo à apreciação de Vossa Excelência, com vistas ao pronunciamento de que trata o art. 52 

da Lei nº 8.443/92, combinado com o inciso VII do art. 13 da Instrução Normativa nº 63/2010 e o inciso VI 

do art. 2º da Decisão Normativa nº 117/2011, editadas pelo TCU, recomendando o seu encaminhamento ao 

Egrégio Tribunal de Contas da União, para fins de julgamento. 

Brasília, 9 de julho de 2012. 

 

 

HUMBERTO BOSCO LUSTOSA BARREIRA 
Secretário de Controle Interno 

 



 

Poder Judiciário 
Justiça do Trabalho 
Tribunal Superior do Trabalho 
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6. PRONUNCIAMENTO MINISTERIAL OU DE AUTORIDADE EQUIVALENTE 

Em conformidade com o disposto no art. 52 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, combinado 

com o inciso VII do art. 13 da Instrução Normativa nº 63/2010 e o inciso VI do art. 2º da Decisão Normativa 

nº 117/2011, editadas pelo Tribunal de Contas da União, atesto que tomei conhecimento das conclusões 

contidas no Parecer do Secretário de Controle Interno quanto ao desempenho e a conformidade da gestão 

e REGULARIDADE, SEM RESSALVAS, das contas dos responsáveis, titulares e substitutos, referentes 

ao exercício de 2011. 

Brasília,        de julho de 2012. 

 

 

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 


