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1 – INTRODUÇÃO 
 

 

 

Em atendimento ao teor das disposições contidas na Instrução Normativa/TCU n.º 57, de 

27 de agosto de 2008, e nas Decisões Normativas/TCU n.os 100, de 7 de outubro de 2009, e 102, 

de 2 de dezembro de 2009, alterada pela Decisão Normativa/TCU n.º 103, de 10 de fevereiro de 

2010, apresenta-se o Relatório de Tomada de Contas do Tribunal Superior do Trabalho, referente 

ao exercício de 2009. 
 

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, sendo composto de vinte e 

sete ministros escolhidos na forma prevista no art. 111-A da Constituição Federal. 
 

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

ao TST 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. 
 

A composição do TST no exercício de 2009 segue o disposto no ATO.SEJUD.GP. n.º 749, 

de 14 de dezembro de 2009. 
 

Nos termos do § 2º do art. 111-A da Constituição Federal, funcionam junto ao Tribunal 

Superior do Trabalho: 
 

a) 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; 
 

b) 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, como 

órgão central do sistema. 
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2 – ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS – EXERCÍCIO DE 2009 (art. 13 da IN/TCU n.º 

57/2008 c/c art. 2º da DN/TCU n.º 102/2009) 
 

ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – TST  
 

PEÇAS EXIGIDAS (art. 13, IN/TCU 57/2008 – conforme itens da DN n.º 102/2009 abaixo relacionados) 
LOCALIZAÇÃO (*) 

(Volume / fls.) 
 

1 - Introdução 2 

2 – Roteiro de verificação de peças e conteúdos 3 

3 – Rol de responsáveis (arts. 10 e 11 da IN/TCU 57/2008) - (item I) 4 a 9 

4 – Relatório de Gestão com os conteúdos do Anexo II da DN/TCU n.º 100/2009 e alterações introduzidas 

pela Portaria/TCU n.º 389/2009, apresentados em títulos específicos, destacando a localização dos itens 

abaixo discriminados - (item II) 

10 a 88 

5 – Declaração da Unidade de Pessoal (Anexo II – A da DN/TCU n.º 102/2009) quanto ao atendimento por 

parte dos responsáveis da obrigação de apresentação da declaração de bens e rendas - (item III) 
89 

6 - Relatórios e pareceres de instâncias que devam se pronunciar sobre as contas ou sobre a gestão, 

conforme Anexo III – A da DN/TCU n.º 102/2009 (item IV). 

90  Relatório emitido pelo órgão de correição com a descrição sucinta das Comissões de Inquérito e 

Processos Administrativos Disciplinares instaurados na unidade jurisdicionada no período com o intuito 

de apurar dano ao erário, fraudes ou corrupção. 

7 - Relatório de auditoria de gestão, emitido pelo órgão de controle interno competente (Anexo IV) – item IV. 91 - 143 

8 - Certificado de auditoria emitido pelo órgão de controle interno competente (Anexo V – A) – item V. 144 

9 - Parecer do dirigente do órgão de controle interno competente (Anexo VI – A) – item VI. 145 

10 - Pronunciamento ministerial ou da autoridade equivalente (Anexo VII – A) – item VII. 146 

 Demonstrativo relacionando as dispensas de instauração de TCE, conforme indicado no item 15 do 

Anexo II. 
- 

III. Informações contábeis.  

 Declaração do contador responsável pela unidade jurisdicionada sobre as informações constantes do 

SIAFI. 

87 

 

SITUAÇÃO 

 

1 ( X ) A Tomada de Contas está constituída de todas as peças relacionadas no art. 13 da IN/TCU n.º 57/2008, conteúdos 

constantes dos Anexos II a VIII e X da DN/TCU n.º 94/2008, da DN/TCU n.º 102, de 2/12/2009, com redação dada 

pela da DN/TCU n.º 103, de 10/2/2010, estando em condição de ser encaminhada ao TCU. 

2 (   ) Ausente(s) na Tomada de Contas a(s) peça(s)/conteúdo(s) exigido(s) pela IN/TCU n.º 57/2008 e pela DN/TCU n.º 

94/2008, da DN/TCU n.º 102, de 2/12/2009, com redação dada pela da DN/TCU n.º 103, de 10/2/2010, 

relacionado(s) abaixo, com a respectiva justificativa, se houver: 

 
 

LOCAL/DATA 

 
 

 
BRASÍLIA, 19 DE JULHO DE 2010. 

ASSINATURA/CARIMBO DO RESPONSÁVEL PELO EXAME 

 

 
 
 

HUMBERTO BOSCO LUSTOSA BARREIRA 

Secretário de Controle da Justiça do Trabalho 
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3 – ROL DE RESPONSÁVEIS (arts. 10/11 da IN/TCU n.º 57/2008 e item I do art. 2º da DN n.º 102/2009) 

                       
 

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA                            

L.40009.AN        ROL DE RESPONSAVEIS                      EMISSAO: 02/03/2010   

ORGAO  : 15000 - JUSTICA DO TRABALHO                             PAGINA :  001   

UG     : 080001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO                  REF.   : 2009   

GESTAO : 00001  - TESOURO NACIONAL                                               

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

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : ORDENADOR DE DESPESAS                             

SEQ: 001 -                                               TIPO: TITULAR           

AGENTE : 004.890.772-34 - RIDER NOGUEIRA DE BRITO                                

E-MAIL :                                                                         

ENDERECO : 

MUNICIPIO : 

CARGO : MINISTRO-PRESIDENTE DO TST                                               

DESIGNACAO   DOCUMENTO    EXONERACAO   DOCUMENTO         PERIODO(S) GESTAO       

02/MAR/2007  ATA DE POSSE 03/MAR/2009  SETPOEDC-140  01/JAN/2009 A 02/MAR/2009   

PUBLICACAO DESIGNACAO     PUBLICACAO EXONERACAO                                  

28/MAR/2007               05/MAR/2009                                            

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

SEQ: 001 -                                               TIPO: TITULAR           

AGENTE : 036.326.018-87 - MILTON DE MOURA FRANCA                                 

E-MAIL :                                                                         

ENDERECO : 

MUNICIPIO : 

CARGO : MINISTRO-PRESIDENTE DO TST                                               

DESIGNACAO   DOCUMENTO    EXONERACAO   DOCUMENTO         PERIODO(S) GESTAO       

03/MAR/2009  SETPOEDC-140                            03/MAR/2009 A 31/DEZ/2009   

PUBLICACAO DESIGNACAO     PUBLICACAO EXONERACAO                                  

05/MAR/2009                                                                      

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

SEQ: 001 -                                               TIPO: SUBSTITUTO        

AGENTE : 036.326.018-87 - MILTON DE MOURA FRANCA                                 

E-MAIL :                                                                         

ENDERECO : 

MUNICIPIO : 

CARGO : VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABA                            

DESIGNACAO   DOCUMENTO    EXONERACAO   DOCUMENTO         PERIODO(S) GESTAO       

02/MAR/2007  ATA DE POSSE 03/MAR/2009  SETPOEDC-140  01/JAN/2009 A 02/MAR/2009   

PUBLICACAO DESIGNACAO     PUBLICACAO EXONERACAO                                  

28/MAR/2007               05/MAR/2009                                            

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

SEQ: 001 -                                               TIPO: SUBSTITUTO        

AGENTE : 147.027.389-68 - JOAO ORESTE DALAZEN                                    

E-MAIL :                                                                         

ENDERECO : 

MUNICIPIO : 

CARGO : MINISTRO VICE-PRESIDENTE DO TST.                                         

DESIGNACAO   DOCUMENTO    EXONERACAO   DOCUMENTO         PERIODO(S) GESTAO       

03/MAR/2009  SETPOEDC-140                            03/MAR/2009 A 31/DEZ/2009   

PUBLICACAO DESIGNACAO     PUBLICACAO EXONERACAO                                  

05/MAR/2009                                                                      

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

SEQ: 001 -                                               TIPO: INTERINO          

AGENTE : 008.164.506-68 - CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA                           

E-MAIL :                                                                         

ENDERECO : 

MUNICIPIO : 

CARGO : MINISTRO DO TST                                                          

DESIGNACAO   DOCUMENTO    EXONERACAO   DOCUMENTO         PERIODO(S) GESTAO       

18/DEZ/2009  OF.TST.GP485 23/DEZ/2009  OF.TST.GP485  18/DEZ/2009 A 22/DEZ/2009   

====================================================================CONTINUA...  

 

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA                            
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L.40009.AN        ROL DE RESPONSAVEIS                      EMISSAO: 02/03/2010   

ORGAO  : 15000 - JUSTICA DO TRABALHO                             PAGINA :  002   

UG     : 080001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO                  REF.   : 2009   

GESTAO : 00001  - TESOURO NACIONAL                                               

CONTINUACAO...=================================================================  

 

PUBLICACAO DESIGNACAO     PUBLICACAO EXONERACAO                                  

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

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : ORDENADOR DE DESPESA P/ DELEG. DE COMPETENCIA     

SEQ: 001 -                                               TIPO: TITULAR           

AGENTE : 515.849.561-00 - ALEXANDRE DE JESUS COELHO MACHADO                      

E-MAIL :                                                                         

ENDERECO : 

MUNICIPIO : 

CARGO : DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA                                              

DESIGNACAO   DOCUMENTO    EXONERACAO   DOCUMENTO         PERIODO(S) GESTAO       

08/MAR/2007  ATO GP 106   27/FEV/2009  GDGSET 107    01/JAN/2009 A 26/FEV/2009   

PUBLICACAO DESIGNACAO     PUBLICACAO EXONERACAO                                  

12/MAR/2007               03/MAR/2009                                            

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

 

SEQ: 001 -                                               TIPO: SUBSTITUTO        

AGENTE : 121.162.201-06 - SEBASTIAO DUARTE FERRO                                 

E-MAIL :                                                                         

ENDERECO :

MUNICIPIO : 9701  - BRASILIA                             UF: DF CEP: 70000-000   

CARGO : TECNICO JUDICIARIO                                                       

DESIGNACAO   DOCUMENTO    EXONERACAO   DOCUMENTO         PERIODO(S) GESTAO       

06/DEZ/2007  GDGSET 748   05/MAR/2009  GDGSET 142    01/JAN/2009 A 04/MAR/2009   

PUBLICACAO DESIGNACAO     PUBLICACAO EXONERACAO                                  

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

SEQ: 001 -                                               TIPO: TITULAR           

AGENTE : 494.922.681-91 - GUSTAVO CARIBE DE CARVALHO                             

E-MAIL :                                                                         

ENDERECO : 

MUNICIPIO : 

CARGO : DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TST.                                      

DESIGNACAO   DOCUMENTO    EXONERACAO   DOCUMENTO         PERIODO(S) GESTAO       

02/MAR/2009  GDGSET.GP130                            02/MAR/2009 A 31/DEZ/2009   

PUBLICACAO DESIGNACAO     PUBLICACAO EXONERACAO                                  

03/MAR/2009                                                                      

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

 

SEQ: 001 -                                               TIPO: SUBSTITUTO        

AGENTE : 663.579.774-20 - ANNE FLORIANE DA ESCOSSIA LIMA                         

E-MAIL :                                                                         

ENDERECO : TST                                                                   

MUNICIPIO : 

CARGO : 

DESIGNACAO   DOCUMENTO    EXONERACAO   DOCUMENTO         PERIODO(S) GESTAO       

16/MAR/2009  GDGSET.GP164                            16/MAR/2009 A 31/DEZ/2009   

PUBLICACAO DESIGNACAO     PUBLICACAO EXONERACAO                                  

17/MAR/2009                                                                      

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

 

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : ORDENADOR DE DESPESA POR SUBDELEGACAO             

SEQ: 001 -                                               TIPO: TITULAR           

AGENTE : 563.644.821-04 - JOSE TADEU TAVERNARD LIMA                              

E-MAIL :                                                                         

ENDERECO : 

====================================================================CONTINUA...  

 

 

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA                            

L.40009.AN        ROL DE RESPONSAVEIS                      EMISSAO: 02/03/2010   
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ORGAO  : 15000 - JUSTICA DO TRABALHO                             PAGINA :  003   

UG     : 080001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO                  REF.   : 2009   

GESTAO : 00001  - TESOURO NACIONAL                                               

CONTINUACAO...=================================================================  

 

MUNICIPIO : 9701  - BRASILIA                             UF: DF CEP: 70675-733   

CARGO : SECRETÁRIO DE ADMIN.ORÇAMENTO E FINANÇAS                                 

DESIGNACAO   DOCUMENTO    EXONERACAO   DOCUMENTO         PERIODO(S) GESTAO       

20/MAI/2009  GDGSET-357                              20/MAI/2009 A 31/DEZ/2009   

PUBLICACAO DESIGNACAO     PUBLICACAO EXONERACAO                                  

21/MAI/2009                                                                      

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

SEQ: 001 -                                               TIPO: SUBSTITUTO        

AGENTE : 244.439.641-34 - MARIA TERESA DE ANDRADE LIMA ORLANDI                   

E-MAIL :                                                                         

ENDERECO : TST                                                                   

MUNICIPIO : 9701  - BRASILIA                             UF: DF CEP: 70000-000   

CARGO : ANALISTA JUDICIÁRIO                                                      

DESIGNACAO   DOCUMENTO    EXONERACAO   DOCUMENTO         PERIODO(S) GESTAO       

20/MAI/2009  GDGSET-357                              20/MAI/2009 A 31/DEZ/2009   

PUBLICACAO DESIGNACAO     PUBLICACAO EXONERACAO                                  

21/MAI/2009                                                                      

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

 

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : RESPONSAVEL PELOS ATOS DE GESTAO ORCAMENTARIA     

SEQ: 001 -                                               TIPO: TITULAR           

AGENTE : 309.818.751-49 - ANNIBAL NERY JUNIOR                                    

E-MAIL : 

ENDERECO : 

MUNICIPIO :

CARGO : COORDENADOR DE ORCAMENTO E FINANCAS                                      

DESIGNACAO   DOCUMENTO    EXONERACAO   DOCUMENTO         PERIODO(S) GESTAO       

27/OUT/2004  ATO GP 477                              01/JAN/2009 A 31/DEZ/2009   

PUBLICACAO DESIGNACAO     PUBLICACAO EXONERACAO                                  

                                                                                 

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

SEQ: 001 -                                               TIPO: SUBSTITUTO        

AGENTE : 386.054.571-04 - KATIA DOS SANTOS SILVA                                 

E-MAIL : 

ENDERECO : 

MUNICIPIO :

CARGO : TECNICO JUDICIARIO                                                       

DESIGNACAO   DOCUMENTO    EXONERACAO   DOCUMENTO         PERIODO(S) GESTAO       

05/OUT/2007  GDGSET 504                              01/JAN/2009 A 31/DEZ/2009   

PUBLICACAO DESIGNACAO     PUBLICACAO EXONERACAO                                  

                                                                                 

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

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : RESPONSAVEL PELOS ATOS DE GESTAO FINANCEIRA       

SEQ: 001 -                                               TIPO: TITULAR           

AGENTE : 309.818.751-49 - ANNIBAL NERY JUNIOR                                    

E-MAIL : 

ENDERECO : 

MUNICIPIO : 9701  - BRASILIA                             UF: DF CEP: 70756-040   

CARGO : COORDENADOR DE ORCAMENTO E FINANCAS                                      

DESIGNACAO   DOCUMENTO    EXONERACAO   DOCUMENTO         PERIODO(S) GESTAO       

27/OUT/2004  ATO GP 477                              01/JAN/2009 A 31/DEZ/2009   

PUBLICACAO DESIGNACAO     PUBLICACAO EXONERACAO                                  

                                                                                 

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

====================================================================CONTINUA...  

 

 

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA                            

L.40009.AN        ROL DE RESPONSAVEIS                      EMISSAO: 02/03/2010   

ORGAO  : 15000 - JUSTICA DO TRABALHO                             PAGINA :  004   
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UG     : 080001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO                  REF.   : 2009   

GESTAO : 00001  - TESOURO NACIONAL                                               

CONTINUACAO...=================================================================  

 

SEQ: 001 -                                               TIPO: SUBSTITUTO        

AGENTE : 386.054.571-04 - KATIA DOS SANTOS SILVA                                 

E-MAIL :                                              

ENDERECO : 

MUNICIPIO :

CARGO : TECNICO JUDICIARIO                                                       

DESIGNACAO   DOCUMENTO    EXONERACAO   DOCUMENTO         PERIODO(S) GESTAO       

05/OUT/2007  GDGSET 504                              01/JAN/2009 A 31/DEZ/2009   

PUBLICACAO DESIGNACAO     PUBLICACAO EXONERACAO                                  

                                                                                 

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

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO-BENS DE ESTOQUE     

SEQ: 001 - RESPONSAVEL SUBSTITUTO                        TIPO: TITULAR           

AGENTE : 690.533.401-49 - RUBIA CAVALCANTE                                       

E-MAIL :                                                                         

ENDERECO : 

MUNICIPIO :

CARGO : CHEFE SETOR DO ALMOXARIFADO                                              

DESIGNACAO   DOCUMENTO    EXONERACAO   DOCUMENTO         PERIODO(S) GESTAO       

24/MAR/2006  ATO DGCA 101                            01/JAN/2009 A 31/DEZ/2009   

PUBLICACAO DESIGNACAO     PUBLICACAO EXONERACAO                                  

                                                                                 

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

SEQ: 002 - RESPONSAVEL SUBSTITUTO                        TIPO: SUBSTITUTO        

AGENTE : 561.185.381-15 - JOSILLENY CRISTINA ANTUNES BARROSO                     

E-MAIL :                                                                         

ENDERECO : 

MUNICIPIO :

CARGO : TECNICO JUDICIARIO                                                       

DESIGNACAO   DOCUMENTO    EXONERACAO   DOCUMENTO         PERIODO(S) GESTAO       

21/SET/2007  ATO 376                                 01/JAN/2009 A 31/DEZ/2009   

PUBLICACAO DESIGNACAO     PUBLICACAO EXONERACAO                                  

                                                                                 

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

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : RESPONS PELA GESTAO DO PATRIMONIO-BENS MOVEIS     

SEQ: 001 -                                               TIPO: TITULAR           

AGENTE : 279.008.274-04 - GRINALDO PEREIRA DE LIMA                               

E-MAIL :                                                   

ENDERECO :                                            

MUNICIPIO : 9701  - BRASILIA                             UF: DF CEP: 70757-020   

CARGO : SUPERVISOR DA SEÇÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL                              

DESIGNACAO   DOCUMENTO    EXONERACAO   DOCUMENTO         PERIODO(S) GESTAO       

10/AGO/2007  GP 308                                  01/JAN/2009 A 31/DEZ/2009   

PUBLICACAO DESIGNACAO     PUBLICACAO EXONERACAO                                  

15/AGO/2007                                                                      

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

SEQ: 001 -                                               TIPO: SUBSTITUTO        

AGENTE : 120.627.741-68 - GILBERTO PEREIRA DE ARAUJO                             

E-MAIL : 

ENDERECO : 

MUNICIPIO : 9701  - BRASILIA                             UF: DF CEP: 72110-600   

CARGO : TECNICO JUDICIARIO                                                       

DESIGNACAO   DOCUMENTO    EXONERACAO   DOCUMENTO         PERIODO(S) GESTAO       

====================================================================CONTINUA...  

 

 

 

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA                            

L.40009.AN        ROL DE RESPONSAVEIS                      EMISSAO: 02/03/2010   

ORGAO  : 15000 - JUSTICA DO TRABALHO                             PAGINA :  005   

UG     : 080001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO                  REF.   : 2009   
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GESTAO : 00001  - TESOURO NACIONAL                                               

CONTINUACAO...=================================================================  

15/ABR/2008  GDGSET 203                              01/JAN/2009 A 31/DEZ/2009   

PUBLICACAO DESIGNACAO     PUBLICACAO EXONERACAO                                  

16/ABR/2008                                                                      

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

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : RESP PELA GESTAO DO PATRIMONIO-BENS IMOVEIS       

SEQ: 001 -                                               TIPO: TITULAR           

AGENTE : 279.008.274-04 - GRINALDO PEREIRA DE LIMA                               

E-MAIL :                                                     

ENDERECO : 

MUNICIPIO :

CARGO : SUPERVISOR DA SECAO DE CONTROLE PATRIMONIAL                              

DESIGNACAO   DOCUMENTO    EXONERACAO   DOCUMENTO         PERIODO(S) GESTAO       

10/AGO/2007  GP 308                                  01/JAN/2009 A 31/DEZ/2009   

PUBLICACAO DESIGNACAO     PUBLICACAO EXONERACAO                                  

15/AGO/2007                                                                      

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

SEQ: 001 -                                               TIPO: SUBSTITUTO        

AGENTE : 120.627.741-68 - GILBERTO PEREIRA DE ARAUJO                             

E-MAIL :                                                      

ENDERECO : 

MUNICIPIO :

CARGO : TECNICO JUDICIARIO                                                       

DESIGNACAO   DOCUMENTO    EXONERACAO   DOCUMENTO         PERIODO(S) GESTAO       

15/ABR/2008  GDGSET 203                              01/JAN/2009 A 31/DEZ/2009   

PUBLICACAO DESIGNACAO     PUBLICACAO EXONERACAO                                  

16/ABR/2008                                                                      

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

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : GERENTE DE PROGRAMA                               

SEQ: 001 -                                               TIPO: SUBSTITUTO        

AGENTE : 225.958.051-34 - ANARDINO JOSE CANCIO                                   

E-MAIL :                                                                         

ENDERECO :                                                                   

MUNICIPIO : 9701  - BRASILIA                             UF: DF CEP: 70000-000   

CARGO : ANALISTA JUDICIARIO                                                      

DESIGNACAO   DOCUMENTO    EXONERACAO   DOCUMENTO         PERIODO(S) GESTAO       

06/NOV/2007  CSJT.GP 50                              01/JAN/2009 A 31/DEZ/2009   

PUBLICACAO DESIGNACAO     PUBLICACAO EXONERACAO                                  

                                                                                 

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

SEQ: 001 -                                               TIPO: TITULAR           

AGENTE : 342.674.681-68 - MARCOS AUGUSTO WILLMANN SAAR DE CARVALHO               

E-MAIL :                                                                         

ENDERECO : 

MUNICIPIO :

CARGO : ASSESSOR-CHEFE DE PLANEJ., ORÇAMENTO E FINANÇ                            

DESIGNACAO   DOCUMENTO    EXONERACAO   DOCUMENTO         PERIODO(S) GESTAO       

04/AGO/2008  CSJT.SE 141                             01/JAN/2009 A 31/DEZ/2009   

PUBLICACAO DESIGNACAO     PUBLICACAO EXONERACAO                                  

06/AGO/2008                                                                      

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

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE : COORDENADOR DE ACAO/PPA                           

SEQ: 001 -                                               TIPO: TITULAR           

AGENTE : 309.818.751-49 - ANNIBAL NERY JUNIOR                                    

====================================================================CONTINUA...  

 

 

 

 

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA                            

L.40009.AN        ROL DE RESPONSAVEIS                      EMISSAO: 02/03/2010   

ORGAO  : 15000 - JUSTICA DO TRABALHO                             PAGINA :  006   

UG     : 080001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO                  REF.   : 2009   

GESTAO : 00001  - TESOURO NACIONAL                                               

8 



                                  

 

Poder Judiciário 
Justiça do Trabalho 
Tribunal Superior do Trabalho 

 

 

CONTINUACAO...=================================================================  

E-MAIL :                                                                         

ENDERECO : 

MUNICIPIO :

CARGO : DIRETOR DO SERVICO DE ORCAMENTO E PAGAMENTO                              

DESIGNACAO   DOCUMENTO    EXONERACAO   DOCUMENTO         PERIODO(S) GESTAO       

27/OUT/2004  ATO GP 477                              01/JAN/2009 A 31/DEZ/2009   
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INTRODUÇÃO 

 

Em atendimento ao teor das disposições contidas na Instrução Normativa/TCU n.º 57, de 27 

de agosto de 2008, na Decisão Normativa/TCU n.º 100, de 7 de outubro de 2009, na Portaria/TCU n.º 

389, de 30 de dezembro de 2009, apresentamos o Relatório de Gestão do Tribunal Superior do 

Trabalho, referente ao exercício de 2009. 

 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, compondo-se de vinte e sete 

ministros escolhidos na forma prevista no art. 111-A da Constituição Federal. 

A composição do TST no exercício de 2009 segue o disposto no ATO.N.º 

436/SETPOEDC.GP, de 16 de junho de 2008. 

Nos termos do § 2º do art. 111-A da Constituição Federal, funcionam junto ao Tribunal 

Superior do Trabalho: 

a) 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; 

b) 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, como 

órgão central do sistema. 

O presente Relatório de Gestão encontra-se estruturado de acordo com os normativos do 

Tribunal de Contas da União citados, não se aplicando à realidade dessa Corte o item 9 do anexo II 

da Decisão Normativa TCU nº 100/2009. 

A seguir, é apresentado um breve relato das atividades de maior relevância desenvolvidas no 

decorrer do exercício de 2009, período de janeiro a dezembro, no âmbito da Secretaria do Tribunal 

Superior do Trabalho. 

No decorrer do exercício de 2009, foram implantados diversos projetos voltados para o 

aumento da produtividade e a diminuição das despesas concorrendo ao objetivo maior do Tribunal 

Superior do Trabalho, qual seja, a melhoria da prestação jurisdicional trabalhista.   

Dados estatísticos, coletados a partir dos boletins publicados pela Secretaria Judiciária, 

demonstram o constante declínio da taxa de congestionamento nos exercícios de 2007, 2008 e 2009, 

correspondentes a 62,52%, 48,35% e 35,45%, respectivamente, tendo em vista o crescente aumento 

da produtividade no referido período. No presente exercício, foram recebidos no Tribunal o total de 

205.711 processos e foram julgados o montante de 265.802 processos. Verifica-se que em relação aos 
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julgados no exercício de 2008, equivalente a 223.430 processos, houve um acréscimo de 18,96% no 

presente exercício. 

Nesse sentido, verifica-se que houve uma inversão da tendência no Tribunal, que era o 

crescente aumento de resíduos processuais. A projeção estatística demonstra que, mantido o ritmo 

atual, no exercício de 2012 o resíduo de processos será de menos de 30 mil processos, ou seja, cerca 

de 11% do resíduo de 2007. 

Contribuíram para o resultado alcançado, além do aumento no quantitativo de processos 

apreciados pelos Exmos. Senhores Ministros, a reformulação do sistema informatizado, que 

possibilitou atribuir e redistribuir processos de forma automática, no âmbito dos órgãos julgadores; O 

planejamento e implantação da fase I do Sistema de Controle de Publicações-CP, que identifica os 

entes públicos em cada publicação, gerando automaticamente o respectivo ofício de intimação; 

Planejamento e implantação do sistema e-Acórdãos – automatização de todas as rotinas de 

conferência e publicação de acórdãos, totalmente integrado ao Sistema de Apoio a Gabinetes – SAG, 

ao Sistema de Informações Judiciárias – SIJ e ao Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Esses 

sistemas contribuíram para a redução do tempo despendido pelos servidores em cada ação, para a 

diminuição da repetição de procedimentos e para a minimização da margem de erros, considerando o 

melhor gerenciamento das informações. 

Acrescente-se ao resultado alcançado o aumento da capacitação de servidores, execução de 

horas extras e a continuidade do processo de nomeação dos servidores aprovados no último concurso 

público para provimento de cargos no TST.       

Foram promovidos eventos de treinamento atendendo aos Programas de Treinamento e 

Desenvolvimento de servidores do TST, de Reciclagem anual de segurança, de Desenvolvimento 

Gerencial – PDG e atendendo à meta de Nivelamento nº 6, do Conselho Nacional de Justiça. 

Com relação à meta de redução de despesas destaca-se a redução expressiva da despesa com 

telefonia fixa, aproximadamente 70% em relação ao exercício anterior, em decorrência da mudança 

de contrato com a empresa prestadora do serviço de telefonia fixa, com a contratação da GVT, que 

resultou uma redução de gastos estimada em torno de R$ 420.000,00 ao final do presente exercício.    

Dentre as ações executadas no presente exercício com vistas à redução de despesas, 

associadas às atividades de Responsabilidade Socioambientais do TST destacam-se: O início da 

instalação de redutores de vazão de água (aeradores) nas 500 torneiras dos banheiros do TST, que 

poderá resultar em uma economia potencial de 1 milhão de litros de água por ano; Estabelecimento 

de programa de reciclagem de lâmpadas fluorescentes e afins; Instalação de interruptores individuais 

nas unidades do Tribunal, adaptando a programação de iluminação à real situação de uso;  Utilização 
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de clipping eletrônico de jornais e revistas e, por fim,  em processo de licitação, a perfuração de poço 

artesiano, com a finalidade de reduzir o custo de consumo de água de irrigação dos jardins do 

Tribunal.   

Ainda em relação ao Programa de Responsabilidade Socioambiental, registre-se a realização 

de uma campanha de natal, voltada para ajudar na construção de uma creche em Sobradinho II, e a 

doação de computadores e outros bens em desuso no Tribunal para municípios carentes e escolas 

públicas.    

Foi elaborado o Planejamento Estratégico do Tribunal, pela Assessoria de Gestão Estratégica, 

a partir de metodologias específicas e com a aplicação do modelo Balanced Scored Card, com a 

definição de objetivos estratégicos, indicadores de desempenho e implantação dos planos de ação. O 

Planejamento Estratégico do TST, previsto para o período de 2010 a 2014, aprovado pelo Órgão 

Especial, na sessão de 15/12/2009, contempla os Projetos vigentes no Tribunal, distribuídos nos 

Temas Principais definidos, alinhados aos Temas Principais do Planejamento Estratégico do Poder 

Judiciário. 

Procedeu-se a implantação do Projeto de Digitalização de Processos Judiciais, que representa 

o primeiro passo para virtualização do processo trabalhista. No decorrer do exercício de 2009 foram 

digitalizados aproximadamente 20.000 volumes e criada a Coordenadoria de Processos Eletrônicos. 

A idéia é proporcionar novas ferramentas de trabalho para acelerar a tramitação e julgamento, porém 

sem se prescindir dos autos físicos em papel. Num passo posterior os processos poderão ser 

inteiramente virtualizados com fulcro na Lei nº 11.419/2006. 

Na linha de valorização do servidor registre-se o Programa de Integração do Servidor – PIS, 

destinado aos novos servidores nomeados no concurso público, com o objetivo de identificação do 

perfil profissional e a implantação do Projeto “TST Integrado”, iniciado pela área fim do Tribunal, 

com o intuito de estimular uma maior integração entre as áreas internas do Tribunal, visando ao 

alcance dos objetivos institucionais.  

Na área de contratações, o presente exercício foi marcado por inexecuções contratuais, por 

parte, principalmente, das empresas prestadoras de serviços terceirizados, em especial, serviços de 

limpeza e conservação, serviços de recepcionistas, serviços de segurança contra incêndio, serviços de 

estiva, serviços de condução de veículos oficiais e serviços de garçom, ensejando a instauração de 

procedimentos licitatórios objetivando novas contratações desses serviços, bem assim, atuação da 

Administração junto à Advocacia Geral da União e ao Ministério Público do Trabalho com vistas a 

garantir a quitação das obrigações trabalhistas, pagamentos dos salários, benefícios, verbas 

rescisórias e encargos legais incidentes sobre os contratos de trabalho dos empregados das empresas 
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terceirizadas, em defesa dos direitos trabalhistas, refletindo a ação na preocupação social do Tribunal 

com os seus colaboradores, em se tratando de servidores sem vínculo direto com a Corte. 

Acrescente-se o Acordo de Cooperação Técnica celebrado pelo Tribunal Superior do 

Trabalho, em conjunto com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Ministério Público do 

Trabalho – MPT, objetivando a cooperação técnica nas ações estratégicas da área de Tecnologia da 

Informação e das Comunicações; O protocolo de Cooperação Técnica firmado entre o Conselho 

Nacional de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior do Trabalho e a Secretaria de 

Receita Federal do Brasil, objetivando o intercâmbio de informações de interesse recíproco; O 

Acordo de Cooperação firmado entre o Tribunal e o Conselho Nacional de Justiça, com vistas à 

conceder suporte logístico ao CNJ, bem como, ao desenvolvimento de projetos de interesse 

recíproco. 

No âmbito do Programa de Assistência Complementar à Saúde do TST, releva informar a 

rescisão do Convênio de reciprocidade com a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do 

Brasil – CASSI, por determinação do Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão Plenário nº 

1.563/2007, o credenciamento odontológico e a contratação de empresa prestadora dos serviços de 

Auditoria Médica.   

No decorrer do exercício, foi disponibilizado para o custeio do programa TST - Saúde 

recursos da ordem de R$ 31.834.116,00, sendo o valor de R$ 8.082.156,77, referente ao saldo do 

exercício de 2008, R$ 13.242.789,92 provenientes do Fundo, ou seja, das mensalidades, das co-

participações e dos rendimentos de aplicações, e R$ 10.509.171,00 provenientes do Orçamento 

Anual da União. Considerando as despesas realizadas no montante de R$ 22.415.862,05, o referido 

programa encerrou o exercício de 2009 com o saldo de R$ 12.044.267,26.  

Acrescente-se que o TST - SAÚDE atende, atualmente, a 5.416 beneficiários, sendo 2.274 

beneficiários titulares, 2.600 dependentes e 542 dependentes especiais.  

No que se refere à execução orçamentária e financeira do exercício de 2009, com a edição da 

Lei nº 11.987, de 30 de dezembro de 2008, foram consignados ao orçamento do Tribunal Superior do 

Trabalho recursos no montante de R$ 1.115.476.781,00.  Desse montante, o valor de R$ 

657.297.387,00 foi destinado à cobertura da programação de gastos do TST; R$ 35.000.000,00 foram 

destinados para a Ação “Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informatização Jurisdicional 

Trabalhista da JT (E-Jus)”; R$ 32.562.086,00 foram destinados para o Projeto “Implantação de 

Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus); R$ 

44.570.000,00 foram destinados ao Projeto “Modernização de Instalações Físicas da Justiça do 
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Trabalho” e R$ 346.047.308,00 foram destinados para despesas de Pessoal/TRT’s, totalizando R$ 

458.179.394 para os Tribunais Regionais do Trabalho.   

No decorrer do exercício, tendo em vista os pedidos de créditos autorizados, para 

cancelamentos ou suplementações das dotações orçamentária iniciais do TST e dos Tribunais 

Regionais, o orçamento do Órgão apresentou como Dotação Final o correspondente a R$ 

704.233.703,00, sendo que foram descentralizados recursos da ordem de R$ 35.315.522,24, para os 

Tribunais Regionais do Trabalho, e de R$ 78.300,92 para o Supremo Tribunal Federal, para fazer 

face à despesa referente à utilização compartilhada da sala de recepção do aeroporto Internacional de 

Brasília, objeto do Termo de Compromisso nº 2/2007, de 14 de julho de 2007, celebrado entre o 

Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho. 

Do total da dotação orçamentária disponibilizado ao TST, verifica-se a execução de 98,11%, 

destacando que, para a Ação finalística do Órgão, “Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho”, 

foram consignados recursos no montante de R$ 390.559.911,00, sendo realizados 99,99% do total da 

Ação, correspondente a  R$ 390.448.567,97.   

Ressalta-se que em cumprimento ao estabelecido no art. 9º da Lei Complementar nº 

101/2000, combinado com o art. 71, § 3º da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 11.768/2008 (LDO 

2009), foram contingenciados recursos no montante de R$ 2.698.530,00, sendo R$ 2.242.849,00 do 

Projeto – Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informatização Jurisdicional Trabalhista da 

J. T. (E-Jus), e R$ 455.681,00 da Ação Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços 

Essenciais à Justiça - TV Justiça. 

Na área de Tecnologia da Informação, foi gasto o montante de R$ 8.643.326,32 e dentre os 

principais Projetos de TI realizados pelo TST, destacam-se: Tabelas Unificadas do CNJ; Numeração 

única do Judiciário; Implantação do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho; Projeto e-Gestão; 

Malote Eletrônico; Autuação Eletrônica; Sistemas e-Acórdãos; Sistema de Controle de Publicação; 

Sistema de Peticionamento em Lote; Sistema de Redistribuição de Processos; Projeto Qualidade de 

Dados no TST; Projeto de BI para meta 2 do CNJ e Nova Internet do TST. 

Quanto ao Projeto SIGI/JT, houve a descentralização de recursos do referido Projeto para os 

TRT’s no total de R$ 19.252.796,46, e foram empenhados recursos da ordem de R$ 42.045.365,00, 

sendo R$ 11.022.120,94 no Projeto Implantação e R$ 31.023.245,69, no Projeto Manutenção, 

destacando-se Serviços de Telecomunicações para manutenção da Rede Coorporativa de Serviços de 

Dados para acesso IP da JT; Despesas com links dos backbones regionais da JT para o exercício de 

2009; Renovação de licenças de solução de prevenção de intrusão – IPS para conexão da rede 
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coorporativa da JT; Atualização de licenças de software e suporte dos produtos ORACLE que 

compõem o Portal da JT.  

Por fim, foram objeto de exame e emissão de parecer jurídico, pela Assessoria Jurídica – 

ASJUR/DGSET, todas as minutas de editais, contratos e Atas de Registro de Preços; Impugnações de 

editais; Recursos Administrativos dirigidos ao Diretor-Geral e ao Presidente do Tribunal, impetrados 

por licitantes, empresas contratadas e servidores; Inexecuções contratuais, envolvendo aplicações de 

penalidade; Alterações contratuais, abrangendo prorrogações de prazos, acréscimos, reajustes, 

repactuações, reequilíbrio econômico-financeiro e substituições de produtos; Convênios; Pagamentos 

e retenções de Tributos; Revogações e rescisões contratuais; Acordos de Cooperação; Adesões a Atas 

de Registro de Preços de outros órgãos; Cursos; Credenciamentos médicos e odontológicos; 

Reconhecimentos de dívidas; Contratações emergenciais e por Inexigibilidade de Licitação; Revisão 

de Atos de pensão, aposentadoria, quintos, auxílio-alimentação, auxílio-transporte; Nepotismo de 

servidores, estagiários e terceirizados, dentre outros.  

Foram essas as atividades de maior relevância, no âmbito da Secretaria do Tribunal Superior 

do Trabalho, correspondente ao exercício de 2009, para as quais foram envidados todos os esforços 

no sentido de dar cumprimento às metas estabelecidas pela Presidência do Tribunal, observando-se as 

normas e legislações vigentes, bem assim, os princípios que norteiam a Administração Pública. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL 

 

PARTE A 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO DA UJ NO RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL 

 

Poder e Órgão de vinculação 

Poder: Judiciário 

Órgão de Vinculação: Justiça do Trabalho Código SIORG: 999999 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa: Tribunal Superior do Trabalho 

Denominação abreviada: TST 

Código SIORG: 99999 Código LOA: 15101 Código SIAFI: 080001 

Situação: Ativa 

Natureza Jurídica: Órgão Público
 

Principal Atividade: Justiça do Trabalho
 

Código CNAE: 7523-0 

Telefones/Fax de contato:  (061) 3043-4300 0800 644 3444  

Endereço eletrônico: GP@tst.jus.br 

Página da Internet: http://www.tst.jus.br 

Endereço Postal: Setor de Administração Federal Sul, Quadra 8, Lote 1, Brasília-DF. CEP 70070-600 

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 

 Decreto-lei n.º 9.797, de 09 de setembro de 1946. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 

 Regimento Interno aprovado pela Resolução Administrativa n.º 1.295/08, publicada no DJ de 09/05/2008; 

 Regulamento Geral do TST, aprovado pela Resolução Administrativa nº 1.306/2008 publicada no Diário da 

Justiça de 04/09/2008, e alterações. 

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 

1. Revista do Tribunal Superior do Trabalho 

2. Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho - DEJT 

3. Manual de Despacho Assistido 

4. Manual do SIJ
1
 

5. Manual do Sistema de Acórdãos - Alterações 

6. Manual – Módulo de Controle de Publicações 

7. SAG
2
 - Módulo de Planilha 

8. SAG - E-RECURSO 

9. SAG - Exame de Votos 

10. E-SIJ
3
 

11. Manual de Acesso ao Portal de Aplicações do Gabinete Virtual 

12. Malote Digital 

13. Manual de Requisição de Material 

14. Guia de Localização 

                                                           
1
 SIJ – Sistema de Informações Judiciárias 

2
 SAG – Sistema de Apoio a Gabinetes 

3
 E-SIJ – Sistema Eletrônico de Informações Judiciárias 
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15. Manual de Inscrição na Assistência Odontológica 

16. Permissão de Acesso a Sistemas - PS 

17. Processos Administrativos (PT VIRTUAL) 

18. Controle de Biblioteca 

19. Solicitação de Serviço 

20. Procedimento para Aquisição de Certificação Digital da CEF 
 

Fonte: dados extraídos do sítio do TST disponível no endereço http://www.tst.jus.br 

 

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

040001 Supremo Tribunal Federal 

080002 Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região 

080003 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região 

080004 Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região 

080005 Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região 

080006 Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região 

080007 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região 

080008 Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região 

080009 Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região 

080010 Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 

080011 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região 

080012 Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região 

080013 Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região 

080014 Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 

080015 Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região 

080016 Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região 

080018 Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região 

080019 Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região 

080020 Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região 

080021 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 

080022 Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região 

080023 Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região 

080024 Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região 

080025 Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região 

080026 Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região 

 

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

00001 Tesouro Nacional 

 

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

040001 00001 

080002 00001 
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080003 00001 

080004 00001 

080005 00001 

080006 00001 

080007 00001 

080008 00001 

080009 00001 

080010 00001 

080011 00001 

080012 00001 

080013 00001 

080014 00001 

080015 00001 

080016 00001 

080018 00001 

080019 00001 

080020 00001 

080021 00001 

080022 00001 

080023 00001 

080024 00001 

080025 00001 

080026 00001 

 

 
 

2 – INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DO TST 

 

a) Responsabilidades institucionais da unidade 

I – Competência 

Nos termos do art. 114 da Carta Magna e do disposto no seu Regimento Interno, compete ao 

TST 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. 

 

II – Objetivos estratégicos 

Os objetivos estratégicos do Tribunal Superior do Trabalho - TST foram estabelecidos na 

ocasião da elaboração do seu Planejamento Estratégico - PE, cujo processo foi concluído ao final do 

25 



 

 

Poder Judiciário 
Justiça do Trabalho 
Tribunal Superior do Trabalho 

 

17 

 

exercício de 2009, com abrangência do período de 2010 a 2014 e os primeiros resultados já deverão 

ser apurados e exibidos ao final de 2010. 

Em 18/3/2009 o Conselho Nacional da Justiça – CNJ, por meio da Resolução n.º 70, instituiu o 

Planejamento Estratégico do Poder Judiciário. Naquela oportunidade, o CNJ divulgou as diretrizes de 

alinhamento para nortear o processo de elaboração do PE de cada ente da Justiça, cuja finalização e 

aprovação, pelos órgãos plenários ou especiais, estavam assentadas para 31/12/2009.  

Assim, em decorrência da necessidade de definição de um modelo de Gestão Estratégica e, em 

cumprimento ao teor da Resolução do CNJ, a Presidência do TST convocou servidores de suas diversas 

unidades, para apresentarem proposta, que foi examinada pela Comissão Permanente e pelos ministros, 

e recebeu aprovação do eg. Órgão Especial.  

O resultado do trabalho, na busca de uma Justiça Trabalhista mais célere, acessível e efetiva, está 

detalhado no documento denominado “Planejamento Estratégico do TST”, que abrange o período 

previsto de 2010 a 2014. 

Através de suas diretrizes, o Tribunal procurará alcançar os objetivos definidos, explicitando os 

valores institucionais presentes nas suas ações e decisões, de forma que possa contribuir, com 

excelência, para o equilíbrio das relações trabalhistas e cumpra sua Missão e Visão organizacionais. 

Assim, ficou assentado no “Planejamento Estratégico do TST” que a sua Missão é “Garantir o 

equilíbrio das relações trabalhistas por meio da uniformização jurisprudencial e da prestação 

jurisdicional acessível, célere e efetiva” e a sua Visão de Futuro, “Ser reconhecido perante a sociedade 

como instituição de referência na pacificação das relações trabalhistas”. 

 

Os objetivos estratégicos foram assim estabelecidos no Planejamento Estratégico: 

1 – Perspectiva Sociedade: aprimorar a prestação jurisdicional – oferecer à sociedade 

prestação jurisdicional célere e de qualidade, aumentando continuamente o seu grau de satisfação; 

1.1 – Ação estratégica prevista: avaliar periodicamente a qualidade dos serviços prestados a 

fim de melhor atender à sociedade; 

 

2 – Perspectiva Institucional:  

2.1 – Atuação Institucional: 

2.1.1 – Aperfeiçoar a legislação trabalhista – atuar proativamente junto aos demais Poderes 

visando ao aperfeiçoamento da legislação; 

2.1.1.1 – Ações estratégicas previstas:  

2.1.1.1.1 - Atuar junto aos demais Poderes; 
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2.1.1.1.2 – Promover seminários e encontros para discutir a legislação trabalhista; 

2.1.2 – Fortalecer a imagem do TST perante a sociedade – promover ações que reforcem a 

imagem do TST quanto à realização de sua Missão e da responsabilidade socioambiental; 

2.1.2.1 – Ações estratégicas previstas: 

2.1.2.1.1 – Aperfeiçoar os meios de acesso às informações e às instalações do TST;  

2.1.2.1.2 - Conscientizar a sociedade sobre os direitos trabalhistas e o funcionamento da 

Justiça do Trabalho; 

2.1.2.1.3 - Desenvolver estratégias de divulgação para dar maior publicidade às atividades 

desenvolvidas pelo TST; 

2.1.2.1.4 - Participar de eventos de premiação e divulgação de melhores práticas na área de 

gestão; 

2.1.2.1.5 - Promover a responsabilidade socioambiental. 

2.1.3 – Promover e fortalecer as relações com outras instituições – trabalhar em conjunto com 

outras instituições visando à melhoria contínua do desempenho institucional; 

2.1.3.1 – Ações estratégicas previstas: 

2.1.3.1.1 - Aprimorar a integração da Justiça do Trabalho; 

2.1.3.1.2 - Promover parcerias em áreas de interesse do Tribunal; 

2.2 – Orçamento: assegurar o orçamento necessário à execução da estratégia – atuar junto aos 

demais Poderes para obtenção do orçamento necessário à execução da estratégia; 

2.2.1 – Ações estratégicas previstas: 

2.2.1.1 – Elaborar proposta orçamentária considerando o PE: 

2.2.1.2 – Garantir que o orçamento aprovado seja utilizado nos projetos estratégicos; 

 

3 – Perspectiva Processos Internos:  

3.1 – Alinhamento e Integração:  

3.1.1 - Aperfeiçoar a integração entre as Unidades do TST - promover o trabalho colaborativo 

entre as Unidades mediante uma visão sistêmica; 

3.1.1.1 – Ações estratégicas previstas: 

3.1.1.1.1 – Consolidar a gestão estratégica e participativa; 

3.1.1.1.2 - Instituir programa das melhores práticas de gestão; 

3.1.1.1.3 - Promover iniciativas de integração, motivação e comprometimento dos 

magistrados, servidores e demais colaboradores com a execução da estratégia; 

3.1.1.1.4 - Reavaliar e aperfeiçoar os canais de comunicação interna; 
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3.2 – Eficiência Operacional: 

3.2.1 – Otimizar os processos de trabalho - redefinir processos de trabalho a fim de 

proporcionar maior eficiência na sua execução e efetividade dos resultados; 

3.2.1.1 – Ações estratégicas previstas: 

3.2.1.1.1 - Aperfeiçoar o processo administrativo eletrônico; 

3.2.1.1.2 - Implantar gestão por processos; 

3.2.1.1.3 - Implantar gestão do conhecimento; 

3.2.1.1.4 - Implantar metodologia de gerência de projetos e o escritório de projetos; 

3.2.1.1.5 - Implantar processo judicial eletrônico; 

3.2.1.1.6 - Implantar programa de excelência em gestão pública; 

3.2.1.1.7 - Padronizar os procedimentos administrativos e cartorários entre as Secretarias e os 

Gabinetes; 

3.2.1.1.8 - Padronizar os procedimentos de contratação, aquisição e gestão de contratos; 

3.2.1 – Racionalizar os custos operacionais de modo sustentável - promover ações que 

garantam a racionalização dos custos operacionais visando à economicidade e à sustentabilidade; 

3.2.1.1 – Ação estratégica prevista: 

3.2.1.1.1 – Promover o uso adequado dos recursos associados à responsabilidade 

socioambiental a fim de ajustar os custos; 

 

4 – Perspectiva Recursos: 

4.1 – Aprendizado e Desenvolvimento: 

4.1.1 – Desenvolver competências (conhecimentos, habilidade e atitudes) dos magistrados e 

servidores - promover o desenvolvimento contínuo das competências dos colaboradores para melhor 

desempenho de suas atribuições; 

4.1.2 – Promover a qualidade de vida e a valorização de pessoas - promover o bem-estar, a 

saúde e a motivação das pessoas, contribuindo para melhor desempenho profissional e pessoal; 

4.2 – Infraestrutura e Tecnologia: 

4.2.1 – Assegurar a infraestrutura apropriada às atividades do Tribunal - disponibilizar de 

forma racional os recursos materiais, físicos e tecnológicos, garantindo a eficiência e qualidade 

operacional. 
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b) Estratégias de atuação frente às responsabilidades institucionais 

I – Análise do mapa/plano estratégico da unidade ou do órgão em que a unidade esteja inserida 

No desenho do mapa estratégico do Planejamento Estratégico do TST, compreendendo o 

lapso entre 2010 e 2014, cujos resultados iniciais já deverão ser apurados e exibidos ao final de 2010, 

foram estabelecidas as seguintes diretrizes de ação: 

1 - Perspectivas:  

1.1 - Sociedade (expectativas da coletividade); 

1.2 - Institucional (ações no âmbito externo); 

1.3 - Processos Internos (seqüência de atividades operacionais); e  

1.4 - Recursos (conjunto intelectual e material). 

 

2 - Temas (estratégicos) que nortearão as ações institucionais foram assim estabelecidos:  

2.1 - Aprendizado e Desenvolvimento; 

2.2 - Infraestrutura e Tecnologia;  

2.3 - Alinhamento e Integração;  

2.4 - Eficiência Operacional;  

2.5 - Atuação Institucional;  

2.6 - Orçamento e; 

2.7 - Satisfação Social. 

 

II – Plano de ação referente ao exercício a que se referir o relatório de gestão 

Observa-se que o processo de formulação do Planejamento Estratégico do TST foi iniciado e 

concluído em 2009, com abrangência do período de 2010 a 2014 e os primeiros resultados já deverão 

ser apurados e exibidos ao final de 2010, daí porque, neste momento, não há resultados a serem 

exibidos ou avaliados relativamente ao exercício de 2009 na análise do mapa plano estratégico da 

instituição, nem tão pouco plano de ação.  

 

c) Programas sob a responsabilidade da unidade: 

I – Relação dos programas e principais ações: 

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO Código SIAFI da UGO 

Tribunal Superior do Trabalho 15.101 080001 
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Programa / Ação Orçamentária 

Código Descrição 

Programa 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União 

Operações Especiais 

0396 Pagamento de Aposentadorias e Pensões 

Programa 0571 - Prestação Jurisdicional Trabalhista 

Atividades 

4256 Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho 

2003 Ações de Informática 

4091 Capacitação de Recursos Humanos 

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

2004 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes 

2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados (TST) 

2011 Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados 

2012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados (TST) 

2C73 Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus) 

 
Projetos 

5093 Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus) 

1P66 Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho 

Fonte: COFIN/SEAOF/GDGSET/TST 

 

 

II – Indicação das áreas da unidade responsáveis pela condução dos programas e das ações: 

Programa / Ação Orçamentária 
Unidades Responsáveis 

Código Descrição 

Programa 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União 

Operações Especiais 

0396 Pagamento de Aposentadorias e Pensões COFIN/SEAOF 

   

Programa 0571 - Prestação Jurisdicional Trabalhista 

Atividades 

4256 Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho COFIN/SEAOF 

2003 Ações de Informática SETIN 

4091 Capacitação de Recursos Humanos CDEP/SEGPES/ENAMAT 
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2058 
Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços 

Essenciais À Justiça - TV Justiça 

SECRETARIA GERAL 

DA PRESIDÊNCIA 

2004 
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, 

Empregados e seus Dependentes 
DISC/GDGSET 

2010 
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e 

Empregados  
CIF/SEGPES 

2011 Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados CIF/SEGPES 

2012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados CIF/SEGPES 

2C73 
Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação 

Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus) 
ASTIC/CSJT 

Projetos 

5093 
Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação 

Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus) 
ASTIC/CSJT 

1P66 Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho ASPO/CSJT 

Fonte: COFIN/SEAOF/GDGSET/TST 

 

 

 

2.1 - Programação Orçamentária 

 

2.1.1 - Identificação da Unidade Orçamentária (UO) responsável pela programação das UJ 
 

 

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO Código SIAFI da UGO 

Tribunal Superior do Trabalho 15.101 080001 

 

2.1.2 - Programação das Despesas Correntes 
 

 

Origem dos Créditos Orçamentários 

1 – Pessoal e Encargos 

Sociais 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

3- Outras Despesas 

Correntes 

Exercícios 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

L
O

A
 

Dotação proposta pela UO  1.836.857.602  808.367.767 - -  157.633.526  135.709.146 

PLOA  938.227.931  914.468.099 - - 154.133.926  176.245.140 

LOA  818.194.387  914.468.099 - - 142.395.317  168.595.562 

C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares  20.738.772  10.034.795 - -  1.970.186  9.389.638 

Especiais 
Abertos - - - - - - 

Reabertos - - - - - - 

Extraordinários 
Abertos - - - - - - 

Reabertos - - - - - - 

Créditos Cancelados  191.263.454 383.844.674 - -  21.871.264  40.126.794 

Outras Operações - - - - - - 

Total  647.669.705 540.658.220 - - -  137.858.406 

Fonte: COFIN/SEAOF/GDGSET/TST 
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2.1.3 - Programação das Despesas de Capital 

 

Origem dos Créditos 

Orçamentários 

4 – Investimentos 5 – Inversões Financeiras 

6- Outras 

Despesas de 

Capital 

Exercícios 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

L
O

A
 Dotação proposta pela UO  50.032.916 14.249.120 - - - - 

PLOA 46.532.916  19.913.120 - - - - 

LOA 44.572.972  32.413.120 - - - - 

C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares -  8.780.887 - - - - 

Especiais 
Abertos - - - - -  - 

Reabertos - - - - -  - 

Extraordinários 
Abertos - - - - -  - 

Reabertos - - - - -  - 

Créditos Cancelados  8.089.500  15.476.930 - - - - 

Outras Operações - - - - - - 

Total  36.483.472  25.717.077 - - - - 

Fonte: COFIN/SEAOF/GDGSET/TST 

 

 

2.1.4 - Quadro Resumo da Programação das Despesas e Reserva de Contingência  

 

Origem dos Créditos 

Orçamentários 

Despesas Correntes Despesas de Capital 
9 – Reserva de 

Contingência 

Exercícios 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

L
O

A
 Dotação proposta pela UO  1.994.491.128  944.076.913  50.032.916  14.249.120 - - 

PLOA  1.092.361.857  1.090.713.239  46.532.916  19.913.120 - - 

LOA  960.589.704  1.083.063.661  44.572.972  32.413.120 - - 

C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares  22.708.958  19.424.433 -  8.780.887 - - 

Especiais 
Abertos - - - - - - 

Reabertos - - - - - - 

Extraordiná-

rios 

Abertos - - - - - - 

Reabertos - - - - - - 

Créditos Cancelados 213.134.718  423.971.468  8.089.500  15.476.930 - - 

Outras Operações - - - - - - 

Total 770.163.944   678.516.626  36.483.472  25.717.077 - - 

Fonte: COFIN/SEAOF/GDGSET/TST 
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2.1.5 - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa  

 

2.1.5.1 – Despesas Correntes 
 

 

Natureza da 

Movimentação de 

Crédito 

UG 

Concedente 

ou 

Recebedora 

Classificação da Ação 

1 – Pessoal e 

Encargos 

Sociais 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 

Despesas 

Correntes 

Interna 
Concedidos 08001 

UO 15.101-

02.061.0571.2C73.0001 
- - 1.358.411,88 

UO 15.101-

02.126.0571.5093.0001 
- - 9.166.898,58 

UO 15.101 

02.122.0571.1P66.0001 
- - 6.246.095,54 

Recebidos  - - - - 

Externa 
Concedidos 08001 

UO 15.101-

02.061.0571.4256.0001 
- - 78.300,92 

Recebidos - - - - - 

Fonte: COFIN/SEAOF/GDGSET/TST 

 

 

2.1.5.2 - Despesas de Capital 
 

 

Natureza da 

Movimentação de 

Crédito 

UG 

concedente 

ou 

recebedora 

Classificação da ação 
4 - 

Investimentos 

5- Inversões 

Financeiras 

6 – Outras 

Despesas de 

Capital 

Interna 
Concedidos 08001 

UO 15.101-

02.126.0571.5093.0001 
8.727.486,00 - - 

UO 15.101 

02.122.0571.1P66.0001 
9.816.630,24 - - 

Recebidos - - - - - 

Externa 

Concedidos - - - - - 

Recebidos - - - - - 

Fonte: COFIN/SEAOF/GDGSET/TST 

 

 

2.2 – Execução Orçamentária 

 

2.2.1 – Execução Orçamentária de Créditos originários da UJ 

 

2.2.1.1 - Despesas por Modalidade de Contratação  

 

Modalidade de 

Contratação 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada 

Exercícios 

Licitação 2008 2009 2008 2009 

Convite              48.381,00 - - - 
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Tomada de Preços - - - - 

Concorrência        4.528.647,59         5.025.754,69         4.044.053,36         4.511.785,30  

Pregão       57.747.531,37       63.731.829,86  25.826.987,51      38.705.932,34  

Concurso - - - - 

nsulta - - - - 

Contratações Diretas 13.736.528,20 25.726.981,35 11.335.553,38 23.212.730,25 

Dispensa        3.183.086,34         7.951.459,36         2.806.414,99         7.274.710,58  

Inexigibilidade       10.553.441,86       17.775.521,99       8.529.138,39       15.938.019,67  

Regime de Execução 

Especial 
        29.942,82           77.505,84            29.942,82           77.505,84  

Suprimento de Fundos              29.942,82             77.505,84              29.942,82              77.505,84  

Pagamento de Pessoal 475.126.501,56 551.538.683,48 474.455.953,20 550.809.282,91 

Pagamento em Folha    474.162.315,87   550.875.773,44     473.491.767,51      550.146.372,87 

Diárias            964.185,69            662.910,04            964.185,69            662.910,04  

Outros 12.927.275,29 9.433.725,41  11.503.323,89         9.186.288,89 

TOTAL  564.144.807,83  655.534.480,63   527.195.814,16  626.503.525,53     

Fonte: COFIN/SEAOF/GDGSET/TST 

 

 

 

2.2.1.2 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa 

Em R$ 

Grupos de 

Despesa 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

Exercícios 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

1 – Despesas 

de Pessoal 
455.507.749,33 528.559.339,31 454.837.200,97 527.829.938,74 670.548,36 729.400,57 454.530.073,73 527.829.938,74 

11 – Vencim. 

e Vant. Fixas 

– P.  Civil 

278.777.223,42 328.093.926,38 278.777.223,42  328.093.926,38 0,00 0,00 278.489.574,61 328.093.926,38 

01 – Aposent.  

e Reformas 
78.558.724,00  84.934.572,00 78.538.354,80  84.822.583,06 20.369,20 111.988,94 78.538.354,80 84.822.583,06 

13 – Obrig. 

Patronais 
48.372.817,72 56.713.697,37 48.367.817,72 56.602.360,87 5.000,00 111.336,50 48.367.817,72 56.602.360,87 

Demais 

elementos do 

grupo 

49.798.984,19 58.817.143,56 49.153.805,03 58.311.068,43 645.179,16 506.075,13 49.134.326,60 58.311.068,43 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 
- - - - - - - - 

1º elemento 

de despesa 
- - - - - - - - 

2º elemento 

de despesa 
- - - - - - - - 

3º elemento 

de despesa 
- - - - - - - - 

Demais 

elementos do 

grupo 

- - - - - - - - 
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3- Outras 

Despesas 

Correntes 
90.049.216,83 120.269.146,89 71.255.336,42 98.234.066,28 18.793.880,41 22.035.080,61 69.742.134,25 95.858.071,17 

39 – Outros 

Serv. Terc. PJ 
33.913.814,76 62.184.024,37 20.450.362,18   44.914.052,63 13.463.452,58 17.269.971,74 19.437.309,61 43.434.431,83 

37 – Locação 

Mão de Obra 
17.284.575,90 19.772.369,26 15.629.705,72  17.167.339,21  1.654.870,18 2.605.030,0  15.494.127,25 16.328.647,19 

46 – Auxílio-

Alimentação 
15.830.524,00 17.942.241,91 15.149.215,23 17.841.307,66 681.308,77 100.934,25 15.149.215,23 17.841.307,66 

Demais 

elementos do 

grupo 

23.020.302,17 20.370.511,35 20.026.053,29 18.311.366,78 2.994.248,88 2.059.144,57 19.661.482,16 18.253.684,49 

TOTAL 
545.556.966,16 648.828.486,20 526.092.537,39 626.064.005,02 19.464.428,77 22.764.481,18 524.272.207,98 623.688.009,91 

Fonte: SIAFI e Fonte: COFIN/SEAOF/GDGSET/TST 

 

 

2.2.1.3 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa  

Em R$ 

Grupos de 

Despesa 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

Exercícios 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 
4 - 
Investimentos 

18.587.841,67  6.705.994,43 1.103.276,77  439.520,51 17.484.564,90  6.266.473,92  1.085.836,89  424.250,51 

52 – 
Equipamentos 
e Material 
Permanente 

18.587.841,67  6.705.994,43 1.103.276,77  439.520,51 17.484.564,90  6.266.473,92  1.085.836,89  424.250,51 

2º elemento de 
despesa 

- - - - - - - - 

3º elemento de 
despesa 

- - - - - - - - 

Demais 
elementos do 
grupo 

- - - - - - - - 

5 - Inversões 
Financeiras 

- - - - - - - - 

1º elemento de 
despesa 

- - - - - - - - 

2º elemento de 
despesa 

- - - - - - - - 

3º elemento de 
despesa 

- - - - - - - - 

Demais 
elementos do 
grupo 

- - - - - - - - 

6 – Amortiz.  
da Dívida 

- - - - - - - - 

1º elemento de 
despesa 

- - - - - - - - 

2º elemento de 
despesa 

- - - - - - - - 

3º elemento de 
despesa 

- - - - - - - - 

Demais 
elementos do 
grupo 

- - - - - - - - 

TOTAL 18.587.841,67  6.705.994,43 1.103.276,77  439.520,51 17.484.564,90  6.266.473,92  1.085.836,89  424.250,51 

Fonte: SIAFI e Fonte: COFIN/SEAOF/GDGSET/TST 
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2.2.2 – Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação  

2.2.2.1 - Despesas por Modalidade de Contratação 
 

 
 

Modalidade de 

Contratação 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada 

Exercícios 

2008 2009 2008 2009 

Licitação - - - - 

Convite - - - - 

Tomada de Preços - - - - 

Concorrência - - - - 

Pregão - - - - 

Concurso - - - - 

Consulta - - - - 

Contratações Diretas - - - - 

Dispensa - - - - 

Inexigibilidade - - - - 

Regime de Execução 

Especial 
- - - - 

Suprimento de Fundos - - - - 

Pagamento de Pessoal - - - - 

Pagamento em Folha - - - - 

Diárias - - - - 

Outros - - - - 

Fonte: COFIN/SEAOF/GDGSET/TST 

 

2.2.2.2 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa  
Em R$ 

Grupos de 

Despesa 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

Exercícios 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

1 – Despesas 

de Pessoal 
- - - - - - - - 

11 – Vencim. 

e Vant. Fixas 

– P.  Civil 

- - - - - - - - 

01 – Aposen-

tadorias  e 

Reformas 

- - - - - - - - 

13 – Obri-

gações 

Patronais 

- - - - - - - - 

Demais 

elementos do 

grupo 

- - - - - - - - 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

- - - - - - - - 

1º elemento 

de despesa 
- - - - - - - - 

2º elemento 

de despesa 
- - - - - - - - 
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3º elemento 

de despesa 
- - - - - - - 

- 

Demais 

elementos do 

grupo 

- - - - - - - - 

3- Outras 

Despesas 

Correntes 

- - - - - - - - 

39 – Outros 

Serv. Terc. 

PJ 

- - - - - - - - 

37 – Locação 

de Mão de 

Obra 

- - - - - - - - 

46 – Auxílio-

Alimentação 
- - - - - - - - 

Demais 

elementos do 

grupo 

- - - - - - - - 

Fonte: COFIN/SEAOF/GDGSET/TST 

 

2.2.2.3 - Despesas Capital por Grupo e Elemento de Despesa  

 

 

Grupos de 

Despesa 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

Exercícios 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

4 - 

Investimentos 
18.587.841,67 6.705.994,43 1.103.276,77 439.520,51 17.484.564,90 6.266.473,92 1.085.836,89 424.250,51 

52 – 

Equipamentos  

e Material 

Permanente 

18.587.841,67 6.705.994,43 1.103.276,77 439.520,51 17.484.564,90 6.266.473,92 1.085.836,89 424.250,51 

2º elemento 

de despesa 
- - - - - - - - 

3º elemento 

de despesa 
- - - - - - - - 

Demais 

elementos 

do grupo 

- - - - - - - - 

5 - Inversões 

Financeiras 
- - - - - - - - 

1º elemento 

 de despesa 
- - - - - - - - 

2º elemento 

de despesa 
- - - - - - - - 

3º elemento 

de despesa 
- - - - - - - - 

Demais 

elementos do 

grupo 

- - - - - - - - 

6 - 

Amortização 

da Dívida 

- - - - - - - - 

1º elemento 

de despesa 
- - - - - - - - 

2º elemento 

de despesa 
- - - - - - - - 

3º elemento 

de despesa 
- - - - - - - - 

Demais 

elementos do 

grupo 

- - - - - - - - 

Total Despesas 

de Capital 
18.587.841,67 6.705.994,43 1.103.276,77 439.520,51 17.484.564,90 6.266.473,92 1.085.836,89 424.250,51 

Fonte COFIN/SEAOF/GDGSET/TST 

Nota: Quanto ao segundo demonstrativo, denominado Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação, não houve execução de créditos recebidos 

por movimentação interna ou externa pelo Tribunal Superior do Trabalho, no exercício de 2009. 
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2.2.3 - Execução Orçamentária por Programa de Governo 

 

2.2.3.1 – Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo 
 

Identificação do Programa de Governo:  

Código no PPA: 0571 Denominação: Prestação Jurisdicional Trabalhista 

Dotação 

Despesa Empenhada 
Despesa 

Liquidada 

Restos a Pagar 

não 

processados 

Valores Pagos 
Inicial Final 

 8.847.263.560,00 8.776.808.584,00  8.699.406.381,69 8.413.829.353,08 263.614.592,54   8.403.435.563,71 

Informações sobre os resultados alcançados 

Ordem 
Indicador (Unidade 

medida) 

Referência 

Índice previsto 

no exercício 

Índice atingido 

no exercício 
Data 

Índice 

inicial 
Índice final 

1 Índice de Recorribilidade 30.04.07 50,72 55,5 53,06 53,59 

Fórmula de Cálculo do Índice: 

Relação percentual entre a soma dos Recursos Extraordinários, Recursos de Revista, Recursos Ordinário do 

Procedimento Sumaríssimo, Recursos Ordinários, Agravos de Petição e a soma de Acórdãos e Sentenças. 

Análise do Resultado Alcançado: 

A Justiça do Trabalho superou a meta prevista para 2009 que era de 53,06.  

 

 

Ordem 
Indicador (Unidade 

medida) 

Referência 
Índice previsto 

no exercício 

Índice atingido 

no exercício Data 
Índice 

inicial 
Índice final 

2 
Número de Processos por 

Magistrados 
30.04.07 2.290,00 2.318,00 2.304,00 2.293 

Fórmula de Cálculo do Índice: 

Estoque de processos a solucionar (incluindo execução) dividido pela quantidade de Magistrados da Justiça do Trabalho. 

Análise do Resultado Alcançado: 

Quando se consideram os cargos existentes o número apurado foi 2.028, porém quando são considerados apenas os 

cargos providos, a meta sobe para  2.293, o que demonstra um percentual de atingimento de 99,58% da mata prevista. 

 

 

Ordem 
Indicador (Unidade 

medida) 

Referência 
Índice previsto 

no exercício 

Índice atingido 

no exercício Data 
Índice 

inicial 
Índice final 

3 
Taxa de Solução de 

Processos 
30.04.07 47,35 50,43 49,68 54,74 

Fórmula de Cálculo do Índice: 

Relação percentual entre o número de sentenças, acórdãos, decisões e despachos que põem fim ao processo e a soma de 

casos novos e o estoque de feitos. 

Análise do Resultado Alcançado: 

O número final apurado (média dos tempos, na 1ª Instância, referentes ao procedimento sumaríssimo e ao rito comum) 

demonstra que a JT não só superou a meta prevista para o ano, como já ultrapassou, inclusive, a meta fixada para o final 

do PPA (50,43%). 
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Ordem 
Indicador (Unidade 

medida) 

Referência 
Índice previsto 

no exercício 

Índice atingido 

no exercício 
Data 

Índice 

inicial 
Índice final 

4 
Tempo Médio de Solução 

de Processos 
30.04.07 586 600 593 735 

Fórmula de Cálculo do Índice: 

Somatório do Prazo Médio para Realização da 1ª Audiência, do Prazo Médio para Realização da Audiência de 

Prosseguimento, do Prazo Médio para Realização da Prolação de Sentença e do Prazo Médio para Realização da 

Execução.  

Análise do Resultado Alcançado: 

Considerando que a meta apurada consiste na média dos tempos, na 1ª Instância, referentes ao procedimento sumaríssimo 

e ao rito comum, esta meta ficou aquém da que foi prevista.  O número ainda está muito alto em relação ao índice fixado 

para o final do PPA. 

Fonte: ASPO/SE/CSJT/TST 

 

 

 

2.2.4 - Execução Física das Ações Realizadas pela UJ 

 

Denominação da Unidade Orçamentária Código da UO Código SIAFI da UGO 

Tribunal Superior do Trabalho 15.101 080001 

 

 

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (1) 

 

Função Subfunção Programa Ação 
Tipo da 

Ação 
Prioridade 

Unidade de 

Medida 

Meta 

prevista 

Meta 

realizada 

Meta a 

ser 

realizada 

em 2010 

09 272 0089 0396 
Operação 
especial 

3 
Pessoa 

beneficiada 
(unidade) 

651 654 572 

02 061 0571 4256 Atividade 3 
Processo 
julgado 

(unidade) 
145.000 265.802 290.000 

02 128 0571 4091 Atividade 3 
Servidor 

capacitado 
(unidade) 

7.180 5.136 2.306 

02 722 0571 2058 Atividade 3 
Programa 
veiculado 
(hora/ano) 

50 - 50 

02 301 0571 2004 Atividade 3 
Pessoa 

beneficiada 
(unidade) 

7.715 5.333 9.120 

02 365 0571 2010 Atividade 3 

Criança de 0 
a 6 anos 
atendida 
(unidade) 

504 415 402 

02 331 0571 2011 Atividade 3 
Servidor 

beneficiado 
(unidade) 

453 297 368 

02 306 0571 2012 Atividade 3 
Servidor 

beneficiado 
(unidade) 

2.490 2.363 2.533 
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02 126 0571 2C73 Atividade 3 

 

Sistema 

mantido 

(unidade) 

1 1 1 

02 126 0571 5093 Projeto 3 

Sistema 
implantado 

(% de 
execução 

física) 

7 0,437 6,24 

02 122 0571 1P66 Projeto 3 

Instalação 
modernizada 

(unidade) 
117 58,5 - 

Instalação 
modernizada 

(% de 
execução 
física) (2) 

- - 5% 

Fonte: LOA e Sistema de Informação Gerencial – SIGPLAN 

Notas: 

(1) Listadas acima somente as Ações Orçamentárias (código e descrição) que contém  metas físicas, produto, unidade de medida,metas previstas e realizadas), conforme 

dados constantes do SIGPLAN. 

(2) Produto alterado para Percentual  

 

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (1) 
 

 

Ação Tipo da Ação 
Unidade de 

Medida 
Meta 

Prevista 
Meta 

Realizada 
% Execução 
(SIGPLAN) 

Justificativa 

Programa 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União 

Operações Especiais 

0396 
Pagamento de 

Aposentadorias 
e Pensões 

Pessoa 
beneficiada 
(unidade) 

651 654 100,46 

Atendimento de 654 pes-

soas, sendo 445 aposen-

tarias e 209 pensionistas, 

havendo acréscimo da 

meta inicial prevista na 

LOA. 

Programa 0571 - Prestação Jurisdicional Trabalhista 

Atividades 

4256 

Apreciação de 
Causas na 
Justiça do 
Trabalho 

Processo 
julgado 

(unidade) 
145.000 265.802 183,31 

Realização da meta física 

acima do esperado com 

relação à meta constante 

na LOA, tendo em vista o 

significativo aumento no 

volume de processos 

julgados, resultante do 

esforço  e otimização dos 

recursos aplicados pela 

Administração do TST, 

para dar mais celeridade à 

prestação jurisdicional 

trabalhista. 

4091 
Capacitação de 

Recursos 
Humanos 

Servidor 
capacitado 
(unidade) 

7.180 5.136 71,53 

O total realizado da meta 

física somou 5.136 

servidores capacitados, 

atingindo 71,53% da meta 

prevista. Durante o 

exercício de 2009, de 

acordo com relatório anual 

de atividades da 

Coordenadoria de De-
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Ação Tipo da Ação 
Unidade de 

Medida 
Meta 

Prevista 
Meta 

Realizada 
% Execução 
(SIGPLAN) 

Justificativa 

Programa 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União 

senvolvimento de Pes-

soas, houve 5040 par-

ticipações de servidores 

em 160 eventos de 

capacitação, incluindo os 

eventos previstos no 

Educare e as ações de 

desenvolvimento e am-

bientação dos novos 

servidores. Foram reali-

zados, ainda, pela Escola 

Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de 

Magistrados do Trabalho - 

ENAMAT, 2 cursos de 

Formação Inicial de 

Magistrados, propiciando 

a formação de 96  juízes. 

Atividades 

2058 

Divulgação dos 
Atos do Poder 

Judiciário e dos 
Serviços 

Essenciais À 
Justiça - TV 

Justiça 

Programa 
veiculado 
(hora/ano) 

50 - 0,00 

O não atingimento da 
meta física prevista na 
LOA se deve à diminuta 
execução orçamentária da 
despesa, por disponi-
bilização e divulgação das 
informações trabalhistas 
do TST em parceria com o 
Supremo Tribunal 
Federal. 

2004 

Assistência 
Médica e 

Odontológica 
aos Servidores, 
Empregados e 

seus 
Dependentes 

Pessoa 
beneficiada 
(unidade) 

7.715 5.333 71,72 

No SIGPlan, a meta 

inicial prevista na LOA de 

7015 foi atualizada para 

7.715 (LOA +Credito). 

Considerando o número 

informado de 5.333 

pessoas beneficia-das a 

meta física realizada foi 

de 71,72%. Embora não 

atingida a meta física 

total, a execução 

orçamentária foi bastante 

satisfatória, correspon-

dendo a 98,17 %. 

2010 

Assistência Pré-
Escolar aos 

Dependentes 
dos Servidores 
e Empregados 

Criança de 0 a 
6 anos 

atendida 
(unidade) 

504 415 82,34 

Embora não alcançada a 

meta física de 504 

crianças, a execução da 

meta física foi bastante 

satisfatória, correspon-

dendo a 82,34%, sendo 

atendidas 415 crianças de 

0 a 6 anos. A execução 

orçamentária foi de 

92,49%. 

2011 
Auxílio-

Transporte aos 

Servidor 
beneficiado 

453 297 65,56 
A execução física da meta 

foi de 65,56% e a 
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Ação Tipo da Ação 
Unidade de 

Medida 
Meta 

Prevista 
Meta 

Realizada 
% Execução 
(SIGPLAN) 

Justificativa 

Programa 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União 

Servidores e 

Empregados 

(unidade) execução orçamentária de 

78,12%. Em virtude da 

implementação do plano 

de carreiras dos servidores 

do Poder Judiciário, por 

meio da Lei n.º 

11.416/2006, o valor 

relativo à participação do 

servidor no benefício, no 

percentual de 6%, 

incidente sobre o 

vencimento do cargo 

efetivo ou sobre o 

vencimento do cargo em 

comissão ou de natureza 

especial, tem sido superior 

àquele efetivamente gasto 

com passagens, o que 

provocou um volume 

expressivo de pedidos de 

exclusão do benefício e 

frustrou a projeção inicial.  

2012 

Auxílio-

Alimentação 

aos Servidores 

e Empregados 

(TST) 

Servidor 
beneficiado 
(unidade) 

2.490 2.363 94,90 

Tanto a execução física 
como orçamentária apre-
sentaram resultados bem 
satisfatórios, correspon-
dendo a 94,90 % a 
execução da meta física e 
a execução orçamentária a 
99,43 %, sendo 
beneficiados com auxílio-
alimentação 2363 servi-
dores. 

2C73 

Manutenção do 
Sistema 

Integrado de 
Gestão da 

Informação 
Jurisdicional na 

Justiça do 
Trabalho (E-

Jus) 

 

Sistema 

mantido 

(unidade) 
 

1 1 100 

 

A Meta física da ação é 

Sistema mantido (unida-

de). Assim, os recursos 

foram utilizados para 

manutenção de um Siste-

ma, correspondendo a 

76,30% a execução orça-

mentária da Ação. 

Projetos 

5093 

Implantação de 
Sistema 

Integrado de 
Gestão da 

Informação 
Jurisdicional na 

Justiça do 
Trabalho (E-

Jus) 

Sistema 
implantado 

(% de 
execução 

física) 

7 0,437 6,24 

Execução da meta física 
bastante satisfatória, 
sendo de 6,24% da meta 
prevista na LOA (7%)   

 

1P66 

Modernização 

de Instalações 

Físicas da 

Instalação 
modernizada 

(unidade) 
117 58,5 50,00 

Execução física de 50% 
da meta prevista. 
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Justiça do 

Trabalho 

Fonte : LOA e Sistema de Informação Gerencial – SIGPLAN 

Nota: 

Dados referentes às metas físicas informados pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Finanças/CSJT, Coordenadorias de Estatística,  

de Informações Funcionais, de Desenvolvimento de Pessoas e Divisão de Saúde Complementar. 

 

 

No exercício de 2009, o orçamento do TST foi executado da seguinte forma:  

R$ 

Orçamento 2009 Despesa Realizada 
Descentralização 

para TRT’s 
Saldo Disponível % Execução 

704.233.703,00 655.534.480,63 35.393.823,16 13.305.399,21 98,11 

Fonte: COFIN/SEAOF/GDGSET/TST 

 

R$ 

Ações 
Dotação 

Disponibilizada 
Execução 

% Apurado da Execução em 

Relação à Dotação 

Disponibilizada 

Totais do Programa 0571 – 

Prestação Jurisdicional Trabalhista 
538.922.810,84 525.661.844,33 97,54 

Fonte: COFIN/SEAOF/GDGSET/TST 

 

Dentre as ações que superaram de forma significativa as metas estabelecidas destacam-se a 

“Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho” - ação finalística principal, cujo cumprimento da 

meta física ultrapassou a prevista na LOA, tendo sido julgados 265.802 processos; a “Execução dos 

Projetos de Informatização da Justiça do Trabalho (Projeto E-Jus)” e a “Modernização de Instalações 

da Justiça do Trabalho”, que abrangem a realização de gastos do TST, dos TRT’s e das Varas do 

Trabalho, com significativo reflexo na prestação jurisdicional trabalhista.  

Convém frisar que, de maneira geral, considerando a execução orçamentária total realizada no 

exercício, não ocorreram situações que inviabilizassem o pleno cumprimento dos objetivos e metas 

estabelecidas. 

 

 

2.2.5 - Indicadores Institucionais  

 

Neste tópico apresentam-se alguns indicadores adotados para avaliar a gestão do Tribunal 

Superior do Trabalho no exercício de 2009, distribuídos em dois grupos: indicadores operacionais e 

indicadores orçamentário-financeiros. 
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O primeiro grupo refere-se à movimentação processual e às receitas geradas pela Corte 

Trabalhista no desempenho de suas atribuições constitucionais. O segundo abrange a composição das 

despesas executadas pelo TST. 

 

A - Indicadores Operacionais 

A.1 - Movimentação Processual 

A.1.1 - Índice de Recorribilidade: este indicador representa a relação percentual entre a soma da 

quantidade de Recursos Extraordinários, Recursos de Revista, Recursos Ordinários do Procedimento 

Sumaríssimo, Recursos Ordinários, Agravos de Petição e a soma da quantidade de Acórdãos e 

Sentenças. 

 

Índice de Recorribilidade 
Ano 

2007 2008 2009 

Recorribilidade 

Interna 

AG e A 13,26% 8,30% 11,89% 

ED e E 21,93% 18,26% 20,43% 

Recorribilidade Externa 9,24% 9,12% 10,72% 

Fonte: Coordenadoria de Estatística do TST 

Notas:  

1) A recorribilidade interna corresponde ao percentual de decisões monocráticas agravadas por Agravo Regimental (AG) e agravo do artigo 557 do CPC (A) e ao 

percentual de interposição de Embargos de Declaração e Embargos de Divergência nos Acórdãos publicados;  

2) A recorribilidade externa corresponde ao percentual de Acórdãos que tiveram interposição de Recurso Extraordinário. 

 

A.1.2 – Número de Processos por Magistrado: o presente índice é apurado pela divisão do estoque 

de processos a solucionar, incluídos os processos de execução, pela quantidade de magistrados do 

TST. 

 

Número de Processos 

por Magistrado 

Ano Variação Percentual 

2007 2008 2009 2007/2009 2008/2009 

Indicador 15.178 16.020 15.252 0,5 - 4,8 

Fonte: Coordenadoria de Estatística do TST 

Notas: 

1) Esse indicador foi calculado dividindo a soma do resíduo em dezembro do ano anterior com os processos recebidos no ano pelo quantitativo de cargos providos de 

Ministros no TST; 

2) As definições de resíduo e processos recebidos estão nas notas do indicador do TST. 

 

 

A.1.3 – Taxa de Solução de Processos: este indicador representa a relação percentual entre o 

número de sentenças, acórdãos, decisões e despachos que põem fim ao processo e a soma de casos 

novos e o estoque de feitos. 
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Taxa de Solução de Processos 
Ano 

2007 2008 2009 

Indicador 37,5% 51,7% 64,5% 

Fonte: Coordenadoria de Estatística do TST 

Notas: 

1) Esse indicador foi calculado multiplicando por 100 o quociente entre os processos julgados e a soma do resíduo em dezembro do ano anterior com os processos 

recebidos no ano. 

2) As definições de resíduo, processos recebidos e processos julgados estão nas notas do indicador do TST. 

  

 

A.1.4 – Tempo Médio de Solução de Processos (em dias): o indicador é obtido pelo somatório dos 

prazos médios para realização da primeira audiência, da audiência de prosseguimento, da prolação de 

sentença e da execução. 

 

Tempo Médio de  

Solução de Processos 

Ano 

2007 2008 2009 

Indicador 686 698 758 

Fonte: Coordenadoria de Estatística do TST 

Nota: Foram consideradas as datas de autuação e de baixa das classes processuais: AIRO, AIRR, AR, DC, MS, RO e RR. 

 

 

A.1.5 – Quantitativo de Processos: a tabela e o gráfico a seguir demonstram a movimentação 

processual no Tribunal Superior do Trabalho nos exercícios de 2007 a 2009. Verifica-se que no 

exercício de 2009 houve aumento de 12,3% no número de processos recebidos e de 19,0% no de 

processos julgados, bem como redução de 16,2% do resíduo de processos em relação ao exercício de 

2008. 

 

Processos 
Ano Variação Percentual 

2007 2008 2009 2007/2009 2008/2009 

Recebidos 165.466 183.235 205.711 24,3 12,3 

Julgados 153.592 223.430 265.802 73,1 19,0 

Resíduo 249.316 206.089 172.732 - 30,7 - 16,2 

Fonte: Coordenadoria de Estatística 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. 
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A.1.6 – Índice de Julgados por Força de Trabalho (IJFT) = Julgados/Força de Trabalho: trata-se 

de indicador inédito, originário do Planejamento Estratégico - PE concebido pelo TST para o período 

de 2010 a 2014, como conseqüência da edição da Resolução/CNJ n.º 70, de 18/3/2009, por meio da 

qual o Conselho Nacional da Justiça – CNJ instituiu o PE do Poder Judiciário, ao divulgar as 

diretrizes de alinhamento para nortear o processo de elaboração do PE de cada ente da justiça, cuja 

finalização e aprovação foi concluída em 31/12/2009. Os primeiros resultados deveriam ser apurados 

e divulgados ao final do exercício de 2010, no entanto, a Coordenadoria de Estatística do TST 

levantou o índice em relação ao exercício de 2009, conforme o descrito a seguir: 

 Índice: 

Julgados 

Força de Trabalho 

 
Variáves 2007 2008 2009 

Julgados 153.592 223.430 265.802 

Força de Trabalho 704 800 704 

IJFT 218,17 279,29 377,56 

Fonte: Coordenadoria de Estatística do TST 

Notas: 

1) Variáveis: 

1.1) Julgados: total de decisões colegiadas e monocráticas proferidas no período; 

1.2) Força de Trabalho: total de servidores lotados nos gabinetes, no final do período. 
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A meta estabelecida para o período de 2010 a 2014 consiste em aumentar em 5% ao ano o 

total de julgados por força de trabalho dos gabinetes, como o demonstrado a seguir: 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

234,83 246,57 258,90 271,84 285,43 

 

No período de referência/2008 foram obtidos os seguintes resultados: julgados - 223.430, 

força de trabalho - 800 e o IJFT = 279,29. 

 

A.1.7 - Índice de Julgados por Força de Trabalho da Área Judiciária (IJFTAJ) = 

Julgados/Força de Trabalho da Área Judiciária: refere-se, também, a indicador inédito, advindo 

do Planejamento Estratégico concebido pelo Tribunal Superior do Trabalho. A Coordenadoria de 

Estatística do TST já divulgou o índice em relação ao exercício de 2009, conforme o exposto a 

seguir: 

 Índice:  

Julgados 

Força de Trabalho da Área Judiciária 

 

Variáves 2007 2008 2009 

Julgados 153.592 223.430 265.802 

Força de Trabalho da Área Judiciária 1.371 1.080 1.567 

IJFTAJ 112,03 206,88 169,62 

Fonte: Coordenadoria de Estatística do TST 

Notas: 

1) Variáveis: 

1.1) Julgados: total de decisões colegiadas e monocráticas proferidas no período; 

1.2) Força de Trabalho da Área Judiciária: total de servidores de cargos efetivos, requisitados, ocupantes exclusivamente de cargos em comissão e removidos dos 

Gabinetes, Secretaria Judiciária, Secretarias de Turmas, SBDI-1, SBDI-2, no final do período. 
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A meta estabelecida para o período de 2010 a 2014 consiste em aumentar em 5% ao ano o 

total de julgados por força de trabalho da área judiciária, conforme quadro a seguir: 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

130,41 136,93 143,78 150,97 158,52 

 

No período de referência/2008 foram obtidos os seguintes resultados: julgados – 223.430, 

força de trabalho da área judiciária – 1.080 e o IJFTAJ = 206,88. 

 

A.1.8 - Índice de Congestionamento (IJC) = (1-(Julgados/(Resíduo Anterior + Recebidos)x100: 

refere-se, também, a indicador inédito, advindo do Planejamento Estratégico concebido pelo Tribunal 

Superior do Trabalho. A Coordenadoria de Estatística do TST já divulgou o índice em relação ao 

exercício de 2009, conforme o exposto a seguir: 

 Índice:                

1 - 
Baixados 

X 100 
Resíduo Anterior + Casos Novos 

 
 

Variáves 2007 2008 2009 

Julgados 153.592 223.430 265.802 

Resíduo Anterior 244.331 249.316 206.089 

Recebidos 165.466 183.235 205.711 

IC 62,52 48,35 35,45 

Fonte: Coordenadoria de Estatística do TST 

Notas: 

1) Variáveis: 

1.1) Julgados: total de decisões colegiadas e monocráticas proferidas no período; 

1.2) Resíduo Anterior: saldo residual de processos que não foram baixados até o fim do ano anterior ao período de referência; 

1.3) Recebidos: total de processos originários e os em grau de recurso oriundos de instância inferior que foram protocolados e interpostos para julgamento no TST no 

período, incluem-se os recursos internos. 
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A meta estabelecida para o período de 2010 a 2014 consiste em reduzir o Índice de 

Congestionamento para menos de 50% até 2014, conforme quadro abaixo: 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

58,47% 56,47% 54,57% 52,47% 49,97% 

 

No período de referência/2008 foram obtidos os seguintes resultados: baixados – 223.430, 

resíduo anterior – 249,36, casos novos – 183.235 e o IC = 48,35%. 

 

A.2 – Arrecadação (em reais): o presente indicador visa demonstrar o comportamento da 

arrecadação total no TST observado ao longo dos exercícios de 2007, 2008 e 2009, que envolve as 

custas judiciais e os emolumentos, conforme o demonstrado a seguir: 

 

Arrecadação 
Ano Variação Percentual 

2007 2008 2009 2007/2009 2008/2009 

Custas 3.930,40 420,00 - - - 

Emolumentos 16.114,85 17.599,25 11.864,90 - 26,4 - 32,6 

Total 20.045,25 18.019,25 11.864,90 - 40,8 - 34,2 

Fonte: Coordenadoria de Estatística do TST 

 

 

B - Indicadores de Gestão 

Apresentam-se os indicadores utilizados para avaliar o desempenho da gestão institucional 

sob exame nas contas, cujo responsável pelo cálculo/medição é a chefe da Divisão de Contabilidade 

do TST. 
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B.1 - Índice de Utilização Orçamentária 

 Descrição: avaliar se o orçamento da Unidade foi planejado de forma adequada, sem 

superdimensionamento dos gastos. 

 Tipo de Indicador: eficiência 

 Fórmula de Cálculo: 

 

( 
DESPESA REALIZADA 

) X 100 
  

ORÇAMENTO AUTORIZADO   

       

( 655.534.480,63 ) X 100 = 97,90% 
669.580.496,84 

 

 Método de Medição: dados extraídos do SIAFI, constantes do Balanço Orçamentário, 

relativos ao exercício de 2009. 

 Avaliação: o índice apurado representa um bom planejamento do orçamento do ano, 

uma vez que foi realizada quase que a totalidade dos recursos autorizados. 

 

B.2 - Índice de Inscrição de Restos a Pagar 

 Descrição: avaliar se os créditos orçamentários estão sendo utilizados no exercício de 

competência. 

 Tipo de Indicador: eficiência 

 Fórmula de Cálculo: 

 

( 
RESTOS A PAGAR INSCRITOS 

) X 100 
  

DESPESA REALIZADA   

       

( 
29.030.955,10 

) X 100 = 4,43% 655.534.480,63 

 

 Método de Medição: dados extraídos do SIAFI, constantes do Balanço Orçamentário e 

Balancete Contábil, relativos ao exercício de 2009. 

 Avaliação: o índice demonstra que apenas 4,43% das despesas realizadas, durante o 

exercício, foram postergados para pagamento no exercício de 2010. Em comparação a 

2008, o indicador foi reduzido em 3,68%, o que indica uma pequena melhoria no 

dimensionamento do planejamento orçamentário da unidade.  
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B.3 - Índice de Restos a Pagar Inscritos e Não Pagos 

 Descrição: avaliar se houve excesso de inscrições em restos a pagar no exercício 

anterior. 

 Tipo de Indicador: eficiência. 

 Fórmula de Cálculo: 

( RESTOS A PAGAR NÃO PAGOS ) X 100 

  

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR   

       

( 
17.263.093,06 

) X 100 = 37,75% 
45.728.038,80 

 

 Método de Medição: dados extraídos dos SIAFI, transação Balancete, relativos ao 

exercício de 2007, 2008 e 2009.  

 Avaliação: o índice demonstra que uma considerável parcela (37,75%) das despesas 

inscritas não foi paga em 2009, o que indica excesso na inscrição de restos a pagar não 

processados, sendo parte causada pela prorrogação automática dos empenhos de 2007. 

 

B.4 - Índice de Despesas com Pessoal 

 Descrição: avaliar a participação das despesas realizadas com pessoal e encargos 

sociais, em relação ao total das despesas do exercício. 

 Tipo de Indicador: eficiência 

 Fórmula de Cálculo: 

( DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ) X 100 

  

DESPESA REALIZADA   

       

( 
528.559.339,31 

) X 100 = 80,63% 
655.534.480,63 

 

 Método de Medição: dados extraídos do Balanço Orçamentário. 

 Avaliação: o índice indica que as despesas realizadas no TST são predominantemente 

relativas a pessoal e encargos sociais, tendo em vista sua atividade-fim demandar 

essencialmente força de trabalho. 
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B.5 - Índice de Despesas com Imobilizações 

 Descrição: avaliar a participação das despesas com imobilizações, em relação ao total 

das despesas do exercício.  

 Tipo de Indicador: eficiência 

 Fórmula de Cálculo: 

 

( 

DESPESA REALIZADA COM INVESTIMENTOS E 

INVERSÕES FINANCEIRAS 
) X 100 

  

DESPESA REALIZADA 
  

 
 

     

( 
6.705.994,43 

) X 100 = 1,02% 
655.534.480,63 

 

 Método de Medição: dados extraídos do Balanço Orçamentário. 

 Avaliação: o índice demonstra que uma pequena parcela das despesas realizadas foi 

aplicada em despesas de capital, sendo estas referentes a Investimentos efetuados 

exclusivamente na aquisição de material permanente. 

 

 

B.6 - Índice de Realização da Despesa por Dispensa de Licitação 

 Descrição: avaliar a participação das dispensas de licitação, em relação ao total das 

despesas do exercício, excetuadas as despesas com pessoal e encargos sociais. 

 Tipo de Indicador: eficiência 

 Fórmula de Cálculo: 

( 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

) X 100 

  

DESPESA REALIZADA (-) DESPESA COM PESSOAL 
  

  
     

( 
7.951.459,36 

) X 100 = 6,26% 
126.975.141,32 

 

 Método de Medição: dados extraídos do SIAFI Gerencial e balancete contábil da UG. 

 Avaliação: verifica-se uma pequena participação de despesas, em que houve dispensa 

do processo licitatório, em relação ao total das despesas realizadas, expurgadas as 

despesas de pessoal e encargos sociais. O resultado deste indicador revela a aderência 
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aos mandamentos da Lei de Licitações e Contratos, bem como aos Princípios da 

Administração Pública. 

B.7 - Índice de Realização da Despesa por Inexigibilidade de Licitação 

 Descrição: avaliar a participação das inexigibilidades de licitação, em relação ao total 

das despesas do exercício, excetuadas as despesas com pessoal e encargos sociais. 

 Tipo de Indicador: eficiência 

 Fórmula de Cálculo: 

( 
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL 

) X 100 

  

DESPESA REALIZADA (-) DESPESA COM PESSOAL 
  

( 
17.775.521,99 

) X 100 = 14,00% 
126.975.141,32 

 

 Método de Medição: dados extraídos do SIAFI Gerencial e balancete contábil da UG. 

 Avaliação: verifica-se uma pequena participação das despesas com inexigibilidades de 

licitação, uma vez que na maioria das contratações está presente a viabilidade de 

competição. Portanto, o percentual se coaduna com as exigências legais e com os 

Princípios da Administração Pública. 

 

B.8 - Índice de Realização da Despesa por Pregão 

 Descrição: avaliar o nível de aquisições por meio de licitação, na modalidade Pregão, 

em relação ao total das despesas do exercício, excetuadas as despesas com pessoal e 

encargos sociais. 

 Tipo de Indicador: eficiência 

 Fórmula de Cálculo: 

  

 

( 
MODALIDADE PREGÃO 

) X 100 
  

DESPESA REALIZADA (-) DESPESA COM PESSOAL   

 
      

( 
63.731.829,86 

) X 100 = 50,19% 
126.975.141,32 

 

 

 

 Método de Medição: dados extraídos do SIAFI Gerencial e balancete contábil da UG. 
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 Avaliação: o índice revela a preferência pela modalidade Pregão, uma vez que esta 

modalidade permite obter um melhor preço para a Administração Pública, em 

decorrência da universalidade da informação, com a utilização da Internet, bem como 

promove a redução dos custos administrativos dos procedimentos licitatórios. Em 

comparação a 2008, o índice apresentou uma redução de 2,97%. 

B.9 - Índice de Processo Julgado 

 

 Descrição: indicar o percentual de processos julgados, em relação à meta fixada no 

Orçamento. 

 Tipo de Indicador: eficiência 

 Fórmula de Cálculo: 

 

( 
PROCESSOS JULGADOS NO EXERCÍCIO 

) X 100 

  

META DE PROCESSOS JULGADOS   

( 
265.802  ) X 100 = 183,31% 
145.000  

 

 Método de Medição: relação entre o total de processos julgados durante o exercício e a 

meta prevista referente à Ação 4256 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho. 

Dados obtidos por meio de divulgação pela Coordenadoria de Estatística, disponíveis na 

Intranet/Internet, e em consulta ao sistema SIGPLAN. 

 Avaliação: o índice demonstra o esforço de magistrados e servidores em aumentar a 

eficácia da prestação jurisdicional, sendo que a ultrapassagem da meta foi motivada, 

também, pela reestruturação administrativa e crescente informatização de 

procedimentos processuais. 

B.10 - Índice de Variação de Processos Julgados 

 

 Descrição: avaliar se houve aumento ou redução no número de processos julgados, em 

relação ao exercício anterior. 

 Tipo de Indicador: eficiência 

 Fórmula de Cálculo: 

( 
PROCESSOS JULGADOS DO EXERCÍCIO ATUAL 

) - 1 X 100 
  

PROCESSOS JULGADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 
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( 
265.802 

) - 1 X 100 = 18,96% 
223.430 

 

 Método de Medição: total de processos julgados durante o exercício, em relação ao total 

de processos julgados no exercício anterior. Dados obtidos por meio de consulta à 

Intranet, conforme dados estatísticos divulgados pela Coordenadoria de Estatística, 

disponíveis na Intranet/Internet. 

 Avaliação: o acréscimo verificado foi motivado pela reestruturação administrativa e 

crescente informatização de procedimentos processuais, e demonstra o esforço de 

magistrados e servidores em aumentar a eficácia da prestação jurisdicional no TST. 

 

B.11 - Carga de Trabalho 

 Descrição: evidenciar o quantitativo de processos acumulados para julgamento, em 

relação ao número de Magistrados. 

 Tipo de Indicador: eficiência 

 Fórmula de Cálculo: 

( RESÍDUO PROCESSUAL   (+)   PROCESSOS AUTUADOS 
)   

  

NÚMERO DE MAGISTRADOS   

( 
172.732    (+)    203.965 

)  =  13.951 
27 

 

 Método de Medição: total dos processos em estoque, oriundos do ano anterior, 

acrescido ao total de processos autuados durante o exercício, somatório este verificado 

em relação ao quantitativo de magistrados. Dados obtidos conforme divulgação pela 

Coordenadoria de Estatística, disponíveis na Intranet/Internet. 

 Avaliação: o indicador demonstra a média de processos à disposição para cada um dos 

magistrados, sendo que, em comparação ao exercício anterior, foi verificada uma 

redução de 2.215 processos neste índice, motivado, principalmente, pela redução no 

número de processos autuados, que foi da ordem de 11,47%, conforme Índice de 

Variação de Processos Autuados. 

 

B.12 - Índice de Julgamento por Magistrado 

 

 Descrição: evidenciar a média de processos julgados no exercício, por número de 

Magistrados, estes representados pelos Ministros e Juízes Convocados no exercício. 
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 Tipo de Indicador: eficiência 

 Fórmula de Cálculo: 

( 
PROCESSOS JULGADOS 

) 

   

NÚMERO DE MAGISTRADOS    

( 265.802 ) =  9.844 
27 

 

 Método de Medição: somatório de processos julgados em relação ao número de 

magistrados, conforme dados divulgados pela Coordenadoria de Estatística, disponíveis 

na Intranet/Internet. 

 Avaliação: o número de processos julgados por magistrados aumentou 18,96%, em 

relação ao ano de 2008, como aponta o indicador apresentado na seqüência.  A melhoria 

na eficiência dos julgamentos é justificada, entre outros fatores, pelo esforço dos 

magistrados e servidores em aumentar a eficácia da prestação jurisdicional. 

 

B.13 - Índice de Variação de Julgamento por Magistrado 

 Descrição: indicar a variação na média de processos julgados no exercício, por 

magistrado, em relação ao exercício anterior. 

 Tipo de Indicador: eficiência 

 Fórmula de Cálculo: 

 

( 

 

 

MÉDIA DE PROCESSOS JULGADOS POR MAGISTRADO 

NO EXERCÍCIO -1 ) X 100 

  

MÉDIA DE PROCESSOS JULGADOS POR MAGISTRADO 

NO EXERCÍCIO ANTERIOR 

 

  

        

( 
9.844 

-1 ) X 100 = 18,96% 
8.275 

 

 Método de Medição: somatório de processos julgados por magistrados do exercício, em 

relação ao exercício anterior, conforme dados divulgados pela Coordenadoria de 

Estatística. 

 Avaliação: A melhoria na eficiência dos julgamentos é justificada, entre outros fatores, 

pelo esforço dos magistrados e servidores em aumentar a eficácia da prestação 

jurisdicional. 
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B.14 - Índice de Capacidade de Julgamento 

 Descrição: avaliar a capacidade de julgamento de processos, em relação à demanda 

anual. 

 Tipo de Indicador: eficiência 

 Fórmula de Cálculo: 

 

( 
PROCESSOS JULGADOS 

) X 100 
  

PROCESSOS AUTUADOS   

       

( 
265.802 

) X 100 = 130,32% 203.965 

 Método de Medição: somatório de processos julgados em relação aos autuados, 

conforme dados divulgados pela Coordenadoria de Estatística, disponíveis na 

Intranet/Internet. 

 Avaliação: o índice revela que o quantitativo dos processos que autuados no tribunal, 

em 2009, foi inferior em 30,32 % ao quantitativo de processos julgados, devido à 

redução de 11,47% nos processos autuado e o aumento de 18,96% nos processo 

julgados.  

 

B.15 - Índice de Variação de Processos Autuados 

 Descrição: avaliar se houve aumento ou redução no número de processos autuados. 

 Tipo de Indicador: efetividade 

 Fórmula de Cálculo: 

 

( 
PROCESSOS AUTUADOS DO EXERCÍCIO ATUAL 

-1 ) X 100 
  

PROCESSOS AUTUADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR   

        

( 
203.965 

-1 ) X 100 = 11,47% 
230.384 

 

 Método de Medição: somatório de processos autuados no exercício, em relação ao 

exercício anterior, conforme dados divulgados pela Coordenadoria de Estatística, 

disponíveis na Intranet/Internet. 

 Avaliação: o resultado reflete uma redução na demanda das ações trabalhistas que 

ingressaram no TST, em 2009, em relação a 2008. 
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B.16 - Taxa de Congestionamento 

 Descrição: indicar o percentual de processos acumulados para julgamento ao final do 

exercício, em relação à demanda total. 

 Tipo de Indicador: eficiência 

 Fórmula de Cálculo: 

 

( 1 - 
PROCESSOS JULGADOS NO EXERCÍCIO 

) X 100 

  

RESÍDUO DO ANO ANTERIOR  (+)   PROCESSOS 

AUTUADOS 

  

        

( 1 - 
265.802 

) X 100 = 35,18% 
206.089 (+) 203.965 

 Método de Medição: total de processos julgados no exercício, verificados em relação ao 

somatório do resíduo processual do exercício anterior e dos processos autuados do 

exercício atual. Dados obtidos conforme divulgação pela Coordenadoria de Estatística, 

disponíveis na Intranet/Internet. 

 Avaliação: o índice apresentou uma redução de 18,24%, em relação a 2008, o que 

permite concluir que o TST reduziu seu estoque de processos pendentes de julgamento, 

bem como aumentou sua capacidade de julgar processos. 

 

B.17 - Índice de Variação de Processos em Estoque 

 Descrição: aferir aumento ou redução no estoque de processos para julgamento. 

 Tipo de Indicador: eficiência 

 Fórmula de Cálculo: 

( RESÍDUO PROCESSUAL DO EXERCÍCIO ATUAL -1 ) X 100 
  

RESÍDUO PROCESSUAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR   

        

( 
172.732 

-1 ) X 100 = - 16,18% 206.089 

 Método de Medição: resíduo processual do ano, em relação ao resíduo do ano anterior. 

Dados obtidos conforme divulgação pela Coordenadoria de Estatística, disponíveis na 

Intranet/Internet. 

 Avaliação: pode-se inferir que a redução de 16,18% no resíduo processual, decorre 

principalmente pelo aumento de 18,96% no índice de processos julgados. 
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B.18 - Custo Anual do Processo Julgado 

 Descrição: avaliar o gasto médio dos processos julgados, em relação ao total das 

despesas, excetuadas as despesas com Projetos, Despesas de Exercícios Anteriores, 

Despesas com Sentenças Judiciais e demais Despesas de Capital. 

 Tipo de Indicador: eficiência 

 Fórmula de Cálculo: 

 

( 

DESP. REALIZADA (-) DESP. PROJETOS (-) DEA E SENT. JUDICIAIS (-) 

DEMAIS DESP. CAPITAL ) 

  

PROCESSOS JULGADOS   

     

( 655.534.480,63 (-) 11.022.120,94 (-) 26.007.633,39 (-) 988.594,49 ) = R$ 2.323,22 

265.802  

 Método de Medição: dados extraídos do SIAFI e do SIAFI Gerencial, filtrados por 

projeto/atividade, grupo de natureza da despesa (GND) e elemento da despesa (ED). 

 Avaliação: Em comparação do resultado deste indicador, com o valor apurado em 2008, 

verifica-se que o custo aumentou apenas 1,23%. 

 

3 – INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE  

 

3.1 – Composição dos Recursos Humanos 

 

Composição do Quadro de Recursos Humanos 

Situação apurada em 31/12/2009 
 

Regime do Ocupante do Cargo Lotação Efetiva Lotação Autorizada Lotação Ideal 

Estatutários 2.471 2.516 - 

Próprios 2.058 2.103 - 

Requisitados 413*** 413 - 

Celetistas 8 - - 

Cargos de livre provimento 267 - - 

Estatutários 234 * - 

Não estatutários 33 * - 

Terceirizados 1.289 1.343 - 

Total 4.035 4.131** - 

Fonte: SEGPES/GDGSET/TST 

Nota: 

*De acordo com o disposto no art. 5°, §§1° e 7° da Lei n.° 11.416, de 15/12/2006, o número de cargos em comissão destinados a servidores do Tribunal corresponderá a 

50% do número de cargos em comissão previsto (de livre provimento), não fazendo distinção entre estatutários e não estatutários. No TST o número total de cargos em 

comissão previsto corresponde a 272, sendo reservados legalmente 136 aos servidores do quadro. 

**Foram incluídos os 272 cargos em comissão referidos no item anterior. 

*** Existem projetos visando a definição de uma lotação ideal para cada unidade deste Tribunal, mas ainda não foram concluídos tendo em vista a complexidade que 

envolve o tema. 
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Composição e Custos de Recursos Humanos nos Exercícios de 2007, 2008 e 2009 
 

Tipologia Qtd. 

Vencimentos e 

Vantagens 

Fixas 

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

Estatutários (inclusive os cedidos, com ônus) 

2007 1.716 157.450.219,44 24.600.885,25 16.604.354,05 10.618.287,64 - 

2008 1.915 192.420.178,21 33.641.595,61 21.210.344,98 11.591.219,68 - 

2009 2.050 222.652.014,02 42.820.876,45 22.700.973,90 14.572.783,73 - 

Celetistas (inclusive os cedidos, com ônus) 
(*)

 

2007 - - - - - - 

2008 - - - - - - 

2009 - - - - - - 

Cargo de Provimento em Comissão ou de Natureza Especial (sem vínculo) 

2007 26 - 1.874.408,02 147.211,80 66.568,20 - 

2008 22 - 2.413.448,59 222.887,83 66218,86 - 

2009 33 - 3.279.707,86 302.334,92 82824,34 - 

 

Requisitados com ônus para a UJ
(*)

 

2007 - - - - - - 

2008 - - - - - - 

2009 - - - - - - 

Requisitados sem ônus para a UJ 

2007 361 - 7.189.134,27 657.010,34 915.318,27 - 

2008 392 - 9.962.928,35 981.940,49 1.250.068,34 - 

2009 413 - 12.022.095,56 1.048.093,06 1.516.604,65 - 

Fonte: SEGPES/GDGSET/TST 

Nota: 

(*) situações inexistentes no TST 

 
 
 
 

QUADRO TERCEIRIZADO 

R$ em milhares 

Finalidade 
Conservação e Vigilância Apoio Administrativo Atividades de Área-fim Estagiários 

Qtd Custo Qtd Custo Qtd Custo Qtd Custo 

2007 200 6.637,97 490 8.372,37 - - - - 

2008 206 6.356,86 498 9.137,26 - - - - 

2009 206 7.130,56 495 9.195,24 - - - - 

Fonte: CMLOG/SEAOF/TST 

 

Observações: 

1) Para o cálculo do custo e do quantitativo físico de pessoal do grupo "Conservação e Vigilância", considerou-se a prestação de serviços de vigilância armada e desarmada 

e de manutenção predial do TST. 

2) Os valores totalizados não incluem os referentes a restos a pagar. 
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3.2 - Contratos de Terceirização de Área-fim 

 

3.2.1 – Demonstrativo dos Contratos de Terceirização de Área-fim – Exercício de 2009 
 

Nat. Contrato 

Empresa 

contratada 

CNPJ 

Vigência do Contrato Nível de Escolaridade 

Sit. 
Início Fim 

Médio Superior 

AT EF AT EF 

- - - - - - - - - - 

 

Observação:  

Não se aplica 

 

 

 

3.3 – Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos  

Os indicadores gerenciais sobre os Recursos Humanos do Tribunal Superior do Trabalho - 

TST foram estabelecidos na ocasião de elaboração do seu Planejamento Estratégico - PE, cujo 

processo foi concluído ao final do exercício de 2009, com abrangência do período de 2010 a 2014 e 

os primeiros resultados já deverão ser apurados e exibidos ao final de 2010. 

Em 18/3/2009 o Conselho Nacional da Justiça – CNJ, por meio da Resolução n.º 70, 

instituiu o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário. Naquela oportunidade, o CNJ divulgou as 

diretrizes de alinhamento para nortear o processo de elaboração do PE de cada ente da Justiça, cuja 

finalização e aprovação, pelos órgãos plenários ou especiais, estavam assentadas para 31/12/2009.  

Assim, em decorrência da necessidade de definição de um modelo de Gestão Estratégica e, 

em cumprimento ao teor da Resolução do CNJ, a Presidência do TST convocou servidores de suas 

diversas unidades, para apresentarem proposta, que foi examinada pela Comissão Permanente e 

pelos ministros, e recebeu aprovação do eg. Órgão Especial.  

O resultado do trabalho, na busca de uma Justiça Trabalhista mais célere, acessível e efetiva, 

está detalhado no documento denominado “Planejamento Estratégico do TST”, que abrange o 

período previsto de 2010 a 2014. 

Através de suas diretrizes, o Tribunal procurará alcançar os objetivos definidos, explicitando 

os valores institucionais presentes nas suas ações e decisões, de forma que possa contribuir, com 

excelência, para o equilíbrio das relações trabalhistas e cumpra sua Missão e Visão organizacionais. 

Assim, ficou assentado no “Planejamento Estratégico do TST” que a sua Missão é “Garantir 

o equilíbrio das relações trabalhistas por meio da uniformização jurisprudencial e da prestação 
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jurisdicional acessível, célere e efetiva” e a sua Visão de Futuro, “Ser reconhecido perante a 

sociedade como instituição de referência na pacificação das relações trabalhistas”. 

São indicadores estratégicos do TST dentro da perspectiva Recursos (Humanos) - tema 

aprendizado e desenvolvimento: 

 

1 - Objetivo é desenvolver competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) dos magistrados e 

servidores; 

 

1.1 – Indicador: índice médio de capacitação dos servidores em competências (IMCSC): 

 Índice: Horas de Capacitação 

                          Servidores 

 Variáveis:  

Horas de capacitação: total de horas de capacitação dos servidores em competências;  

Servidores: total de servidores; 

 Meta: aumentar em 2 horas ao ano a carga horária de capacitação dos servidores em 

competências 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

30h 32h 34h 36h 38h 

 

 Periodicidade: anual; 

 Período de referência: janeiro a junho/2009 

Horas de capacitação 32.370 

Média de servidores 2.300 

IMCSC 14,07h 

 

1.2 – Indicador: índice de desenvolvimento da competência (IDC): 

 Índice : avaliação de impacto de treinamento; 

 Variáveis:  

Avaliação de impacto de treinamento: nível de desempenho dos servidores treinados 

apurado em instrumento validado; 

 Meta: atingir 90% no nível “atendeu plenamente” da avaliação de impacto de 

treinamento, em 2014 
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2010 2011 2012 2013 2014 

50% 60% 70% 80% 90% 

 

 Periodicidade: anual; 

 Período de referência: não mensurado. 

 

1.3 – Indicador: índice de alcance das metas (IAM): 

 Índice:  

Metas Alcançadas 
X 100 

Indicadores Estratégicos 

 

 Variáveis:  

Metas alcançadas: total de indicadores do planejamento estratégico que alcançaram as 

metas estabelecidas; 

Indicadores estratégicos: total de indicadores do BSC no planejamento estratégico; 

 Meta: obter 50% de indicadores que alcançaram as metas estabelecidas, até 2014 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

10% 20% 30% 40% 50% 

 

 Periodicidade: anual; 

 Período de referência: não mensurado. 

 

1.4 – Indicador: índice de clima organizacional (ICO): 

 Índice: pesquisa de clima organizacional; 

 Variáveis:  

Pesquisa de clima organizacional: resultado da pesquisa de clima organizacional 

apurado em instrumento validado; 

 Periodicidade: bianual; 

 Período de referência: 2007; 

 Meta 1: atingir participação mínima de 40% do total de magistrados e servidores do 

TST, até 2014 
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Ano 2010 2012 2014 

Colaboradores 30% 35% 40% 

 

 Meta 2: atingir o nível “excelente” atribuído a todos os fatores por mais de 50% dos 

respondentes 

 

Ano 2010 2012 2014 

Nível de Satisfação Satisfatório ou Excelente Satisfatório ou Excelente Satisfatório ou Excelente 

Respondentes 30% 35% 51% 

 

 Cerca de 30% dos magistrados e servidores responderam à pesquisa, e a maioria avaliou 

da seguinte forma: 

Fator Estilo de Chefia 
Gestão 

Organizacional 
Infraestrutura 

Valorização do 

Servidor 

Avaliação 
Satisfatório ou 

Excelente 
Crítico ou Grave 

Satisfatório ou 

Excelente 

Satisfatório ou 

Excelente 

 

1.5 – Indicador: Índice de afastamento de servidores decorrente de licença médica (IAFAST): 

 Índice: 

Dias de Afastamento 
X 100 

  Servidores x 365 

 

 Variáveis: 

Dias de Afastamento: total de dias que cada servidor ficou afastado em decorrência de 

licença médica para tratamento da própria saúde nos últimos 365 dias; 

Servidores: total de servidores; 

 Meta: reduzir em 5% ao ano o índice de afastamento 

2010 2011 2012 2013 2014 

2,09% 1,99% 1,89% 1,8% 1,71% 

 

 Periodicidade: anual; 

 Período de referência: 2008 

Dias de Afastamento 16.974 

Média de Servidores 2.100 

IAFAST 2,21% 
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1.6 – Indicador: Índice de Qualidade de Vida (IQV): 

 Índice:  

           Participantes 
X 100 

Total de Colaboradores 
 

 Variáveis:  

Participantes: total de colaboradores que participaram de pelo menos um evento de 

qualidade de vida;  

Total de colaboradores: total de magistrados, servidores, terceirizados e estagiários; 

 Meta: atingir 30% do total de colaboradores 

2010 2011 2012 2013 2014 

10% 15% 20% 25% 30% 

 

 Periodicidade: anual; 

 Período de referência: não mensurado. 

 

1.7 – Indicador: índice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de tecnologia (IDTEC): 

 Índice:  

1 - 
Tempo de Indisponibilidade de Equipamentos 

X 100 
Tempo no Período 

 

 Variáveis:  

Tempo de indisponibilidade de equipamentos: total de minutos que cada equipamento 

monitorado (equipamentos instalados na sala-cofre do TST) ficou indisponível no 

período de apuração;  

Tempo no período: total de minutos que cada equipamento monitorado deveria 

funcionar no período de apuração; 

 Meta: atingir 99,6% de disponibilidade 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

99,1% 99,3% 99,4% 99,5% 99,6% 

 

 

 Periodicidade: anual; 

 Período de referência: 2009; 
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 IDTEC: 99,0%. 

1.8 – Indicador: índice de disponibilidade de sistemas on-line (IDSON); 

 Índice: 

1 - 
Tempo de Indisponibilidade de Sistemas 

X 100 
Tempo no Período 

 

 Variáveis: 

Tempo de indisponibilidade de sistemas: total de minutos que cada sistema monitorado 

ficou indisponível no período (Sistemas de Recursos Humanos, de Informações 

Judiciais, de Processos Administrativos e de Correio Eletrônico – Mozila Thunderbird); 

Tempo no período: total de minutos que cada equipamento monitorado deveria 

funcionar no período; 

 Meta: atingir 99,6% de disponibilidade 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

99,1% 99,3% 99,4% 99,5% 99,6% 

 

 Periodicidade: anual; 

 Período de referência: 2009; 

 IDSON: 99,0%. 

 

3.4 - Análise Crítica – Situação da Gestão de RH 

 

3.4.1 - Nomeações e lotação das unidades do TST 

A Lei n.º 11.493, de 20/6/2007, criou cargos e funções para o quadro de pessoal da Secretaria 

do Tribunal Superior do Trabalho. À época, o quadro de pessoal do TST estava muito enxuto e 

necessitava de um incremento da força de trabalho para viabilizar um melhor andamento das 

atividades. Com a criação desses cargos, foi possível realizar em 2008 o concurso público para o 

provimento de 205 vagas do cargo de Analista Judiciário e 107 de Técnico Judiciário. 

Existe no TST uma iniciativa de estudos sobre o quantitativo ideal de servidores em cada 

unidade administrativa, de modo a possibilitar o cumprimento da missão organizacional. A política 

atual de gestão de pessoas é priorizar a lotação de servidores ingressos na área fim do Tribunal e 

investir no desenvolvimento das pessoas para que a missão do Tribunal possa ser atingida de maneira 
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célere e eficaz. Tal fato pode ser observado nos gráficos abaixo que retratam a distribuição dos novos 

servidores nos anos de 2008 e 2009.  

 

Observa-se que em 2008, a maioria dos servidores recém-ingressos – 59% do total – foi 

lotada em Gabinetes de Ministro. 24% foram lotados em unidades vinculadas à Presidência e os 17% 

restantes, em unidades vinculadas à Secretaria do Tribunal. Em 2009, a maioria – 48% do total – 

também foi lotada em Gabinetes de Ministro, 30% foram lotados em unidades vinculadas à 

Presidência e 22% em unidades vinculadas à Secretaria do Tribunal.  

Essa política tem contribuído satisfatoriamente para o desempenho da instituição, culminando 

na homenagem que o Conselho Nacional de Justiça fez para os 10 tribunais que cumpriram mais de 

90% das Metas Nacionais de Nivelamento do Poder Judiciário referentes ao ano de 2009. O Tribunal 

Superior do Trabalho obteve o 4º lugar, entre todos os tribunais, e foi o único entre os tribunais 

superiores que, segundo os critérios adotados pelo CNJ, cumpriu com 98,27% das metas.  

Salienta-se sobre a importância de investimentos também realizados com os servidores que 

atuam na área meio do Tribunal, uma vez que essa área fornece todo o apoio administrativo 

necessário ao funcionamento da Casa e viabiliza, assim, o andamento das atividades da área fim do 

Tribunal.  

Em relação à política remuneratória, está em vigor a Lei n.º 11.416/2006 que dispõe sobre as 

Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União. Ademais, encontra-se em tramitação no 

Congresso Nacional projeto de Lei para aprovação do novo Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração desses servidores.  

 

3.4.2 - Gestão de desempenho dos servidores do TST 

No ano de 2009, foram aplicadas 2.909 avaliações de desempenho, incluindo servidores do 

quadro de pessoal do TST – em estágio probatório, passíveis e não passíveis de promoção e 

progressão e em final de carreira – requisitados e removidos, além de estagiários. A maior parte das 
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avaliações aplicadas foi relativa a servidores em final de carreira. As avaliações de estágio probatório 

abrangeram tanto as quatro fases de avaliação, quanto as avaliações especiais de conclusão de 

estágio. Vale ressaltar que as avaliações de servidores requisitados são encaminhadas pelos órgãos de 

origem e nem todos avaliam seus servidores. O número de servidores e estagiários avaliados em 2009 

pode ser conferido a seguir. 

AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  qquuaannttiittaattiivvoo  

estágio probatório 575 

avaliação especial 28 

passíveis de progressão ou promoção 194 

final de carreira 1.224 

servidores de outros órgãos 174 

estagiários 714 

TOTAL 2.909 

 
 

Apenas um servidor do quadro do TST obteve pontuação abaixo de 140 pontos, que 

representa 70% da nota máxima. Assim, é possível concluir que, de maneira geral, o desempenho dos 

servidores vem demonstrando-se, no mínimo, satisfatório. 

 

3.4.3 - Desenvolvimento e capacitação dos servidores 

No início do ano de 2009, foi apresentada proposta de revisão do Programa de Treinamento e 

Desenvolvimento de Servidores do TST – Educare. Além da revisão de disciplinas, foram 

redistribuídas as bases e os pilares do programa, que passou a ser composto de uma base de cidadania 

organizacional, voltada ao desenvolvimento de valores e comportamentos, e dos pilares de formação 

judiciária e administrativa, destinados ao desenvolvimento de habilidades e conhecimentos técnicos. 

Todavia, após a aprovação das modificações no Programa, foi instituída nova composição da 

Comissão Coordenadora do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do 

TST – CEFAST, que passou a ter como atribuição a coordenação das ações de capacitação 

vinculadas à área jurídica. Assim, foi efetuada nova revisão do Educare, conforme orientações dessa 

Comissão. Ainda por determinação da Comissão, foi incluída no programa Educare a base de 

Formação Básica, destinada ao desenvolvimento de competências práticas fundamentais para atuação 

de servidores na área fim do Tribunal, em especial de redação de minutas de voto. 
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Conforme detalhado nos anexos I a V, durante o exercício de 2009 houve 5.040 participações 

de servidores em 160 eventos de capacitação, incluindo os eventos previstos no Educare e as ações de 

desenvolvimento gerencial e ambientação do novo servidor. A carga horária total de treinamento foi 

de 2.186 horas-aula em eventos internos e externos. Foram excluídas desses cálculos, somente as 

ações de qualidade de vida, relacionadas no anexo VI, que apresentam caráter diferenciado das 

demais.  

 

3.4.4 - Terceirizados 

 

A terceirização das atividades de apoio administrativo, como segurança, transporte e 

manutenção predial, favoreceu o deslocamento de servidores do quadro, que executavam tais 

atividades, para o desempenho de atividades da área fim  do Tribunal.  

Nesse contexto, observa-se, por exemplo, que a profissionalização de atividades como a de 

transporte interno de materiais e processos, contribuiu efetivamente para a maximização dos serviços 

de autuação e classificação de processos. 

 

4 – RECONHECIMENTO DE PASSIVO POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU 

RECURSOS – EXERCÍCIO DE 2009 

 

MOVIMENTO DA CONTA CONTÁBIL 2.1.2.1.1.11.00  

UG 
CREDOR 

(CNPJ/CPF) 
SALDO INICIAL 

MOVIMENTO 

DEVEDOR 

MOVIMENTO 

CREDOR 
SALDO FINAL 

-  -  -  -  -  -  

- - - - - - 

TOTAL - - - - - 

Nota: Não houve “Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos” no exercício de 2009, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. 
 

4.1 - Análise Crítica  

Não se aplica. 

 

5 – PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR – EXERCÍCIO DE 2009 

 

Restos a Pagar Processados 

Ano de 

Inscrição 
Inscritos Cancelados Pagos A Pagar 

2009 
2.540.038,20 23.493,44 1.824.781,81 691.762,95 

2008 
          1.923.393,42  6.107,96 1.336.099,22 581.186,24 
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2007 
3.822.600,96 9.791,92 3.283.972,52 528.836,52 

2006 
1.741.683,93 1.984,00 1.632.638,61 107.061,32 

Restos a Pagar não Processados 

Ano de 

Inscrição 
Inscritos Cancelados Pagos A Pagar 

2009 
45.728.038,80 ¹ 4.804.182,47 28.464.945,74 12.458.910,59  

2008 
45.504.925,22   2.417.834,31 33.879.704,42 9.207.386,49   

2007 
33.655.652,16   5.224.159,84 28.288.431,21 143.061,11   

2006 
95.809.558,67   12.402.918,49 82.580.426,58 826.213,60 

Fonte: SIAFI (BALANCETE; BALANÇO PATRIMONIAL; CONSULTORC) 

Observações: 

 ¹ O valor de R$ 45.728.038,80 corresponde a R$ 36.948.993,67 referentes a empenhos de 2008 e R$ 8.779.045,13 referentes a empenhos de exercícios anteriores.

   

5.1 – Análise Crítica  

Os restos a pagar não processados estão sendo executadas de acordo com a liquidação da despesa.  Os credores que não 

cumprem as condições exigidas para pagamento, por irregularidade fiscal, ficam com os saldos processados e os não 

processados inscritos, enquanto houver autorização por Decreto do Poder Executivo. Já aqueles cuja obrigação não foi 

cumprida, têm os saldos inscritos cancelados. 

Não houve impacto na execução financeira deste órgão visto que a inscrição em restos a pagar ocorreu no limite do saldo 

financeiro. 

 

 

6 - QUADRO DE DETALHAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS 

 

Quadro de Detalhamento de Transferências 

Concedente(s) 

UG / CNPJ - 

  

Tipo Identificação Convenente 
Valor 

Pactuado 

Contrapartida 

Pactuada 

Repasse 

total até o 

exercício 

Repasse no 

exercício 

Vigência 
Sit. 

Início Fim 

- - - - - - - - - - 
Nota: Não houve movimentação financeira na modalidade de “Transferências”, no exercício de 2009, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. 

 

 

6.1 – Análise Crítica 

Não se aplica. 

 

 

9 - RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS 

 

9.1 - Renúncias Tributárias concedidas pela UJ 

 

Tributo Legislação 
Natureza da 

Renúncia 

Objetivos Sócio-

Econômicos 

Contrapartida 

Exigida 

- - - -  
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9.2 – Valores Concedidos a Título de Renúncia de Receita e Respectiva Contrapartida 

 

Valores 
2007 2008 2009 

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado 

Renúncia -  - - - - 

Contrapartida -  - - - - 

 

9.3 - Usufrutuários Diretos da Renúncia – Pessoa Jurídica e Física 

 

9.3.1 - Pessoa Física 

 

PESSOA FÍSICA 

UF 

2007 2008 2009 

Quantidade 
Valor 

Renunciado 
Quantidade 

Valor 

Renunciado 
Quantidade 

Valor 

Renunciado 

 - - - - - - 
 

9.3.2 - Pessoa Jurídica 

 

PESSOA JURÍDICA 

UF 

2007 2008 2009 

Quantidade 
Valor 

Renunciado 
Quantidade 

Valor 

Renunciado 
Quantidade 

Valor 

Renunciado 

 - - - - - - 
 

9.4 - Beneficiários da Renúncia – Pessoa Jurídica e Física 

 

9.4.1 - Pessoa Física 

 

PESSOA FÍSICA 

UF 

2007 2008 2009 

Quantidade 
Valor 

Renunciado 
Quantidade 

Valor 

Renunciado 
Quantidade 

Valor 

Renunciado 

 - - - - - - 
 

9.4.2 – Pessoa Jurídica 

 

PESSOA JURÍDICA 

UF 

2007 2008 2009 

Quantidade 
Valor 

Renunciado 
Quantidade 

Valor 

Renunciado 
Quantidade 

Valor 

Renunciado 

 - - - - - - 

 

9.5 – Ações Financiadas com Recursos de Renúncia de Receita pela própria UJ 

 

Renúncia Ações 
Recursos Renunciados Aplicados Recursos Orçamentários Liquidados 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 

- - - - - - - - 
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9.6 - Prestações de Contas de Renúncia de Receitas 

 

Situação 
2007 2008 2009 

Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor 

PC não Apresentadas - - - - - - 

PC Aguardando Análise - - - - - - 

PC em Análise - - - - - - 

PC não Aprovadas - - - - - - 

PC Aprovadas - - - - - - 

 

9.7 - Indicadores de Gestão de Renúncia de Receitas 

 

Ano 
Metas Renúncia/PIB % Geração de Empregos 

Descrição Indicador Prev. Real. Nac. Reg. Diretos Indiretos 

2007 - - - - - - - - 

2008 - - - - - - - - 

2009 - - - - - - - - 

 

9.8 - Declaração sobre a Regularidade dos Beneficiários 

 

11 – INFORMAÇÕES SOBRE PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA CUMPRIMENTO DAS 

DELIBERAÇÕES DO TCU 

 

11.1 - Cumprimento das deliberações do TCU  

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Tribunal Superior do Trabalho 99999 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 
 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

1 016.795/2005-4 1528-15/2008-1 

9.3; 

9.4; 

9.5; 

9.6 

DE;RE;CI 
Aviso n.º 439-GP-TCU (constante 

do Processo TST-501.756/2008-4) 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

TST/GP/GDGSET/SEGPES/CDEP 99999 

Descrição da Deliberação: 

Tomar conhecimento do Acórdão e adotar providências no sentido de abster-se de dar aplicabilidade aos dispositivos da 

Resolução Administrativa n.º 680/2000 (revogada pela RA n.º 1187/2006) que tratem acerca dos afastamentos de 

servidores em virtude de licença para tratar de assuntos particulares e de licença por motivo de doença em pessoa da 

família, a fim de que sejam considerados para os efeitos de promoção ou progressão funcional; retificar a R.A. n.º 

680/2000 (revogada pela n.º RA 1187/2006) no que contrária aos artigos 102 e 103 da Lei n.º 8112/1990. 
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Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

CDEP/SEGPES 99999 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  

 

1 - Passou-se a aplicar a suspensão do período avaliativo, independentemente do número de dias de afastamento em 

virtude das mencionadas licenças, a partir da publicação do ATO.GDGSET.GP. n.º 269, publicado no Boletim Interno 

n.º 18, de 8/5/2009; 

 

2 - Foi alterada a Resolução Administrativa n.º 1187/2006 (que revogou a RA n.º 680/2000), em vigor à época do 

referido Acórdão do TCU, pela Resolução Administrativa n.º 1339, de 1/6/2009, publicada no DJ de 8/6/2009, 

conforme transcrição a seguir: “Art. 1º Alterar o artigo 16 da Resolução Administrativa n.º 1187/2006 para que passe a 

constar a seguinte redação: Art. 16. O interstício para a progressão funcional e a promoção será computado em 

períodos corridos de 365 dias, da data em que completou o último interstício aquisitivo, ficando suspenso durante as 

licenças e afastamentos previstos nos artigos 83, 84, § 1º, 85, 86, 91, 92, 94, 95 e 96 da Lei n.º 8.112, de 1990, bem 

assim na hipótese de participação em curso de formação e faltas injustificadas ao serviço, sendo retomado a partir do 

término do impedimento. Parágrafo único. Ao final da licença ou afastamento, a contagem de tempo para completar o 

interstício será reiniciada na data em que o servidor retornar ao efetivo exercício. Art.2º Este Ato entra em vigor na 

data de sua publicação”; 

 

3 - Em andamento a revisão das progressões e promoções dos servidores que apresentaram as referidas licenças, 

retroativamente à data de 9/3/2007, conforme determinação do Ato GP. n.º 58/10, de 12/2/2010, publicado no Boletim 

Interno n.º 7, de 19/2/2010. 

 

Síntese dos resultados obtidos 

 

Foi alterada a metodologia de cálculo das datas das progressões a partir de 8/5/2009, com pouco impacto no 

quantitativo de progressões realizadas a cada mês. Em andamento a revisão das progressões efetivadas no período de 

9/3/2007 a 7/5/2009, que poderá acarretar devolução aos cofres públicos dos valores pagos indevidamente. 

 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

 

Para atendimento do acórdão, houve necessidade de alteração da Resolução Administrativa n.º 1187/2006, que 

regulamenta o tema no TST, e da definição, por parte da Administração do TST, da data para aplicação da nova norma. 

Essas medidas imprescindíveis implicaram no início da aplicação da determinação. 

 

 

 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

2 008.740/1995-0 4707-43/2008-1 1.8 DE Ofício n.º 3004/2008-TCU-Sefip 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Tribunal Superior do Trabalho 99999 

Descrição da Deliberação: 

 

O TCU, ao não conhecer do pedido de reexame interposto pelos servidores inativos Almir Angelo da Silva Filho, 

Maria Rodrigues Beserra Neri, Francisca de Oliveira Alexandre Silva, Damião Carvalho, Domingos Augusto Pinho, 

Silvio Carneiro de Morais, Maria Eugênia Mendes Campos, Maria Cecília de Aquino Serra, Nemir Carneiro Adjuto e 

Terezinha Isabel dos Santos contra o Acórdão n.º 1.856/2003-1ª Câmara, determinou o arquivamento do processo e 

ordenou, tacitamente, dar cumprimento ao aludido acórdão, que julgou ilegais as aposentadorias dos três primeiros 

servidores e legais, com recomendação, as aposentadorias dos demais servidores.  

 

 

O referido Acórdão n.º 1.856/2003-1ª Câmara determinou a este Tribunal: suspender o pagamento dos proventos dos 

três primeiros servidores citados e editar novos atos escoimados da irregularidade apontada, a serem submetidos à 
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apreciação daquele Tribunal. Quanto aos demais servidores, a Primeira câmara determinou cessar o pagamento 

cumulativo da Gratificação de Representação de Gabinete com os quintos incorporados caso não houvessem feito a 

opção prevista no art. 22 da Lei n.º 9.421/96.  
 

Em cumprimento, este Tribunal editou novos Atos anulando os Atos julgados ilegais e concedendo novas 

aposentadorias aos três primeiros servidores citados, excluindo dos seus proventos a parcela da opção prevista no art. 

5º, § 1º, da Lei n.º 10.475/2002. Quanto aos demais servidores, considerando que não haviam feito a opção prevista no 

art. 22 da Lei n.º 9.421/96, este Tribunal, mediante a Apostila de 10/9/2003, publicada no BI n.º 36, de 12/9/2003, 

suspendeu de seus proventos os pagamentos dos valores das funções comissionadas previstas no art. 5º, § 1º, da Lei n.º 

10.475/2002.  
 

No entanto, considerando Certidões expedidas pelo TCU atribuindo efeito suspensivo ao Acórdão n.º 1.856/2003-1ª 

Câmara, em face de pedido de reexame e oposição de embargos de declaração, o então Ex.
mo

 Sr. Ministro Presidente 

deste Tribunal, mediante o Despacho de 20/11/2003, determinou a suspensão dos efeitos dos referidos Atos e Apostila. 
 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

CIF/SEGPES 99999 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
 

Considerando o Parecer do Ministério Público nos autos do Processo n.º TC-008.740/1995-0, constante do Acórdão n.º 

4.707/2008-TCU-1ª Câmara, relativo aos Pedidos de Reexame interpostos pelos interessados relacionados no Acórdão 

n.º 1.856/2003-TCU-1ª Câmara, no sentido de que o Pedido de Reexame interposto não questionou o Acórdão em epígrafe, 

mas pretendeu, a fim de que o Acórdão não fosse aplicado de forma equivocada, que o eg. Tribunal de Contas esclarecesse que 

não arguia a acumulação dos quintos com 70% do valor-base da Função Comissionada, e sim dos quintos cumulados com GRG; 

considerando, ainda, os termos do Acórdão n.º 2.076/2005-TCU-Plenário, o qual estabelece que é assegurada na 

aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da Lei n.º 8.911/94, aos servidores que, até a data de 

18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei n.º 8.112/90, ainda 

que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade, este Tribunal tomou as seguintes providências: 
 

1) Mediante Despacho do Ex.
mo

 Sr. Ministro Presidente deste Tribunal, de 21/5/2009, publicado no BI n.º 21, de 

29/5/2009, o Despacho de 20/11/2003, acima citado, foi reformulado, tendo sido restabelecida a eficácia dos Atos que 

anularam os Atos de aposentadoria dos servidores ALMIR ÂNGELO DA SILVA FILHO, FRANCISCA DE 

OLIVEIRA ALEXANDRE e MARIA RODRIGUES BESERRA NERI, julgados ilegais, e concedidas novas 

aposentadorias a esses servidores; 
 

2) Mediante a Apostila de 21/5/2009, publicada no BI n.º 20, de 22/5/2009, foi tornada sem efeito a Apostila de 

10/9/2003, acima citada; 
 

3) Consoante ATO.CIF.SEGPES.GDGSET.GP. n.
OS

 326, 327 e 328, todos divulgados no DEJT de 22/5/2009, foi 

incluída a parcela da opção prevista no art. 5º, § 1º, da Lei n.º 10.475/2002 nos Atos que concederam as aposentadorias 

aos servidores ALMIR ÂNGELO DA SILVA FILHO, FRANCISCA DE OLIVEIRA ALEXANDRE e MARIA 

RODRIGUES BESERRA NERI; 
 

4) Conforme ATO.CIF.SEGPES.GDGSET.GP. n.
OS

 320 (alterado pelo ATO.CIF.SEGPES.GDGSET.GP. n.º 439, 

divulgado no DEJT de 6/7/2009), 321, 322, 323, 324, 325 e 329, todos divulgados no DEJT de 22/5/2009, foi 

formalizada a inclusão, a partir de 1º/1/97, do art. 14, 2º, da Lei n.º 9.421/96, relativo à parcela da opção, no 

fundamento legal das aposentadorias concedidas aos servidores MARIA CECÍLIA DE AQUINO SERRA, 

TEREZINHA ISABEL DOS SANTOS, SILVIO CARNEIRO DE MORAIS, MARIA EUGÊNIA MENDES 

CAMPOS, NEMIR CARNEIRO ADJUTO, SALATIEL RAMOS e DAMIÃO CARVALHO, cabendo esclarecer 

que não houve formalização da inclusão da opção em relação aos falecidos MARIA DA GLÓRIA ARAÚJO PINHO 

(aposentada) e DOMINGOS AUGUSTO PINHO (correspondente pensionista), haja vista que o TCU, em deliberação 

proferida na Sessão Plenária Reservada de 7/2/2007, publicada no DOU de 16/3/2007, considerou prejudicada a 

apreciação dos atos de concessão cujos interessados morreram ou por ocorrência de termo final das condições objetivas 

à sua continuidade; 
 

5) Tendo em vista que as aposentadorias dos servidores ALMIR ÂNGELO DA SILVA FILHO, FRANCISCA DE 

OLIVEIRA ALEXANDRE e MARIA RODRIGUES BESERRA NERI foram julgadas ilegais pela Corte de Contas, 

foram providenciados novos Títulos de Aposentadorias e o lançamento dos dados relativos a essas concessões no 

Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões – SISAC, visando levar à apreciação do TCU; 
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6) Considerando as alterações constantes dos demais processos de aposentadorias que foram julgadas legais, porém com 

recomendação, atinentes aos servidores MARIA CECÍLIA DE AQUINO SERRA, TEREZINHA ISABEL DOS 

SANTOS, MARIA EUGÊNIA MENDES CAMPOS, NEMIR CARNEIRO ADJUTO, SALATIEL RAMOS e 

DAMIÃO CARVALHO, foram providenciados novos Títulos de Alteração de Aposentadoria e o lançamento dos 

dados relativos a essas alterações no Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões – SISAC, 

visando levar à apreciação do TCU, cabendo esclarecer que os dados relativos à alteração na aposentadoria do servidor 

SILVIO CARNEIRO DE MORAIS não foram submetidos à nova apreciação do TCU, tendo em vista seu falecimento, 

ocorrido em 25/7/2009, considerando o entendimento do Plenário da Corte de Contas, na Sessão Reservada de 7/2/2007, citada 

anteriormente. 

 

Síntese dos resultados obtidos 

 

Não se aplica 

 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

 

O Acórdão n.º 2.076/2005-TCU-Plenário, o qual estabelece que é assegurada na aposentadoria a vantagem decorrente da 

opção, prevista no art. 2º da Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito 

os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em 

qualquer modalidade, somente veio a reforçar o procedimento adotado por este Tribunal. 

 

 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

3 011.241/2007-0 Não se aplica 
Não se 

aplica 
DI 

Diligência n.º 00903/2008-

TCU/SEFIP, de 21/7/2008 

(constante do Proc. n.º TST-

502.840/2008-0) 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Tribunal Superior do Trabalho 99999 

Descrição da Deliberação: 

 

Tomar providências no sentido de ser comprovado o recolhimento das contribuições previdenciárias, à época da 

realização da atividade rural ou, mesmo a posteriori, de forma indenizada, nos termos do art. 96, inciso IV, da Lei n.º 

8.213/91 c/c o art. 45, §§ 3º e 4º da Lei n.º 8.216/91 por Severino Antônio Duarte, servidor inativo deste tribunal, em 

conformidade com o item 9.4 do Acórdão 740/2006-P. 
 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

CIF/SEGPES 99999 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  

 

Em cumprimento à diligência, foi encaminhada à SECON, com proposta de envio ao TCU, Certidão de Tempo de 

Contribuição emitida pelo INSS, apresentada pelo servidor Severino Antônio Duarte, comprovando o recolhimento das 

contribuições previdenciárias, de forma indenizada, relativas à realização de atividade rural. 

 

Síntese dos resultados obtidos 

 

Não se aplica 

 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

A Administração passou a exigir Certidão do INSS contendo tempo de serviço relativo à atividade rural, considerando 

que deve haver comprovação de recolhimento de contribuição previdenciária referente a esse tempo. 
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Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

4 026502/2007-4 4203-37/2008-2 9.4 DE Não se aplica 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Tribunal Superior do Trabalho 99999 

Descrição da Deliberação: 
 

O TCU, ao julgar ilegal o ato de aposentadoria do servidor EDVALDO ALVES SERPA, determinou a este Tribunal, 

no prazo de 15 (quinze) dias: dar ciência do inteiro teor dessa deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito 

suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a notificação, em caso de não provimento desse recurso; cessar os pagamentos decorrentes do ato 

considerado ilegal, até eventual emissão de novo ato, escoimado da irregularidade verificada, a ser submetido à 

apreciação daquele Tribunal. 
 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

CIF/SEGPES 99999 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
 

1) O servidor interessado foi comunicado do teor do Acórdão n.º 4.203/2008-TCU-2ª Câmara mediante o Ofício CIF. 

n.º 1.119, de 28/10/2008; 
 

2) Considerando Certidão expedida pelo TCU atribuindo efeito suspensivo ao Acórdão n.º 4.203-TCU-2ª Câmara, em 

face de pedido de reexame interposto pelo servidor, o então Ex.mo Sr. Ministro Presidente deste Tribunal, mediante o 

Despacho de 16/2/2009, determinou a suspensão dos efeitos dos subitens 9.2 e 9.4.2 do referido acórdão, até o 

julgamento do recurso pelo TCU; 
 

3)  Os autos dos respectivos servidores foram encaminhados à CCONF/SECON para conhecimento das providências 

adotadas. 
 

Síntese dos resultados obtidos 

Não se aplica 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 
 

Foi enviado ofício ao TCU com a relação dos servidores que se encontravam na mesma situação, com o intuito de 

evitar o julgamento ilegal dessas aposentadorias. 
 

 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

5 021566/2006-0 0061-03/2009-PL 9.3 RE Não se aplica 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Tribunal Superior do Trabalho 99999 

Descrição da Deliberação: 

 

O TCU recomendou aos órgãos da Justiça Eleitoral, bem como à administração do Supremo Tribunal Federal, do 

Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho, do Tribunal Superior Eleitoral e do Superior Tribunal 

Militar que procedessem à correção da vantagem pecuniária individual da Lei n.º 10.698, de 2003, incluída nas 

aposentadorias e pensões civis que detêm paridade e são pagas proporcionalmente, de forma que tal parcela seja paga 

de acordo com a proporção dos proventos.  
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Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

CIF/SEGPES 99999 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  

 

Cabe esclarecer que, quando foi publicado o Acórdão n.º 61/2009-TCU-Plenário, o assunto já estava sendo tratado na 

REPRESENTAÇÃO.ASLP. n.º 4/2008, nos autos do processo n.º 503.059/2008-0, em face do Acórdão n.º 

2.915/2008-TCU-2ª Câmara, publicado no DOU de 15/8/2008, que julgou ilegal a aposentadoria  de servidor do 

Superior Tribunal de Justiça, em virtude do pagamento integral da VPI, uma vez que o interessado se aposentou com 

proventos proporcionais. Com a publicação do Acórdão n.º 61/2009-TCU-Plenário, alguns pontos foram esclarecidos. 

Assim, este Tribunal tomou as seguintes providências:  

 

1) O Ex.mo Sr. Ministro Presidente, conforme Despacho de 27/4/2009, publicado no BI n.º 17, de 30/4/2009, 

determinou a aplicação imediata da recomendação formulada pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão n.º 

61/2009-Plenário, nas novas concessões de aposentadoria e pensão com proventos proporcionais, que detêm paridade, 

bem como a correção dos critérios de cálculo das aposentadorias e pensões já concedidas, devendo os aposentados e 

pensionistas alcançados pelo Acórdão n.º 61/2003-TCU-Plenário serem notificados dessa decisão e, conforme o caso, 

que seja observada a Súmula n.º 249 do TCU; 

 

2)  A Divisão de Preparação de Pagamento de Pessoal – DIPPP, em cumprimento à determinação do Ex.
mo

 Sr. Ministro 

Presidente deste Tribunal, providenciou a alteração do valor da parcela da VPI de integral para proporcional nas 

aludidas aposentadorias e pensões, a partir de 27/4/2009, dispensando de ressarcimento os valores retroativos à referida 

data, indevidamente pagos, com base na Súmula n.º 249 do TCU;  

 

3)  Os interessados foram cientificados pela DIPPP a respeito da decisão; 

 

4) Os autos foram encaminhados à CCONF/SECON para conhecimento das providências adotadas. 

 

Síntese dos resultados obtidos 

 

Com a proporcionalização da VPI nas aposentadorias e pensões com proventos proporcionais, houve a redução dos 

recursos orçamentários/financeiros. 

 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

 

A Administração passou a proporcionalizar a VPI nas aposentadorias e pensões com proventos proporcionais, bem 

como reviu aquelas que estavam sendo pagas com o valor da VPI integral. 
 

 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

6 013.242/2004-1 2309-14/2009-1 9.2 DE Não se aplica 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Tribunal Superior do Trabalho 99999 

Descrição da Deliberação: 

O TCU, ao julgar ilegal o ato de aposentadoria do servidor JONAS GONÇALVES MONTALVÃO, determinou a este 

Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias: cessar todo e qualquer pagamento decorrente do ato impugnado; dar ciência ao 

interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não o exime da 

devolução de valores percebidos indevidamente após a notificação, no caso de o recurso interposto não ser provido; 

informar também ao interessado que, nos termos da jurisprudência daquela Corte, é possível a contagem recíproca de 

tempo de serviço rural, para fins de aposentadoria estatutária, mediante comprovação do recolhimento das 

contribuições previdenciárias, à época da realização da atividade rural ou, mesmo a posteriori, de forma indenizada, 

nos termos do art. 96, inciso IV, da Lei 8.213/91 c/c com o art. 45, §§ 3o e 4o, da Lei 8.212/91. 
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Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

CIF/SEGPES 99999 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
 

 

1) O servidor interessado foi comunicado do teor do Acórdão n.º 2.309/2009-TCU-1ª Câmara mediante o 

OF.SIMIP.CIF. n.º 462, de 21/5/2009; 

 

2) Considerando Certidão expedida pelo TCU atribuindo efeito suspensivo ao referido acórdão, em face de pedido de 

reexame interposto pelo servidor, o Ex.mo Sr. Ministro Presidente deste Tribunal, mediante o Despacho de 22/6/2009, 

determinou a suspensão dos efeitos dos subitens 9.2 e 9.4.2 do referido acórdão, até o julgamento do recurso pelo 

TCU. 

 

Síntese dos resultados obtidos 

 

Não se aplica 

 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

 

A Administração passou a exigir Certidão do INSS contendo tempo de serviço relativo à atividade rural, considerando 

que deve haver comprovação de recolhimento de contribuição previdenciária referente a esse tempo. 

 

 

 

 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

7 019.553/1991-9 3862-23/2009-2 9.2.2 DE Ofício n.º 1136/2009-TCU-Sefip 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Tribunal Superior do Trabalho 99999 

Descrição da Deliberação: 

 

O TCU, ao negar provimento ao pedido de reexame interposto pelo servidor inativo LAESSE CANUTO DE ARAÚJO 

contra a Decisão n.º 94/1996 - 2ª Câmara, que considerou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria, em face do 

cômputo indevido, para fins de anuênio, de tempo de serviço prestado à empresa pública TCB Ltda., do Distrito 

Federal, determinou, tacitamente, dar cumprimento à mencionada decisão. A Segunda Câmara determinou, ainda, que 

este Tribunal adotasse as providências necessárias à apreciação, para fins de registro, por aquele Tribunal, da 

legalidade dos atos de alteração de aposentadoria do aludido servidor emitidos posteriormente à concessão original. 

 

 

 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

CIF/SEGPES 99999 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  

 

1) Foi restabelecida a eficácia da Apostila de 27/5/96, conforme Despacho do Ex.
mo

 Sr. Ministro Presidente deste 

Tribunal exarado em 6/8/2009, publicado no BI n.º 32, de 14/8/2009, o que ocasionou a redução do adicional por 

tempo de serviço do servidor de 29% para 22%; 

 

2) Conforme informação da DIPPP, a referida alteração foi processada na folha de pagamento do mês de agosto/2009 e 

os acertos financeiros dos valores pagos no período de 1º/12/2008 a 31/7/2009 passaram a ser descontados a partir da 

folha de pagamento do mês de setembro de 2009; 
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3) Foi elaborado Título de Aposentadoria relativo à concessão inicial, com a devida alteração do ATS; 

 

4) Os dados da concessão inicial, com a devida alteração do ATS, foram lançados no Sistema de Apreciação e Registro 

dos Atos de Admissão e Concessões – SISAC, e encaminhados à CCONF/SECON para envio ao TCU; 

 

5) Os autos retornaram da CCONF/SECON com diligência a ser cumprida por esta Unidade, cujas providências estão 

sendo adotadas para cumprimento. 

 

Síntese dos resultados obtidos 

 

Houve o ressarcimento ao erário dos valores percebidos indevidamente pelo servidor. 

 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

 

A determinação do TCU reforçou o entendimento já adotado por este Tribunal, no sentido de que o tempo prestado a 

empresa pública ou sociedade de economia mista estadual não pode ser considerado para fins de adicional por tempo 

de serviço. 

 

 

 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

8 854.390/1997-9 3979-26/2009-2 9.4 DE 

Aviso n.º 115/Secex-TCU-2ª Câmara 

e Ofício n.º 1.277/2009-TCU-Sefip 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Tribunal Superior do Trabalho 99999 

Descrição da Deliberação: 

 

Tomar conhecimento e adotar providências pertinentes em decorrência do Acórdão n.º 3.979/2009-TCU-2ª Câmara, 

que deu provimento aos pedidos de reexame interpostos pelos servidores inativos CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA DIAS, ELIANA DE MELO OLIVEIRA e NOÉLIA CRISTINA SOARES SALEME contra o Acórdão n.º 

1.495/2005-TCU-2ª Câmara, de modo a considerar legais os atos de concessão de aposentadoria desses servidores, 

ordenando os respectivos registros. A 2ª Câmara também reviu, de ofício, o julgamento do ato de concessão de 

aposentadoria de ELEINE MARIA DE BRITO GUERRA MARTINS, ordenando o correspondente registro. Conforme 

subitem 9.4, houve determinação no sentido de dar ciência aos interessados da deliberação proferida, encaminhando-

lhes cópia integral do aludido Acórdão. 

 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

CIF/SEGPES 99999 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  

 

1) Em atendimento ao constante do item 9.4 do Acórdão n.º 3.979/2009-TCU-2ª Câmara, foram enviados aos 

interessados cópias do inteiro teor do referido acórdão mediante os seguintes ofícios: OF.SIMIP.CIF. n.º 749, de 

25/8/2009; OF.SIMIP.CIF. n.º 750, de 25/8/2009; OF.SIMIP.CIF. n.º 751, de 25/8/2009; e OF.SIMIP.CIF. n.º 752, de 

25/8/2009; 

 

2) Foi expedido o ATO.CIF.SEGPES.GDGSET.GP. n.º 526, de 9/9/2009, divulgado no DEJT de 11/9/2009 

(considerado publicado em 14/9/2009), tornando sem efeito o ATO.SRLP.SERH.GDGCA.GP. n.º 225/2005, publicado 

no DOU de 26/9/2005, a fim de restabelecer a eficácia do ATO.SRLP.SEPES.GDGCA.GP. n.º 325/97, publicado no 

DJ de 26/8/97, que concedeu aposentadoria ao servidor Carlos Alberto de Oliveira Dias e, consequentemente, o 

pagamento da “opção” ao interessado; 
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3) Foi tornada sem efeito a Apostila de 21/9/2005, publicada no BI n.º 38, de 23/9/2005,  que excluiu o nome do 

servidor Carlos Alberto de Oliveira Dias da Apostila de 17/12/2002, publicada no BI n.º 50, de 19/12/2002; 

 

4) Foi expedido o ATO.CIF.SEGPES.GDGSET.GP. n.º 525/2009, divulgado no DEJT de 11/9/2009 (considerado 

publicado em 14/11/2009), tornando sem efeito o  ATO.SRLP.SERH.GDGCA.GP. n.º 223/2005, publicado no DJ de 

26/9/2005, a fim de restabelecer a eficácia do ATO.SRLP.SEPES.GDGCA.GP. n.º 275/97, publicado no DJ de 

28/7/97, que concedeu aposentadoria à servidora Eliana de Melo Oliveira e, consequentemente, o pagamento da 

“opção” à interessada; 

 

5) Foi expedido o ATO.CIF.SEGPES.GDGSET.GP. n.º 524, de 9/9/2009, divulgado no DEJT de 11/9/2009 

(considerado publicado em 14/9/2009), tornando sem efeito o ATO.SRLP.SERH.GDGCA.GP. n.º 224/2005, publicado 

no DJ de 26/9/2005, a fim de restabelecer a eficácia do ATO.SRLP.SEPES.GDGCA.GP. n.º 274/97, publicado no DJ 

de 30/7/97, que concedeu aposentadoria à servidora Noélia Cristina Soares Saleme e, consequentemente, o pagamento 

da “opção” à interessada; 

 

6) Quanto à servidora Eleine Maria de Brito Guerra Martins, não houve providências a serem adotadas, pois, em razão 

do novo entendimento do TCU exarado no Acórdão n.º 2.076/2005, publicado no DOU de 9/12/2005, já havia sido 

expedido o ATO.SRLP.SERH.GDGCA.GP. n.º 314/2005, publicado no DJ e no DOU de 12/1/2006,  por meio do qual 

foi tornado insubsistente o ATO.SRLP.SERH.GDGCA.GP. n.º 227/2005, restabelecendo, dessa forma, o 

ATO.SRLP.SEPES.GDGCA.GP. n.º 261/97, que concedeu aposentadoria à servidora e, consequentemente, o 

pagamento da “opção” à interessada; 

 

7) Os autos foram encaminhados à CCONF/SECON para conhecimento das providências adotadas. 

 

Síntese dos resultados obtidos 

 

Não se aplica 

 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

 

O Acórdão n.º 2.076/2005-TCU-Plenário, o qual estabelece que é assegurada na aposentadoria a vantagem decorrente da 

opção, prevista no art. 2º da Lei n.º 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito 

os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei n.º 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação 

em qualquer modalidade, somente veio a reforçar o procedimento adotado por este Tribunal. 

 

 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

9 005.007/2009-8 2722-16/2009-1 9.3 DE 

Ofício n.º 844/2009-TCU/Sefip, 

reiterado pelo Ofício n.º 

12.787/2009-TCU/Sefip 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Tribunal Superior do Trabalho 99999 

Descrição da Deliberação: 

 

O TCU, ao julgar ilegal o ato de concessão de pensão do instituidor Edvone Barreira Rodrigues, em favor de TEREZA 

FERREIRA DA CRUZ RODRIGUES, determinou a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias: dar ciência do inteiro 

teor dessa deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de 

recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, em caso de não 

provimento desse recurso; cessar o pagamento da fração indevida da vantagem pecuniária individual instituída pela Lei 

n.º 10.698/2003; emitir novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o à nova apreciação daquele Tribunal. 

 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

CIF/SEGPES 99999 
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Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  

 

1) Em cumprimento ao subitem 9.3.1 do Acórdão n.º 2.722/2009-TCU-1ª Câmara, foi encaminhada à interessada cópia 

do inteiro teor do aludido Acórdão mediante o OF.SIMIP.CIF. n.º 506, de 20/8/2009; 

 

2) Foi expedido novo Título de Pensão, com a correção do valor da parcela relativa à VPI; 

 

3) Foi procedido o lançamento dos dados da concessão da pensão, com o correto valor da parcela relativa à VPI, no 

Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões – SISAC, visando ao envio ao TCU; 

 

4) os autos foram encaminhados à CCONF/SECON para as devidas providências. 

 

Síntese dos resultados obtidos 

 

Houve redução do benefício de pensão, haja vista a proporcionalização da VPI. 

 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

 

A Administração passou a proporcionalizar a VPI nas aposentadorias e pensões com proventos proporcionais, bem 

como reviu aquelas que estavam sendo pagas com o valor da VPI integral. 

 

 

 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

10 - - - DI 

Diligência n.° 02152/2009-

TCU/SEFIP, de 8/6/2009 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Tribunal Superior do Trabalho 99999 

Descrição da Deliberação: 

 

Enviar ao TCU documentos relativos ao pensionista LUIZ FELIPE RODRIGUES SILVA, menor sob guarda, 

beneficiário da pensão instituída pela ex-servidora Neli Rodrigues Silva. 

 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

CIF/SEGPES 99999 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  

 

1) Mediante o OF.CIF.SEGPES. n.º 32, de 23/6/2009, foram encaminhados ao TCU os documentos apresentados por 

Mariana Rodrigues Silva, responsável legal do referido pensionista, solicitados mediante a referida diligência; 

 

2) Os autos foram encaminhados à CCONF/SECON para conhecimento. 

 

Síntese dos resultados obtidos 

 

Não se aplica 

 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

 

A Administração passou a exigir dos responsáveis legais dos menores sob guarda documentos comprobatórios da 

dependência econômica em relação aos instituidores da pensão. 

 

81 



 

 

Poder Judiciário 
Justiça do Trabalho 
Tribunal Superior do Trabalho 

 

73 

 

 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

11 032.261/2008-2 2755-49/2009-PL 9.2 CI Não se aplica 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Tribunal Superior do Trabalho 99999 

Descrição da Deliberação: 

 

Tomar conhecimento acerca da resposta à consulta formulada pelo Ministro Presidente deste Tribunal, a respeito da 

viabilidade de manutenção de pensão vitalícia a pessoa designada, maior de 60 anos e à pessoa portadora de 

deficiência, na hipótese da acumulação do benefício da pensão com proventos de aposentadoria ou quaisquer outros 

rendimentos que, na ocasião da concessão, não representavam renda capaz de proporcionar subsistência condigna ao 

beneficiário, e que, em face de fatores supervenientes, progrediram para valores significativamente maiores, chegando 

a descaracterizar a dependência econômica que antes justificou a concessão do benefício. O Plenário do TCU 

respondeu que “a pessoa designada maior de 60 anos ou a pessoa portadora de deficiência, desde que tenha sua 

dependência econômica em relação ao instituidor aferida à época da concessão pelos meios probatórios considerados 

suficientes e necessários, levando-se em conta inclusive o que dispõe a Súmula TCU n.º 35, não perderá o direito ao 

benefício da pensão vitalícia prevista no art. 217, inciso I, alínea "e", da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, no 

caso de alteração posterior de sua condição financeira”. 

 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

CIF/SEGPES 99999 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  

 

Cabe esclarecer que a referida consulta foi formulada em razão do parecer da CCONF, de 7/8/2008, em análise da 

documentação apresentada nos autos do processo n.º TST-502.786/2008-4, no qual firmou entendimento no sentido de 

ser razoável o reexame do aspecto legal no que se refere à permanência do benefício concedido à pensionista RUTH 

PEREIRA LIMA, considerando que esta deixou de atender ao requisito indispensável à manutenção da pensão, pois, 

além da pensão paga por este Tribunal, recebe proventos oriundos do Fundo Único de Previdência do Estado do Rio de 

Janeiro, cujo valor líquido em abril de 2006 era de R$ 5.571,41. 

 

Após instruídos, os autos foram encaminhados à consideração superior e, no momento, estão sendo analisados pela 

SAAGP/CCONF.  

 

Síntese dos resultados obtidos 

 

Não se aplica 

 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

 

O entendimento do TCU somente veio a reforçar os procedimentos já adotados por este Tribunal. 

 

 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

12 TC 11950/2007.7 5427/2008-2ª Câmara 
Não se 

aplica 
CI 

ATA n.º 43/2008-Segunda Câmara 

OFICIO n.º 1567/2008-TCU/SECEX3 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Tribunal Superior do Trabalho 99999 

Descrição da Deliberação: 

 

Representação da 3ª SECEX/TCU contrária à contratação da empresa CONBRAS ENGENHARIA LTDA, com 

adjudicação global do objeto (conservação predial, operação, manutenção, gerenciamento e supervisão da manutenção 
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preventiva e corretiva dos equipamentos e instalações do TST), bem assim a aplicação de percentuais de encargos 

sociais em valores incompatíveis com a forma de remuneração prevista. A proposta de encaminhamento da área 

técnica do TCU concluiu que a execução do contrato CP 003/2006 do TST com a empresa CONBRAS 

ENGENHARIA LTDA está dentro da legalidade, que não há prejuízos ao erário público decorrentes da redução do 

percentual dos encargos sociais e trabalhistas faturados pela empresa CONBRÁS de 114,73% para 76,42% e todas as 

subcontratações tiveram previsão editalícia. Do exposto, o TCU, em seu Acórdão n.º 5247/2008 – TCU – 2ª Câmara 

decidiu “...conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; e arquivar o seguinte 

processo (TC n.º 11950/2007.7) de acordo com os pareceres emitidos nos autos). Dessa forma, não existiram 

determinações, recomendações ou orientações. 

 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SEAOF 99999 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  

Representação julgada improcedente – sem providências 

Síntese dos resultados obtidos 

Não se aplica. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

 

Não se aplica 

 

 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

13 TC 022.059/2008.0 17/2010 – Plenário   09 DE AVISO 99-GP/TCU 23/02/2010 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Tribunal Superior do Trabalho 99999 

Descrição da Deliberação: 

 

Determinações, relativamente a futuras contratações de bens ou serviços por inexigibilidade de licitação, inclusive 

Tecnologia da Informação: 

a) faça constar dos processos fundamentação para a escolha da solução a ser contratada, com a clara demonstração de 

ser a opção escolhida, em termos técnicos e econômicos, a mais vantajosa para a Administração;  

b) realize ampla pesquisa de preços, a fim de estimar o custo do objeto a ser contratado e permitir a verificação da 

conformidade proposta com os valores praticados no mercado;  

c) elabore orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários dos serviços a serem prestados;  

d) no que concerne à contratação direta com amparo no art. 25, inciso II, da Lei de Licitações, atente para o fato de que 

a inexigibilidade de licitação sujeita-se à fundamentada demonstração de que a singularidade do objeto – ante às 

características peculiares das necessidades da Administração – aliada ao caráter técnico profissional especializado dos 

serviços e à condição de notória especialização do prestador – inviabiliza a competição no caso concreto. 

 

Ainda, com relação a futuras contratações, inclusive de bens ou serviços de Tecnologia da Informação:  

a) elabore estimativa de preços dos serviços a serem contratados;  

b) evite indicação de marcas de produtos para a caracterização do objeto, quando da realização de seus certames 

licitatórios, a não ser quando legalmente possível e estritamente necessária para atendimento das exigências de 

uniformização e padronização, sempre mediante justificativa prévia, em processo administrativo regular, no qual 

fiquem comprovados os mencionados requisitos;  

c) atente para o fato de que a exigência de certificações como requisito de habilitação não têm amparo legal e está em 

desacordo com a jurisprudência do TCU, devendo ser estipulada, quando cabível no critério classificatório.  

 

Releva notar recomendações quanto à fiscalização exercida pela Comissão de Fiscalização no tocante ao 

acompanhamento e fiscalização, que sejam efetivos, em conformidade com o disposto nas cláusulas contratuais.  
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Por último teceu determinações ao TST no sentido da conclusão da implantação, na área de informática, de um 

processo de planejamento que organize as estratégias, as ações, os prazos, os recursos financeiros, humanos e 

materiais, a fim de otimizar o uso dos recursos públicos e eliminar a possibilidade do desenvolvimento de distintas 

ações de informática com superposição de escopo. 

 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SEAOF/SETIN 99999 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  

 

As recomendações dirigidas à área de informática, in casu, a Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal 

Superior do Trabalho, foram repassadas para conhecimento e imediata aplicação em todas as propostas de contratações 

futuras na referida área, considerando o volume e a complexidade de algumas delas. Uma vez que os processos de 

aquisição de bens e serviços de Tecnologia da Informação são detalhados e propostos pela SETIN, com a 

disponibilização da demanda requerida e conhecimentos técnicos específicos da área, torna-se evidente a necessidade 

do conhecimento dos termos da diligência supra, com o desenvolvimento e aprimoramento das seguintes ações: 

elaborar as justificativas pertinentes e a fundamentação aplicável à contratação pretendida; fazer constar de 

planejamento prévio e específico o detalhamento necessário, inclusive orçamentário; lançar exigências editalícias 

consistentes com o previsto no arcabouço legal e doutrinário pertinentes 

Adicionalmente, e ante a abrangência das determinações exaradas pela Corte Superior de Contas, esta SEAOF remeteu 

a íntegra do Acórdão às Coordenadorias subordinadas, para conhecimento, avaliação e aplicação das medidas 

adequadas ao saneamento das impropriedades apontadas, da alçada desta Administração. A Secretaria de 

Administração, Orçamento e Finanças estará sempre atenta às contratações com fundamento no instituto da 

Inexigibilidade de licitação, cuidando para que a instrução dos autos, bem assim a fundamentação da contratação 

pretendida atenda, em sentido restrito, a todas as determinações emanadas da Lei e doutrina pertinentes. 

 

Síntese dos resultados obtidos 

 

No caso do processo específico, mediante assinatura do Termo Aditivo 003, de 03/12/2009, houve a supressão de todos 

os serviços referentes ao banco do conhecimento, reduzindo-se o valor da contratação em R$ 271.600,00. 

As áreas técnicas aprimoraram suas rotinas de detalhamento e controle das aquisições propostas, com vistas ao 

cumprimento das determinações constantes do Acórdão n.º 17/2010. 

 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

 

A SETIN realizou entre os dias 26 e 29 de janeiro de 2010, as oficinas para elaboração do Planejamento Estratégico de 

Tecnologia da Informação - PETI, para o período de 2010-2014.  O PETI deverá alinhar-se às diretrizes estratégicas 

institucionais e nacionais, conforme prevê a Resolução 90 do CNJ, de 29 de setembro de 2009. O Planejamento 

Estratégico do TST, aprovado pelo Órgão Especial do TST em 15 de dezembro de 2009, fornece as diretrizes 

institucionais para o PETI. As diretrizes nacionais, por sua vez, foram instituídas pela Resolução n.º 99 do CNJ, de 24 

de novembro de 2009. 

 

 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

14  392/2009   
Aviso n.º 224- SESES-TCU-

Plenário de 11/3/2010 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Tribunal Superior do Trabalho 99999 

Descrição da Deliberação: 

Recomendar ao Tribunal Superior do Trabalho que, até o julgamento de mérito do TC 021.269/2006-6, quando o 

Tribunal deverá deliberar sobre o assunto, abstenha-se de promover prorrogações de atas de registro de preços cuja 

soma do período original e de sua prorrogação possa superar um ano, bem como de realizar contratações a partir de 

atas de registro de preços cuja validade seja superior a um ano, já computadas nesse prazo as eventuais prorrogações. 
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Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

 

 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  

 

Não foram feitas outras prorrogações de Atas de Registro de Preços na forma descrita na recomendação. 

 

Síntese dos resultados obtidos 

 

Não foram feitas outras prorrogações de Atas de Registro de Preços na forma descrita na recomendação. 

 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

 

Não se aplica. 

 

 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

15  689/2009 – Plenário    

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Tribunal Superior do Trabalho 99999 

Descrição da Deliberação: 

 

Fixar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir do conhecimento deste Acórdão, para que o Tribunal Superior do 

Trabalho – TST rescinda o convênio de reciprocidade celebrado com a Caixa de Assistência dos Funcionários do 

Banco do Brasil – CASSI 

 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

 

 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  

 

O convênio de reciprocidade com a CASSI foi rescindido em 1/10/2009. 

 

Síntese dos resultados obtidos 

 

O convênio de reciprocidade com a CASSI foi rescindido em 1/10/2009. 

 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

 

Não se aplica. 

 

 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

16  1074/2009 - Plenário   

Ofício n.º 30/2009 – 

TCU/ADPLAN – Gab de 

28/9/2009 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Tribunal Superior do Trabalho 99999 
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Descrição da Deliberação: 

 

Recomendar aos órgãos/unidades de controle interno das unidades jurisdicionadas identificadas após cada subitem a 

seguir indicado, com base no Inciso III do art. 250 do RI/TCU que desenvolvam programa de monitoramento da 

qualidade do trabalho de auditoria interna....; Tribunal Superior do Trabalho; ....; normatizem a atividade da auditoria 

interna;...; realizem auditorias de avaliação de sistemas de controles internos; disciplinem a participação dos auditores 

dos órgãos e unidades de controle interno em atividades próprias e típicas de gestores 

 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

 

 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  

 

O atendimento da recomendação está sendo providenciado. 

 

Síntese dos resultados obtidos 

 

O atendimento da recomendação está sendo providenciado. 

 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

 

Não se aplica. 

 

 

 

12 - CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO 

 

12.1 - Informações sobre Providências Adotadas para Cumprimento das Deliberações da 

SECON 

A Secretaria de Controle da Justiça do Trabalho além de unidade de controle interno do TST é 

órgão auxiliar do CSJT na supervisão administrativa, financeira, orçamentária e patrimonial de toda a 

Justiça do Trabalho. 

No concernente às atividades de controle sobre este TST, emitiu notas de auditorias e 

recomendações por intermédio de relatório de auditoria e em manifestações em processos diversos, 

em especial abordando pontos de auditoria nas áreas de Tecnologia da Informação, Pessoal e 

Benefícios, bem como Suprimentos e Patrimônio. 

Referidas recomendações foram acolhidas por esta gestão e foram implementadas as seguintes 

correções, dentre outras:  

 ajustes e adequações de pagamento de proventos e pensões para respeitar as vantagens aprovadas 

pelo TCU; 

 observância de teto remuneratório constitucional; 
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 tempestiva e adequada retenção de tribunais federais e ISS relativos aos pagamentos do TST-

Saúde; 

 adequação do sistema para o detalhamento de materiais e medicamentos e demais procedimentos 

hospitalares no âmbito do TST-Saúde; 

 tempestiva alteração da carga patrimonial por ocasião das trocas das chefias; 

 efetivo controle das movimentações de bens entre as unidades do TST; e 

 conciliação entre o SISPAT e o SIAFI. 

 

 

PARTE B 

 

1 - Declaração Plena, com Ressalva ou Adversa 

 
 

1.1 - Declaração do Contador – Plena 

 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR 

DECLARAÇÃO PLENA 

Denominação completa (UJ):  Código da UG: 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 080001 

 

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e 

Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964), refletem 

a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. 

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

 

Local Brasília-DF Data 1º de março de 2010 

Contador 

Responsável ELIANA DE SOUSA ARAÚJO CRC nº 9.919 – DF 
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PARTE C 
 

 

 

6 – QUANTIDADE PERCENTUAL DE FUNÇÕES COMISSIONADAS E DOS CARGOS EM 

COMISSÃO OCUPADOS POR INTEGRANTES DAS CARREIRAS JUDICIÁRIAS DA 

UNIÃO 
 

NÍVEL 

PROVIDOS 

VAGOS 
TOTAL DE FC E 

CJ 
SERVIDORES 
DO QUADRO 

DO TST 

OUTROS 
SERVIDORES 

DAS 
CARRREIRAS 
JUDICIÁRIAS 

DA UNIÃO 

OUTROS 
SERVIDORES 
PÚBLICOS 

(1)
 

TOTAL 
PROVIDOS 

QT. % QT. % QT. % QT. % QT. % QT. % 

FC-1        106  56,1          15  7,9          12  6,3        133  70,4        56  29,6        189  100,0 

FC-2        339  71,7          34  7,2          42  8,9        415  87,7        58  12,3        473  100,0 

FC-3        302  76,6          30  7,6          43  10,9        375  95,2          19  4,8        394 100,0 

FC-4        354  76,0          36  7,7          51 10,9        441  94,6          25  5,4        466  100,0 

FC-5        387  79,0          49  10,0          23  4,7        459  93,7          31  6,3        490  100,0 

FC-6          44  83,0            5  9,4            2  3,8          51  96,2            2  3,8          53  100,0 

TOTAL FC     1.532  74,2        169  8,2        173  8,4     1.874  90,8        191  9,2     2.065  100,0 

CJ-1          28  57,1            6  12,2          11  22,4          45  91,8            4  8,2          49  100,0 

CJ-2          34  91,9            1  2,7            2  5,4          37  100,0            -  0,0          37  100,0 

CJ-3        106  57,9          50  27,3          26  14,2        182  99,5          1  0,5        183  100,0 

CJ-4           1  33,3            1  33,3            1  33,3            3  100,0            -  0,0            3  100,0 

TOTAL CJ        169  62,1          58  21,3          40  14,7        267  98,2          5  1,8        272  100,0 

TOTAL     1.701  72,8        227  9,7        213  9,1     2.141  91,6        196  8,4     2.337  100,0 

Notas: (1) Foi informado nesta coluna a quantidade de servidores que ocupam FC ou CJ que são requisitados de outros órgãos excluindo-se os do 
Poder Judiciário da União, independentemente da esfera de governo, inclusive os servidores não detentores de cargo efetivo oriundos de empresas 
públicas e sociedades de economia mista e os que não tenham vínculo efetivo com a administração pública; (2) Posição em 31/12/2009; (3) Fonte: 
Coordenadoria de Informações Funcionais/SEGPES. 

 

A Secretaria de Gestão de Pessoas demonstrou, no quadro acima, que do total das funções 

comissionadas apenas 8,4% (oito vírgula quatro por cento) são exercidas por servidores não 

integrantes das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União, e que 62,1% (sessenta 

e dois vírgula um por cento) dos cargos em comissão foram destinados a servidores efetivos 

integrantes de seu quadro de pessoal.  

Verifica-se, assim, que os percentuais mínimos estabelecidos pelos parágrafos 1º e 7º do art. 

5º da Lei n.º 11.416/2006 estão sendo observados por esta unidade jurisdicionada. 

Brasília, 30 de março de 2010. 

 

ANNIBAL NERY JUNIOR 

Coordenador de Orçamento e Finanças 

 

 

JOSÉ TADEU TAVERNARD LIMA 

Secretário de Administração, Orçamento 

e Finanças 

 

 

GUSTAVO CARIBÉ DE CARVALHO 

Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho 
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5 - DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL (Item III do art. 2º da DN/TCU n.º 102/2009 e item A – 1 - 

Conteúdo Geral do Anexo II) 
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6 - RELATÓRIOS E PARECERES DE INSTÂNCIAS QUE DEVAM SE PRONUNCIAR SOBRE AS 

CONTAS OU SOBRE A GESTÃO (Item IV da DN/TCU n.º 102/2009 e item A - 7 – Conteúdo Geral 

do Anexo III) 

 

 

Em conformidade com o disposto no art. 52 da Lei n.º 8.443, de 16 de julho de 1992, combinado 

com o art. 13, inciso VIII da Instrução Normativa n.º 57/2008 e Decisões Normativas n.
os

 94/2008, 102/2009 

e 103/2010, editadas pelo Tribunal de Contas da União, certifico que no decorrer do exercício de 2009 não 

houve instauração de Comissões de Inquérito em processos administrativos disciplinares, no âmbito do 

Tribunal Superior do Trabalho, com o intuito de apurar dano ao erário, fraude ou corrupção. 

Brasília, 1º de julho de 2010. 

 

 

GUSTAVO CARIBÉ DE CARVALHO 

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

 

Cumprindo as atribuições a cargo da Secretaria de Controle da Justiça do Trabalho, examinamos 

as peças do processo que tratam da Tomada de Contas Anual do TST, exercício de 2009, bem assim 

procedemos aos exames julgados necessários para elaboração do presente Relatório e do respectivo 

Certificado de Auditoria, em complemento aos exames prévios e concomitantes realizados nos 

procedimentos administrativos relacionados à execução orçamentária e financeira da despesa. 

 

O trabalho baseou-se na análise e apreciação da legalidade dos atos e processos administrativos 

pertinentes à remuneração de pessoal, admissões, desligamentos e concessões de aposentadorias, 

pensões e benefícios, bem como na verificação da regularidade da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial oriundos das licitações, dispensas e inexigibilidades do Tribunal Superior do Trabalho, sob os 

aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade. 

 

7.1 - Auditorias Planejadas e Realizadas pelo Controle Interno da Unidade Jurisdicionada (item A - 8 

Conteúdo Geral do Anexo III) 

 

7.1.1 - Auditorias Internas Previstas no PAAA e Realizadas 

 

7.1.1.1 - Auditoria nas Declarações de Bens e Rendas de 2010 referentes ao Exercício de 2009 de 

Servidores e Magistrados do TST Integrantes do Rol de Responsáveis  

 

Os trabalhos desta auditoria tiveram os seguintes objetivos: 

a) Verificar se todos os responsáveis pela gestão do TST atenderam à exigência contida no art. 1º da 

Lei n.º 8.730, de 10/11/93, objeto da Instrução Normativa/TCU n.º 5, de 1º/3/94, que trata da 

obrigatoriedade de entrega da declaração de bens e rendas; 

b) Verificar a compatibilidade entre as variações patrimoniais e os rendimentos informados pelos 

responsáveis pela gestão do TST, na declaração de bens e rendas do exercício de 2010, referente 

ao ano-calendário de 2009. 

Após análise, constatou-se a entrega, por todos os ocupantes do rol de responsáveis, das 

declarações de bens e rendas, conforme dispositivos legais, e verificou-se que as variações 

patrimoniais analisadas estão compatíveis com os ganhos declarados. 

 

7.1.1.2 - Auditoria na Área de Tecnologia da Informação 

 

Em 2009, foram realizadas diversas recomendações pela Secretaria de Controle da Justiça do 

Trabalho (SECON) relativas à gestão da tecnologia da informação, especificamente sobre os seguintes 

assuntos: 

 

 Documentação de modelo de dados; 

 Direitos de acesso a sistemas; 
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 Política de renovação de senhas; 

 Insuficiência dos controles internos existentes nos sistemas de controle de acesso. 

Relativamente à documentação de modelo de dados, constatou-se que o Sistema de 

Gerenciamento de Benefícios do Tribunal Superior do Trabalho não possuía documentação, dificultando o 

entendimento acerca da sistemática de documentação das soluções desenvolvidas no âmbito da Secretaria 

de Tecnologia da Informação. 

O trabalho inicial, que consistia de auditoria com a finalidade de verificar a observância da 

metodologia de sistemas redundou em recomendações, notadamente para que a área auditada envidasse 

esforços para o cumprimento da metodologia prevista pela Norma-TST  TINR00007-02, de 2 de novembro 

de 2008. As recomendações da SECON fizeram referência às boas práticas previstas no processo AI 2.7 – 

Desenvolvimento de Software Aplicativo – Assegurar que os aplicativos sejam desenvolvidos de acordo com 

as especificações de projeto, padrões de desenvolvimento, documentação, requisitos de qualidade e 

padrões de aprovação do Cobit 4.1 - Control Objectives for Information and Related Technology. 

Com relação a direitos de acesso a sistema, constatou-se manutenção indevida de alguns  direitos 

de acesso aos sistemas corporativos, seja porque os usuários não se encontravam mais em exercício no 

TST (em virtude de remoção, cessão ou outras situações que caracterizem o não cumprimento de jornada 

regular no Tribunal), seja porque os usuários tiveram seus direitos de acesso mantidos mesmo após a 

mudança de sua lotação.  

As recomendações da SECON buscaram o cancelamento desses direitos indevidos de acesso, 

bem como a revisão da política de cancelamento de acesso aos sistemas, de forma que passasse a utilizar 

mecanismos automatizados para esse fim, tornando-a mais eficaz. Foram utilizados como principais 

critérios de auditoria o item 9.2.1 do Acórdão TCU n.º 782/2004 – 1ª Câmara e os processos DS 5.3 – 

Gestão de Identidade e DS 5.4 – Gestão de Contas do Usuário, previstos no Cobit 4.1. 

No que tange à política de renovação de senhas, verificou-se inexistência de procedimentos 

periódicos de renovação de senhas dos usuários dos sistemas corporativos do Tribunal. Recomendou-se, 

dessa maneira, que fossem implementados procedimentos automatizados para renovar a senha dos 

usuários periodicamente, a luz do teor do Acórdão TCU n.º 309/2009 – Plenário, item 9.1.34. 

Finalmente, acerca dos controles internos existentes nos sistemas de controle de acesso, 

constatou-se que os mesmos eram insuficientes por não apresentarem informações importantes, tais como 

o histórico de direitos de acesso de cada usuário; datas de cancelamento dos direitos; responsável pela 

solicitação do acesso; e gestor do sistema concedente do acesso.  

Espelhadas no Acórdão TCU n.º 71/2007, itens 9.2.28 e 9.2.29, as recomendações da SECON 

foram editadas no sentido de que o auditado implementasse controles internos sistematizados para que 

fossem registradas aquelas informações, além das preexistentes. 

 

 

 

 

Avaliação crítica: 

 

As falhas e impropriedades apontadas foram objeto de verificação pela área de Tecnologia da 

Informação junto aos gestores dos sistemas, para revisão dos direitos de acessos.  
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No que tange aos ajustes técnicos nos sistemas informatizados do Tribunal, os gestores da área 

de tecnologia da informação formalizaram processo administrativo para análise e instrução com vistas à 

automatização das recomendações encaminhadas. 

Ressalta-se, no entanto, que estas falhas e impropriedades são de natureza formal e não 

comprometeram a avaliação da gestão no exercício. 

 

7.1.1.3 - Auditoria Realizada na Gestão dos Bens Permanente e de Consumo 

 

A realização de auditoria na gestão de bens permanentes e de consumo resultou na emissão de 

recomendações à Administração do TST por meio das Notas de Auditoria sob n.
os

 15 a 18/2009, as quais 

tiveram como pontos de auditoria as seguintes constatações: 

 

 NA n.º 15/2009, de 04/06/2009 – Ausência de controle sobre as mudanças de responsáveis 

pela guarda de bens patrimoniais; 

 NA n.º 16/2009, de 05/06/2009 - Movimentação de bens patrimoniais sem comunicação à 

unidade responsável pelo controle, previsto no art. 49 do Ato n.º 337/2008; 

 NA n.º 17/2009, de 5/6/2009 - Registro, movimentação e controle de bens patrimoniais 

realizados em desconformidade com o Ato n.º 337/GDGSET; e  

 NA n.º 18/2009, de 10/06/2009 – Inconsistência do relatório patrimonial em decorrência da 

vulnerabilidade do Sistema de Controle Patrimonial – SISPAT – em permitir alterações e 

ausências de conciliação com o sistema de controle de veículo. 

 

Avaliação crítica: 

 

    As Unidades Administrativas responsáveis pelo controle dos bens patrimoniais do TST, em atendimento 

às recomendações supra, vêm tomando medidas saneadoras que se ajustam às regras legais e possibilitam 

a melhoria dos procedimentos adotados tornando-os mais eficazes, tais como:  

 elaboração de relatório atualizado dos responsáveis pelas Unidades Administrativas, divulgação 

de regras sobre a movimentação de bens patrimoniais através de folder afixado em locais de 

grande circulação, como os elevadores;   e 

 alteração nos sistemas informatizados de patrimônio com vistas ao aprimoramento do controle 

dos bens patrimoniais do Órgão. 

  Outras falhas e impropriedades apontadas encontram-se em fase de análise e instrução. Ressalta-

se, no entanto, serem de natureza formal e de valor irrelevante, não comprometendo a avaliação da gestão 

no exercício. 

 

7.2 - Auditoria da Gestão (Item IV das DN/TCU n.
os

 102/2009 e 103/2010) 

 

7.2.1 - Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão (Item A – 1 – Conteúdo 

Geral) 

 

7.2.1.1 – Avaliação da Gestão Orçamentária 
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A - Dotação Inicial 

 

O Tribunal Superior do Trabalho foi contemplado, no exercício de 2009, com recursos consignados 

no Orçamento Geral da União, aprovado pela Lei n.º 11.897, de 30/12/2008, Lei Orçamentária Anual - LOA, 

envolvendo dotação inicial no montante de R$ 1.115.476.781,00 (um bilhão, cento e quinze milhões, 

quatrocentos e setenta e seis mil e setecentos e oitenta e um reais), cuja destinação encontra-se 

discriminada a seguir: 

R$ 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – DOTAÇÃO INICIAL 

PROGRAMA 

PROG. DESCRIÇÃO DOT. INICIAL  % 

0571 PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA 922.869.702,00 82,73 

0901 OPERAÇÕES ESPECIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 24.000.000,00 2,15 

0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO 168.607.079,00 15,12 

TOTAL 1.115.476.781,00 100,0 

Fontes: SIAFI e COFIN/TST. 

 
 

A classificação das ações e operações orçamentárias empreendidas nos respectivos programas 

está demonstrada a seguir: 

DESCRIÇÃO 

PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL 

TRABALHISTA 

OPERAÇÕES ESPECIAIS – 

CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇAS JUDICIAIS 

PREVIDÊNCIA DE INATIVOS 

E PENSIONISTAS DA UNIÃO 
TOTAL 

ATIVIDADES 542.050.395,00 - - 542.050.395,00 

OP. ESPECIAIS 303.687.221,00 24.000.000,00 168.607.079,00 496.294.300,00 

PROJETOS 77.132.086,00 - - 77.132.086,00 

TOTAIS 922.869.702,00 24.000.000,00 168.607.079,00 1.115.476.781,00 

 
 

Do ponto de vista de classificação por Grupo de Natureza da Despesa - GND, as dotações 

agregadas apresentam a seguinte composição: 

GRUPO NATUREZA DA DESPESA 

GND DESCRIÇÃO DOTAÇÃO INICIAL  % 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 914.468.099,00 81,98 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 168.595.562,00 15,11 

4 INVESTIMENTOS 32.413.120,00 2,91 

TOTAL 1.115.476.781,00 100,0 

Fontes: SIAFI e COFIN/TST. 
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Deve-se ressaltar que apenas o Programa 0571 - Prestação Jurisdicional Trabalhista possui metas 

diretamente relacionadas à gestão administrativa do TST, enquanto que os demais, 0901 – Operações 

Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais e 0089 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões, 

referem-se ao cumprimento de obrigações exclusivas do Governo Federal, sobre as quais não há 

interferência por parte da administração do Órgão.  

 

B – Dotação Autorizada 

 

A dotação inicial destinada ao Tribunal Superior do Trabalho foi alterada por meio dos seguintes 

eventos de movimentação de recursos orçamentários: 

 

1 – Repasse de recursos aos Tribunais Regionais do Trabalho – TRT’s, que resultou na dedução de 

importância correspondente a R$ 418.143.078,00, como demonstra o quadro a seguir: 

R$ 

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS 

DESCRIÇÃO VALOR 

 DOTAÇÃO INICIAL – LOA/2009 1.115.476.781,00 

 RECURSOS REPASSADOS AOS TRT’S (418.143.078,00) 

 RECURSOS DE SUPLEMENTAÇÕES DO TST 28.205.320,00 

 RECURSOS DE CANCELAMENTOS DO TST (21.305.320,00) 

TOTAL – RECURSOS/TST 704.233.703,00 

Fontes: SIAFI e COFIN/TST. 

 

1.1 - Esses repasses cumpriram a finalidade de suprir despesas dos TRT’s nas seguintes Ações:  

 

 

 

 

 

R$ 

RECURSOS DESTINADOS AOS TRT’S  
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DESCRIÇÃO DA AÇÃO VALOR 

 AÇÃO 0C04 - CRIAÇÃO E/OU PROV. DE CARGOS E FUNÇÕES E REESTRUT. DE CARGOS E 

CARREIRAS E REV. DE REMUNERAÇÕES NO ÂMBITO DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO E 

DO MPU - OPERAÇÕES ESPECIAIS - PROGRAMA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA 

230.978.422,00 

 AÇÃO 20AK – CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUND. PARA O CUSTEIO DA 

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS - ATIVIDADE DO PROGRAMA PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL TRABALHISTA 

42.299.652,00 

 AÇÃO 0C05 – REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS, CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÕES – 

APOSENTADORIAS E PENSÕES PCS LEI N.º 11.416/2006 PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DE INATIVOS 

E PENSIONISTAS DA UNIÃO 

48.769.234,00 

TOTAL - AÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DOS TRT’s 322.047.308,00 

 AÇÃO 0625 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DE PEQUENO 

VALOR DEVIDA PELA UNIÃO, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS - OPERAÇÕES ESPECIAIS 
23.955.571,00 

TOTAL - RECURSOS GERIDOS PELO ÓRGÃO SETORIAL 23.955.571,00 

 AÇÃO 4256 – APRECIAÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO 23.473.000,00 

 AÇÃO 09HB – CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES P/ O CUSTEIO DA 

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS – OPERAÇÕES ESPECIAIS - PROGRAMA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA 

4.334.000,00 

TOTAL - AÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DO TST 27.807.000,00 

TOTAL PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM PESSOAL 373.809.879,00 

 AÇÃO 4256 – APRECIAÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO 7.666.347,00 

 AÇÃO 4091 – CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 128.804,00 

 AÇÃO 0C73 – MANUT. DO SIST. INTEGRADO DE GESTÃO DA INF. JURISDICIONAL NA JT (E-JUS) 1.555.000,00 

 AÇÃO 5093 – IMPLANT. DE SIST. INTEGRADO DE GESTÃO DA INF. JURISDICIONAL NA JT (E-JUS) 5.953.344,00 

 AÇÃO 1P66 – MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DA JUSTIÇA DO TRABALHO  28.505.420,00 

 AÇÃO 2010 – ASSIST. PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DE SERVIDORES E EMPREGADOS 168.962,00 

 AÇÃO 2011 – AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS 29.066,00 

 AÇÃO 2012 – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS 326.256,00 

TOTAL PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL 44.333.199,00 

TOTAL REPASSADO AOS TRT’S 418.143.078,00 

Fontes: SIAFI e COFIN/TST. 

 

1.2 - O restante, abrangendo o equivalente a R$ 704.189.274,00, depois de deduzida a dotação não 

utilizada da Ação 0625 – Cumprimento de Sentenças Judiciais de Pequeno Valor, na importância de R$ 

44.429,00, os cancelamentos efetuados por meio de crédito suplementar, e somando as suplementações, 

foi reservado para atender às despesas do Tribunal Superior do Trabalho, conforme quadros a seguir: 

 

R$ 

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS 

DESCRIÇÃO VALOR 

 DOTAÇÃO INICIAL – LOA/2009 1.115.476.781,00 

 RECURSOS REPASSADOS AOS TRT’S (418.143.078,00) 

 RECURSOS DA AÇÃO 0625 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUD. DE PEQUENO VALOR (44.429,00) 

 RECURSOS DE SUPLEMENTAÇÕES DO TST 28.205.320,00 

 RECURSOS DE CANCELAMENTOS DO TST (21.305.320,00) 

TOTAL – RECURSOS/TST 704.189.274,00 

 
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS 

TOTAL – RECURSOS/TST 704.189.274,00 
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RECURSOS DESTINADOS AO TST 

DESCRIÇÃO VALOR % 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 540.613.791,00 76,8% 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL (ATIVIDADES) 118.578.816,00 16,8% 

PROJETO IMPLANTAÇÃO E-JUS (CUSTEIO E CAPITAL) 28.932.087,00 4,1% 

PROJETO MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS DA JT (CUSTEIO E CAPITAL) 16.064.580,00 2,3% 

TOTAL - RECURSOS DESTINADOS AO TST 704.189.274,00 100,0% 

 

2 – Em virtude da insuficiência de recursos orçamentários, verificada ao longo do exercício, a 

dotação do TST foi suplementada com recursos equivalentes a R$ 28.205.320,00, por meio dos seguintes 

instrumentos:  

R$ 

DIPLOMA LEGAL 
DATA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO 

OFICIAL DA UNIÃO 
VALOR 

Ato TST.GP  n.º 274, de 6/5/2009. 11/05/2009 2.449.638,00 

Ato Conjunto TST.CSJT.GP n.º 21, de 21/10/2009. 22/10/2009 5.945.000,00 

Ato SEAOF.GDGSET.GP n.º 700, de 13/11/2009. 17/11/2009 40.000,00 

Ato SEAOF.GDGSET.GP n.º 701, de 13/11/2009.  17/11/2009      8.701.795,00 

Ato Conjunto TST.CSJT.GP n.º 26, de 16/11/2009. 18/11/2009 576.978,00 

Ato Conjunto TST.CSJT.GP n.º 27, de 16/11/2009. 18/11/2009      6.457.542,00 

Decreto do Executivo, de 7/12/2009. 08/12/2009 1.400.000,00 

Ato SEAOF.GDGSET.GP n.º 746, de 11/12/2009. 14/12/2009 1.333.000,00 

Ato SEAOF.GDGSET.GP n.º 747, de 11/12/2009. 14/12/2009      1.301.367,00 

 TOTAL 28.205.320,00 

Fontes: SIAFI e COFIN/TST. 

 

2.1 - Após os eventos que se converteram na movimentação das dotações orçamentárias iniciais do 

próprio TST e dos TRT’s, bem como dos créditos adicionais autorizados, restou à Corte Superior do 

Trabalho a dotação disponibilizada da ordem de R$ 704.189.274,00, conforme o demonstrado nos quadros 

a seguir: 

 
R$ 

DESCRIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS 

 EVENTO VALOR 

 DOTAÇÃO INICIAL 1.115.476.781,00 

(+) SUPLEMENTAÇÃO 28.205.320,00 

(-) CANCELAMENTOS (TST) (21.305.320,00) 

(-) CANCELAMENTOS (TRT’S) (394.187.507,00) 

(-) RECURSOS GERIDOS PELO ORGÃO SETORIAL (*) (24.000.000,00) 

(=) TOTAL - DOTAÇÃO DISPONIBILIZADA 704.189.274,00 

Fontes: SIAFI e COFIN/TST. 

Nota: (*) 
Dotações descentralizadas aos Tribunais Regionais do Trabalho para o pagamento de RPV - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado no montante de 23.955.571,00, restando 
um saldo de dotação R$ 44.429,00. 
 

 

 

 

 

 

 

R$ 



98 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – DOTAÇÃO AUTORIZADA 

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR PROGRAMA 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
DOTAÇÃO 

INICIAL 

MOVIMENTAÇÃO DE 

CRÉDITO 

DOTAÇÃO 

AUTORIZADA 

0571 PREST. JURISDICIONAL TRABALHISTA 922.869.702,00 (348.553.068,00) 574.316.634,00 

0901 OP. ESPECIAIS – CUMP. SENT. JUDICIAIS 24.000.000,00 (23.955.571,00) 44.429,00 

0089 PREVID. DE INATIVOS E PENSION. DA UNIÃO 168.607.079,00 (38.734.439,00) 129.872.640,00 

TOTAIS 1.115.476.781,00  399.843.917,00 704.233.703,00 

 
PROGRAMA 0571 – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA 

DESCRIÇÃO 
DOTAÇÃO 

INICIAL 

MOVIMENTAÇÃO DE 

CRÉDITO 

DOTAÇÃO 

AUTORIZADA 

ATIVIDADES 542.050.395,00 (81.105.227,00) 460.945.168,00 

OP. ESPECIAIS (CONTRIB. REG. PREV. SERVIDOR PÚB.) 72.708.799,00 (4.334.000,00) 68.374.799,00 

PROJETOS 77.132.086,00 (32.135.419,00) 44.996.667,00 

TOTAIS 691.891.280,00 (117.574.646,00) 574.316.634,00 

 
PROGRAMA 0089 – PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO 

DESCRIÇÃO 
DOTAÇÃO 

INICIAL 

MOVIMENTAÇÃO DE 

CRÉDITO 

DOTAÇÃO 

AUTORIZADA 

0C05 – OP. ESPECIAIS (APOSENT. REFORMAS E PENSÕES) 48.769.234,00 (48.769.234,00) - 

0396 – OP. ESPECIAIS (APOSENT. REFORMAS E PENSÕES) 119.837.845,00 10.034.795,00 129.872.640,00 

TOTAIS 168.607.079,00 (38.734.439,00) 129.872.640,00 

TOTAL GLOBAL 860.498.359,00 (156.309.085,00) 704.189.274,00 

Fontes: SIAFI e COFIN/TST. 

 
 

 

3 - Ocorrência de descentralizações de crédito efetuadas para os TRT’s, que redundou na dedução 

de recursos da ordem de R$ 35.315.522,24, por força da necessidade de suprir despesas com as Ações 

“1P66 - Modernização de Instalações da Justiça do Trabalho”, no valor de R$ 16.062.725,78, “5093 - 

Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho”, no valor 

de R$ 17.894.384,58 e “2C73 - Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na 

Justiça do Trabalho”, no valor de R$ 1.358.411,88.  

Realizada, ainda, descentralização externa de R$ 78.300,92 para o Supremo Tribunal Federal - 

STF, para custear despesas referentes à utilização compartilhada da sala de recepção localizada no 

Aeroporto Internacional de Brasília, objeto do Termo de Compromisso n.º 2/2007, de 14/7/2007, celebrado 

entre o STF, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ e este Tribunal, como o exposto no quadro a seguir: 

R$ 

DESCRIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS 

DOTAÇÃO INICIAL 704.189.274,00 

DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITO PARA OS TRT’s (35.315.522,24) 

DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO PARA O STF (78.300,92) 

TOTAL DISPONIBILIZADO PARA O TST 668.795.450,84 

Fontes: SIAFI e COFIN/TST. 

 

C - Dotação Disponibilizada e Dotação Executada 

 

Após as movimentações de crédito descritas anteriormente, restou disponibilizado para atender às 

despesas do TST, recursos da ordem de R$ 668.795.450,84, destinados à execução dos Programas “0571 
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– Prestação Jurisdicional Trabalhista” e “0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União”, cuja 

distribuição de recursos e execução de despesas encontram-se demonstradas a seguir: 

R$ 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – DOTAÇÃO DISPONIBILIZADA E EXECUTADA EM 2009 

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR PROGRAMA 

CÓD. DESCRIÇÃO 

DADOS FINANCEIROS 

(2) DOTAÇÃO 

DISPONIBILIZADA 

DESPESA EXECUTADA 

VALOR (1) 

0571 PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA 538.922.810,84 525.661.844,33 97,54 80,19 

0089 PREVID. DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO 129.872.640,00 129.872.636,30 95,84 19,81 

TOTAIS 668.795.450,84 655.534.480,63 98,02 100,0 

 
PROGRAMA 0571 – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA - RESUMO 

- DESCRIÇÃO 

DADOS FINANCEIROS 

(2) DOTAÇÃO 

DISPONIBILIZADA 

DESPESA EXECUTADA 

VALOR (1) 

- ATIVIDADES 459.508.455,20 458.306.605,20 99,7 87,19 

- OPERAÇÕES ESPECIAIS 68.374.799,00 56.333.118,19 82,4 10,72 

- PROJETOS 11.039.556,64 11.022.120,94 99,8 2,10 

TOTAIS 538.922.810,84 525.661.844,33 97,5 100,0 

 
PROGRAMA 0571 – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA – ATIVIDADES 

AÇÃO DESCRIÇÃO 

UNID. 

DE 

MEDIDA 

DADOS FÍSICOS/META DADOS FINANCEIROS 

(2) PRE-

VISTA 

REALI

ZADA 

% 

META 

DOTAÇÃO 

DISPONIBILIZA

DA 

DESPESA 

EXECUTADA 

VALOR (1) 

4256 
APRECIAÇÃO DE 

CAUSAS NA JT 

PROCESSO 

JULGADO 
145000 265802 183,31 390.481.610,08 390.448.567,97 99,99 85,19 

2012 

AUXÍLIO-

ALIMENTAÇÃO AOS 

SERVIDORES E 

EMPREGADOS 

SERVIDOR 

BENEFICIA-

DO 

 

2490 

 

2363 94,90 17.952.345,00 17.951.710,30 100,00 3,92 

2004 

ASSISTÊNCIA 

MÉDICA E ODONT. 

AOS SERV. 

EMPREGADOS E 

DEPENDENTES 

PESSOAS 

BENEFICIA-

DAS 

7715 5533 71,72 12.015.098,00 12.015.096,76 100,00 2,62 

2010 

ASSISTÊNCIA PRÉ-

ESCOLAR AOS 

DEPENDENTES DE 

SERVIDORES E 

EMPREGADOS 

CRIANÇAS 

0/6 ANOS 

ATENDIDA 

504  415 82,34 2.459.482,00 2.274.815,02 92,49 0,50 

4091 
CAPACITAÇÃO DE 

RH 

SERVIDOR 

CAPACITA-

DO 

7180 5136 71,53 1.159.242,00 993.721,07 85,72 0,22 

2C73 

MANUTENÇÃO DO 

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTÃO DA 

INFORMAÇÃO 

JURISDICIONAL NA 

JT (E-JUS) 

SISTEMA 

MANTIDO 
1 1 100,0 31.064.610,12 31.023.245,69 99,87 6,77 
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PROGRAMA 0571 – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA – ATIVIDADES 

AÇÃO DESCRIÇÃO 

UNID. 

DE 

MEDIDA 

DADOS FÍSICOS/META DADOS FINANCEIROS 

(2) PRE-

VISTA 

REALI

ZADA 

% 

META 

DOTAÇÃO 

DISPONIBILIZA

DA 

DESPESA 

EXECUTADA 

VALOR (1) 

2011 

AUXÍLIO-

TRANSPORTE AOS 

SERVIDORES E 

EMPREGADOS 

SERVIDOR 

BENEFICIA-

DO 

453 297 65,56 138.934,00 108.529,14 78,12 0,02 

2003 
AÇÕES DE 

INFORMÁTICA (3) 
- - - - 3.607.134,00 3.451.379,25 95,68 0,75 

2058 

DIVULGAÇÃO DOS 

ATOS DO PODER 

JUDICIÁRIO E DOS 

SERVIÇOS 

ESSENCIAIS À 

JUSTIÇA TV JUSTIÇA 

PROGRA-

MA 

VEICULA-

DO 

50 0 0,0 630.000,00 39.540,00 6,28 0,01 

TOTAIS 459.508.455,20 458.306.605,20 99,74 100,0 

 
PROGRAMA 0571 – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA – OPERAÇÕES ESPECIAIS 

AÇÃO DESCRIÇÃO 

DADOS FINANCEIROS 

(2) 
DOTAÇÃO 

DISPONIBILI-

ZADA 

DESPESA 

EXECUTADA 

VALOR (1) 

09HB 
CONTRIB. DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUND. P/O 

CUSTEIO DO REGIME DE PREVID. DOS SERV. PÚBLICOS 
68.374.799,00 56.333.118,19 82,39 100,0 

TOTAIS 68.374.799,00 56.333.118,19 82,39 100,0 

 
PROGRAMA 0571 – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA – PROJETOS 

AÇÃO 
DESCRIÇÃO DO 

PROJETO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

DADOS FÍSICOS/META DADOS FINANCEIROS 

(2) PRE-

VISTA 

REALI

ZADA 

% 

META 

DOTAÇÃO 

DISPONIBILIZA-

DA 

EXECUÇÃO 

DA DESPESA 
(1) 

1P66 

MODERNIZAÇÃO DE 

INSTALAÇÕES 

FÍSICAS DA JT (4) 

INSTALA-

ÇÕES 

MODERNI-

ZADAS 

117 58,5 50 1.854,22 0 0 0 

5093 

IMPLANT. DE SIST. 

INTEGRADO DE 

GESTÃO DA 

INFORMAÇÃO 

JURISDICIONAL DA 

JT (E-JUS) 

SISTEMA 

IMPLANTA-

DO 

7 0,437 6,24 11.037.702,42 11.022.120,94 99,86 100,0 

TOTAIS 11.039.556,64 11.022.120,94 99,84 100,0 

TOTAIS GLOBAIS 538.922.810,84 525.661.844,33 97,54 100,0 
 

 
PROGRAMA 0089 – PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO 

AÇÃO DESCRIÇÃO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

DADOS FÍSICOS/META DADOS FINANCEIROS  

PRE-

VISTA 

REALI

ZADA 

% 

META 

DOTAÇÃO 

DISPONIBILIZA

DA 

DESPESA 

EXECUTADA (2) 

VALOR (1) 

0396 
PAGAMENTO DE 

APOSENTADORIAS 

PESSOA 

BENEFICIA-
651 654 100,46 129.872.640,00 129.872.636,30 100,0 - 
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PROGRAMA 0089 – PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO 

AÇÃO DESCRIÇÃO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

DADOS FÍSICOS/META DADOS FINANCEIROS  

PRE-

VISTA 

REALI

ZADA 

% 

META 

DOTAÇÃO 

DISPONIBILIZA

DA 

DESPESA 

EXECUTADA (2) 

VALOR (1) 

E PENSÕES DA 

TOTAIS 129.872.640,00 129.872.636,30 100,0 - 

TOTAIS GLOBAIS - FINAL 668.795.450,84 655.534.480,63 98,02 - 

Fontes: SIAFI/SIGPLAN e COFIN/TST. 
Notas: 
(1) – Percentual apurado da execução em relação à dotação disponibilizada; 
(2) – Percentual apurado no programa em relação ao total da despesa executada. 
(3) – Ação 2003 – Não consta meta prevista na LOA.  
(4) – Ação 1P66 – A dotação disponibilizada se refere ao saldo restante da dotação inicial do Projeto, sendo descentralizado o montante de R$ 16.064.580,00. 

 

 

O quadro a seguir denota a classificação da despesa conforme participação dos grupos na despesa 

executada: 

DESCRIÇÃO 
DESPESA 

EXECUTADA (1) 
PERCENTUAIS 

PESSOAL E 

ENCARGOS SOCIAIS 

PESSOAL ATIVO 342.353.584,82 52,23 

80,63 CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA DO PESSOAL ATIVO 56.333.118,19 8,59 

PESSOAL INATIVO/PENSIONISTA 129.872.636,30 19,81 

OUTRAS DESPESAS 

CORRENTES E DE 

CAPITAL 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 114.964.425,89 17,54 

19,37 DESPESAS DE CAPITAL/INVESTIMENTOS 988.594,49 0,15 

PROJ./OUTRAS DESP. CORRENTES E DE CAPITAL 11.022.120,94 1,68 

TOTAIS 655.534.480,63 100,0 100,0 

Fontes: SIAFI e COFIN/TST. 
Nota: 
(1) – Não consideradas as descentralizações de crédito realizadas em 2009, no montante de R$ 35.393.823,16. 

 

 

 

 

 

 

Deve-se destacar que, do total da despesa executada, envolvendo o equivalente a R$ 

655.534.480,63, foram liquidados R$ 626.503.525,53, conforme dados exibidos no item 2.2.1.1 do Relatório 

de Gestão, apresentado em 30/3/2010.  

Restou assim, como saldo, importância correspondente ao valor de R$ 29.030.955,10, inscritos em 

Restos a Pagar, objeto de Demonstrativo da Execução Orçamentária do Exercício de 2009. 
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C.1 – Programas de Trabalho da UJ 

 

Dos programas destinados à execução pelo TST, destaca-se o Programa 0571 - Prestação 

Jurisdicional Trabalhista, composto por 10 Ações, que objetiva garantir o pleno exercício do direito por meio 

da prestação dos serviços jurisdicionais, observando o disposto na Constituição Federal, nas diretrizes 

estabelecidas nas leis orçamentárias, na Lei Complementar n.º 101/2000 e na legislação complementar.  

Além desse Programa, o TST foi contemplado com os recursos necessários para a execução do 

Programa 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União. 

 

C.1.1 - Programa 0571 – Prestação Jurisdicional Trabalhista 

 

 Objetivos: 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 TRT’s, 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; 

 São beneficiários do Programa (público-alvo) a sociedade brasileira; 

 Metas físicas: aludido Programa não contempla metas físicas próprias para cumprimento ao longo 

do exercício, haja vista que tal atributo está efetivamente vinculado às Ações que o compõem, 

distribuídas em Atividades, Operações Especiais e Projetos; 

 Metas financeiras: para atender ao principal programa da Justiça do Trabalho foi disponibilizada a 

dotação no valor de R$ 538.922.810,84, cuja execução alcançou R$ 525.661.844,33; 

 Avaliação crítica: partindo do pressuposto de que as metas físicas, previstas na Lei Orçamentária 

Anual – LOA para serem cumpridas, estão diretamente vinculadas às Ações componentes das 

Atividades e Projetos do mencionado Programa, restou a conclusão de que os recursos 

disponibilizados no exercício de 2009 foram bem executados, na medida em que foram realizados 

97,54% dos recursos colocados à disposição, conforme o demonstrado a seguir: 
 

 ( 
DESPESA EXECUTADA 

) X 100 
  

DOTAÇÃO DISPONIBILIZADA   

( 
525.661.844,33  

) X 100 = 97,54% 
538.922.810,84 

 

 

O quadro, a seguir, cumpre a finalidade de exibir o detalhamento da dotação disponibilizada e o 

desempenho da execução de despesas do Programa 0571 – Prestação Jurisdicional Trabalhista por 

Atividades, Operações Especiais e Projetos. 

R$ 

AÇÕES 

DOTAÇÃO 

DISPONIBILIZADA 

(R$) 

EXECUÇÃO (R$) (1) (2) 

ATIVIDADES 
459.508.455,20 458.306.605,20 99,74 87,19 
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AÇÕES 

DOTAÇÃO 

DISPONIBILIZADA 

(R$) 

EXECUÇÃO (R$) (1) (2) 

 APRECIAÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO 

TRABALHO 

390.481.610,08 390.448.567,97 99,99 85,19 

 AÇÕES DE INFORMÁTICA 3.607.134,00 3.451.379,25 95,68 0,75 

 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.159.242,00 993.721,07 85,72 0,22 

 DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER 

JUDICIÁRIO E DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS À 

JUSTIÇA – TV JUSTIÇA 

630.000,00 39.540,00 6,28 0,01 

 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTÃO DA INFORMAÇÃO JURISDICIONAL NA 

JUSTIÇA DO TRABALHO (E-JUS) 

31.064.610,12 31.023.245,69 99,87 6,77 

 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E 

EMPREGADOS 

17.952.345,00 17.951.710,30 100,00 3,92 

 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS 

SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS 

DEPENDENTES 

12.015.098,00 12.015.096,76 100,00 2,62 

 ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS 

DEPENDENTES DE SERVIDORES E 

EMPREGADOS 

2.459.482,00 2.274.815,02 92,49 0,50 

 AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E 

EMPREGADOS 

138.934,00 108.529,14 78,12 0,02 

Fontes: SIAFI e COFIN/TST.
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OPERACÕES ESPECIAIS 68.374.799,00 56.333.118,19 82,39 10,72 

 CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS 

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO 

DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 

68.374.799,00 56.333.118,19 82,39 100,0 

PROJETOS 11.039.556,64 

 

11.022.120,94 

 

99,84 2,10 

 MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS DA 

JT 

1.854,22 0,00 0,0 0,00 

 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTÃO DA INFORMAÇÃO JURISDICIONAL NA 

JUSTIÇA DO TRABALHO (E-JUS) 

11.037.702,42 11.022.120,94 99,86 100,0 

TOTAIS DO PROGRAMA 0571  

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA 
538.922.810,84 525.661.844,33 97,54 100,0 

Fontes: SIAFI e COFIN/TST. 
Notas: 
(1) – Percentual apurado da Execução em relação à Dotação Disponibilizada; 
(2) – Percentual apurado na Ação em relação ao total da Despesa Executada. 

 

 

C.1.1.1 – O Desempenho nas Atividades do Programa 0571 – Prestação Jurisdicional Trabalhista 

 

I - Ação 4256 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho (02.061.0571.4256.0001) 

 

 Objetivos: assegurar as condições necessárias à manutenção e ao funcionamento das atividades 

desenvolvidas nas áreas administrativa e judiciária, garantindo assim, o cumprimento da missão 

constitucional da Justiça do Trabalho, que consiste em solucionar e julgar os dissídios individuais e 

coletivos entre os empregadores e os trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis 

Trabalhistas.  

 São beneficiários da Ação (público-alvo) a sociedade brasileira; 

 A dotação inicial destinada a esta ação foi alterada no decorrer do exercício de 2009 e apresentou a 

seguinte movimentação de recursos orçamentários: 

 R$ 

DOTAÇÃO INICIAL 426.503.936,00 

(+/-)  SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO (35.944.025,00) 

(-) ORÇAMENTO CONTINGENCIADO 0,00 

(=) ORÇAMENTO AUTORIZADO 390.559.911,00 

(-) DESPESA DESCENTRALIZADA 78.300,92 

(=) DESPESA DISPONIBILIZADA 390.481.610,08 

(-) DESPESA REALIZADA 390.448.567,97 

PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO 99,99 

Fontes: SIAFI e COFIN/TST. 

 

 

 

 

 Metas físicas e metas financeiras: de 2007 a 2009 conforme o descrito no quadro a seguir: 

 
R$ 
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ANO 

METAS FÍSICAS DADOS FINANCEIROS 

PREVISÃO 

(A) 

REALIZADA 

(B) 

% 

(C=B/A) 

TOTAIS DA 

EXECUÇÃO/ANO 

(D) 

CUSTO/ANO 

PROCESSO JULGADO 

(E=D/B) 

% VARIAÇÃO/ANO 

(F) 

2007 140.001 153.592 109,71 280.753.881,58 1.827,92 - 

2008 170.000 223.430 131,43 342.616.099,03 1.533,44 - 19,20% 

2009 145.000 265.802 183,31 390.448.567,97 1.468,95 - 0,44% 

Fontes: SIAFI/SIGPLAN e COFIN/TST. 
 

 

 Avaliação crítica: as metas físicas anuais estabelecidas nas Leis Orçamentárias Anuais – LOA’s 

têm sido sucessivamente superadas e como conseqüência, tem-se observado queda no custo anual 

do processo julgado. Deve-se destacar que, no exercício de 2009, além de superar a meta física 

prevista em 83,31% de processos julgados, foi também cumprida a denominada META 2, definida 

como prioritária pelo CNJ, que consiste no esforço adicional dos órgãos do Poder Judiciário, no 

sentido de identificar e julgar, até dezembro/2009, todos os processos distribuídos até o final de 

2005. 

 Do ponto de vista de classificação por categoria econômica, destaca-se dentre as despesas 

correntes as despesas com pessoal, conforme o demonstrado a seguir: 

R$ 

ESPECIFICAÇÃO 

DOTAÇÃO 

DISPONIBILIZADA 

(A) 

DESPESA 

REALIZADA 

(B) 

DESCENTRALI-

ZAÇÃO PARA OS 

TRT’S 

SALDO 

% DE 

EXECUÇÃO 

(C = B/A) 

PESSOAL ATIVO 342.366.352,00 342.353.584,82 - 12.767,18 100,0 

DESPESAS CORRENTES (1) 47.909.126,00        47.810.820,44 78.300,92                          20.004,64  99,79 

DESPESAS DE CAPITAL 284.433,00 284.162,71                       -            270,29  99,90 

TOTAIS 390.559.911,00 390.448.567,97 78.300,92                                                33.042,11 99,97 

Fontes: SIAFI e COFIN/TST. 
Nota: 

(1) - Dotação autorizada de R$ 390.559.911,00 – R$ 78.300,92 (descentralização externa) = dotação disponibilizada de R$ 390.481.610,08. 

 
 
II - Ação 2012 – Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados (02.306.0571.2012.0001) 

 

 Objetivos: proporcionar aos servidores ativos o recebimento do auxílio-alimentação em caráter 

indenizatório e em pecúnia, na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão 

ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado, conforme disposto no art. 99 da 

Constituição Federal e em cumprimento ao teor do art. 22 da Lei n.º 8.460, de 17 de setembro de 

1992, com redação dada pelo art. 3º da Lei n.º 9.527, de 10 de dezembro de 1997, regulamentado 

pelo Decreto n.º 2.050, de 31 de outubro de 1996 e pelo ATO.SEAOF.GDGSET n.º 740, de 10 de 

dezembro de 2009, editado pelo TST;  

 São beneficiários da Ação (público-alvo) os servidores ativos em exercício no órgão ou entidade de 

lotação;  

 A dotação inicial destinada a esta ação, após alterações levadas a efeito no decorrer do exercício 

de 2009, apresentou a seguinte movimentação de recursos orçamentários: 

 R$ 

DOTAÇÃO INICIAL 19.720.800,00 

(+/-) SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO (1.768.455,00) 

http://intranet.tst.gov.br/atos/legislacao/l8460consol.html
http://intranet.tst.gov.br/atos/legislacao/l9527.html
http://intranet.tst.gov.br/atos/legislacao/d2050-1996.html
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(-) ORÇAMENTO CONTINGENCIADO 0,00 

(=) ORÇAMENTO AUTORIZADO 17.952.345,00 

(-) DESPESA REALIZADA 17.951.710,30 

PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO 100,0 

 

 Metas físicas e metas financeiras: os resultados previstos nas LOA’s e alcançados pela gestão do 

TST ao longo dos exercícios de 2007 a 2009 tiveram desempenho conforme o descrito a seguir: 

R$ 

ANO 

METAS FÍSICAS DADOS FINANCEIROS 

PREVISÃO 

(A) 

REALIZADA 

(B) 

% 

(C=B/A) 

TOTAIS DA 

EXECUÇÃO/ANO (D) 

CUSTO/ANO POR 

BENEFICIÁRIO 

(E=D/B) 

% VARIAÇÃO/ANO 

(F) 

2007 2381 1949 81,86 13.202.371,31 6.773,92 - 

2008 2180 2211 101,42 15.878.876,82 7.181,76 + 0,60 

2009 2490 2363 94,90 17.951.710,30 7.597,00 + 0,58 

Fontes: SIAFI/SIGPLAN e COFIN/TST. 

 

 Avaliação crítica: observa-se que as metas realizadas em 2007 e 2009 foram muito próximas 

daquelas fixadas na Lei Orçamentária Anual. Em 2008, a meta prevista foi superada no decorrer da 

sua realização, e ocorreram pequenas variações no custo anual por beneficiário. 

 A classificação por categoria econômica da despesa é a que se segue: 

R$ 

ESPECIFICAÇÃO 

DOTAÇÃO 

DISPONIBILIZADA 

(A) 

DESPESA 

REALIZADA 

(B) 

DESCENTRALIZAÇÃO 

PARA OS TRT’S 
SALDO 

% DE 

EXECUÇÃO 

(C = B/A) 

DESPESAS CORRENTES 17.952.345,00 17.951.710,30                       -    634,70 100,0 

Fontes: SIAFI e COFIN/TST. 

 

III - Ação 2004 – Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e Seus 

Dependentes (02.301.0571.2004.0001) 

 

 Objetivos: assegurar assistência médico-odontológica aos magistrados, aos servidores e 

respectivos dependentes e aos pensionistas, em caráter complementar, 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 dos beneficiários do Programa de Assistência Médica e Odontológica – TST/Saúde à rede 

credenciada, sob o regime de auto-gestão. 

 São beneficiários da Atividade (público-alvo) os magistrados, servidores, empregados, pensionistas 

e respectivos dependentes; 

 A dotação inicial destinada a esta ação, após alterações implementadas no decorrer do exercício, 

apresentou a seguinte movimentação de recursos orçamentários: 

 R$ 

DOTAÇÃO INICIAL 8.165.460,00 

(+/-)  SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO 3.849.638,00 

(-) ORÇAMENTO CONTINGENCIADO 0,00 

(=) ORÇAMENTO AUTORIZADO 12.015.098,00 
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(-) DESPESA REALIZADA 12.015.096,76 

PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO 100,0 

 

 Metas físicas e metas financeiras: exercícios de 2007 a 2009 conforme o descrito no quadro a 

seguir. 

R$ 

ANO 

METAS FÍSICAS DADOS FINANCEIROS 

PREVISÃO 

(A) 

REALIZADA 

(B) 

% 

(C=B/A) 

TOTAIS DA 

EXECUÇÃO/ANO 

(D) 

CUSTO/ANO POR 

BENEFICIÁRIO 

(E=D/B) 

% VARIAÇÃO/ANO 

(F) 

2007 6.169 4.675 75,78 8.954.969,51 1.915,50 - 

2008 5.642 4.862 86,18 8.510.022,25 1.750,31 - 0,94 

2009 7.715 5.533 71,72 12.015.096,76 2.171,53 + 24,06 

Fontes: SIAFI/SIGPLAN e COFIN/TST. 
 
 

 Avaliação crítica: as flutuações no Quadro de Pessoal do TST, marcadas por entradas e saídas de 

servidores, têm acarretado impactos sobre os resultados das metas físicas realizadas anualmente. 

 A classificação por categoria econômica da despesa é a que se segue: 

R$ 

ESPECIFICAÇÃO 

DOTAÇÃO 

DISPONIBILIZADA 

(A) 

DESPESA 

REALIZADA 

(B) 

DESCENTRALIZAÇÃO 

PARA OS TRT’S 
SALDO 

% DE 

EXECUÇÃO 

(C = B/A) 

DESPESAS CORRENTES 12.015.098,00 12.015.096,76                       -            1,24  100,0 

TOTAIS 12.015.098,00 12.015.096,76                       -    1,24 100,0 

Fontes: SIAFI e COFIN/TST. 
 

 

IV - Ação 2010 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores e Empregados 

(02.365.0571.2010.0001) 

 Objetivos: concessão do benefício de assistência pré-escolar aos servidores e empregados que 

tenham filhos em idade pré-escolar na faixa etária estabelecida de 0 a 6 anos, conforme disposto no 

art. 99 da  Constituição Federal,  no inciso IV do art. 54 da Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, 

regulamentado pelo Decreto n.º 977, de  10 de novembro de 1993, e a Instrução Normativa n.º 12, 

de 23 de dezembro de 1993,  editada pela Secretaria da Administração Federal e Ato 

COFIN.SEAOF.GDGSET.GP n.º 762, de 11 de dezembro de 2008, editado pelo TST;  

 São beneficiários da Ação (público-alvo) os servidores e empregados que tenham filhos em idade 

pré-escolar na faixa etária estabelecida de 0 a 6 anos;  

 A dotação inicial destinada a esta ação, após alterações realizadas no decorrer do exercício, 

apresentou a seguinte movimentação de recursos orçamentários: 

 R$ 

DOTAÇÃO INICIAL 3.024.000,00 

(+/-)  SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO 3.849.638,00 

(-) ORÇAMENTO CONTINGENCIADO 0,00 

(=) ORÇAMENTO AUTORIZADO 2.459.482,00 

(-) DESPESA REALIZADA 2.274.815,02 

PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO 92,49 

 

http://intranet.tst.gov.br/atos/legislacao/l8069.html
http://intranet.tst.gov.br/atos/legislacao/d0977.html
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 Metas físicas e metas financeiras: os resultados previstos nas Leis Orçamentárias Anuais e 

alcançados pela gestão do TST ao longo dos exercícios de 2007 a 2009 tiveram o desempenho 

descrito a seguir: 

R$ 

ANO 

METAS FÍSICAS DADOS FINANCEIROS 

PREVISÃO 

(A) 

REALIZADA 

(B) 

% 

(C=B/A) 

TOTAIS DA 

EXECUÇÃO/ANO 

(D) 

CUSTO/ANO POR 

BENEFICIÁRIO 

(E=D/B) 

% VARIAÇÃO/ANO 

(F) 

2007 622 358 57,56 2.068.707,59 5.778,51 - 

2008 700 381 54,43 2.237.792,55 5.873,47 + 0,16 

2009 504 415 82,34 2.274.815,02 5.481,48 - 0,71 

Fontes: SIAFI/SIGPLAN e COFIN/TST. 

 

 Avaliação crítica: as flutuações no Quadro de Pessoal do TST, pautadas por entradas e saídas de 

servidores, têm acarretado impactos sobre os resultados das metas físicas realizadas anualmente. 

 A classificação por categoria econômica da despesa é a que se segue: 

R$ 

ESPECIFICAÇÃO 

DOTAÇÃO 

DISPONIBILIZADA 

(A) 

DESPESA 

REALIZADA 

(B) 

DESCENTRALIZAÇÃO 

PARA OS TRT’S 
SALDO 

% DE 

EXECUÇÃO 

(C = B/A) 

DESPESAS CORRENTES 2.237.793,00 2.237.792,55                       -    0,45 100,0 

Fontes: SIAFI e COFIN/TST. 

 

V - Ação 4091 - Capacitação de Recursos Humanos (02.128.0571.4091.0001) 

 

 Objetivos: proporcionar a magistrados e servidores integrantes da Justiça do Trabalho a 

participação em cursos de capacitação e treinamento nas áreas jurídica, administrativa, de 

informática, e em ações de qualificação e aperfeiçoamento, necessários ao cumprimento de suas 

atribuições constitucionais, de modo a atender aos anseios da sociedade cada vez com maior 

presteza, primando assim pela transparência e objetividade das informações prestadas aos 

cidadãos;  

 São beneficiários da Ação (público-alvo) os magistrados e servidores integrantes da Justiça do 

Trabalho;  

 A dotação inicial destinada a esta ação, após alterações realizadas no decorrer do exercício, 

apresentou a seguinte movimentação de recursos orçamentários: 

 

 

 

 R$ 

DOTAÇÃO INICIAL 1.288.046,00 

(+/-)  SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO (128.804,00) 

(-) ORÇAMENTO CONTINGENCIADO 0,00 

(=) ORÇAMENTO AUTORIZADO 1.159.242,00 

(-) DESPESA REALIZADA 993.721,07 

(-) DESPESA DESCENTRALIZADA 0 

PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO 85,72 
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 Metas físicas e metas financeiras: os resultados previstos nas LOA’s e alcançados pela gestão do 

TST ao longo dos exercícios de 2007 a 2009 tiveram a configuração descrita a seguir: 

 
R$ 

ANO 

METAS FÍSICAS DADOS FINANCEIROS 

PREVISÃO 

(A) 

REALIZADA 

(B) 

% 

(C=B/A) 

TOTAIS DA 

EXECUÇÃO/ANO 

(D) 

CUSTO/ANO POR 

BENEFICIÁRIO 

(E=D/B) 

% VARIAÇÃO/ANO 

(F) 

2007 4.965 694 13,92 899.869,41 1.296,64 - 

2008 1.927 2.484 128,91 1.038.270,89 417,98 - 

2009 7.180 5.136 71,53 993.721,07 193,48 - 

Fontes: SIAFI/SIGPLAN e COFIN/TST. 

 

 Avaliação crítica: as constantes flutuações no Quadro de Pessoal do TST, caracterizadas por 

entradas e saídas de servidores, têm acarretado impactos sobre os resultados das metas físicas 

realizadas anualmente. Observa-se ainda que, no exercício de 2009, foram contemplados com 

ações de treinamento e capacitação de 5.136 pessoas, dentre magistrados e servidores, sendo, 

5040 participações em 160 eventos, incluindo os previstos no “Educare” e as ações de 

desenvolvimento e ambientação dos novos servidores e, ainda, a formação de 96 juízes, em dois 

cursos de Formação Inicial de Magistrados, realizados pela Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – ENAMAT. 

 A classificação por categoria econômica da despesa é a que se segue: 

R$ 

ESPECIFICAÇÃO 

DOTAÇÃO 

DISPONIBILIZADA 

(A) 

DESPESA 

REALIZADA 

(B) 

DESCENTRALIZAÇÃO 

PARA OS TRT’S 
SALDO 

% DE 

EXECUÇÃO 

(C = B/A) 

DESPESAS CORRENTES 1.159.242,00 993.721,07                       -    165.520,93 85,72 

Fontes: SIAFI e COFIN/TST. 

 

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

do Trabalho (02.061.0571.2C73.0001) 

 

 Objetivos: propiciar o custeio de despesas de caráter continuado, indispensáveis à operação e 

manutenção do sistema, tais como serviço de comunicação de dados, manutenção e atualização de 

softwares adquiridos, manutenção dos sistemas desenvolvidos, renovação permanente dos parques 

de microcomputadores, impressoras e equipamentos de infraestrutura, além de capacitação de 

pessoal, como também suportar as despesas de atualização de softwares, serviços técnicos 

especializados e renovação do suporte de licenças Oracle e Citrix para o ambiente de banco de 

dados da Justiça do Trabalho; aquisição de software para prevenção de intrusão na conexão à 

Rede Coorporativa da Justiça do Trabalho, com serviços de atualização e suporte técnico, aquisição 

de estações de trabalho, bem como participação de servidores em curso de ensino à distância; 

 São os beneficiários da Ação (público-alvo) os jurisdicionados, ou seja, a sociedade brasileira;  

 A dotação inicial destinada a esta ação, após alterações realizadas no decorrer do exercício de 

2009, apresentou a seguinte movimentação de recursos orçamentários: 

 R$ 

DOTAÇÃO INICIAL 35.000.000,00 
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(+/-)  SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO (2.576.978,00) 

(-) ORÇAMENTO CONTINGENCIADO 0,00 

(=) ORÇAMENTO AUTORIZADO 32.423.022,00 

(-) DESPESA DESCENTRALIZADA 1.358.411,88 

(=) DESPESA DISPONIBILIZADA 31.064.610,12 

(-) DESPESA REALIZADA 31.023.245,69 

PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO 99,87 

 

 Metas físicas e metas financeiras: os resultados previstos nas LOA’s e alcançados pela gestão do 

TST ao longo dos exercícios de 2007 a 2009 tiveram a configuração descrita a seguir: 

R$ 

UNIDADE DE 

MEDIDA 

DADOS FÍSICOS/META DADOS FINANCEIROS  

PREVISTA REALIZADA % 
DOTAÇÃO 

DISPONIBILIZADA 

DESPESA EXECUTADA 
(2) 

VALOR (1) 

SISTEMA 

MANTIDO 
1 1 100,0 31.064.610,12 31.023.245,69 99,87 100,0 

Fontes: SIAFI/SIGPLAN e COFIN/TST. 
Notas: 
(1) – Percentual apurado da Execução em relação à Dotação Disponibilizada; 
(2) – Percentual apurado na Ação em relação ao total da Despesa Executada. 
 
 
 

 Avaliação crítica: a meta física estabelecida nas Leis Orçamentárias Anuais de 1 sistema mantido 

tem demonstrado ser compatível. 

 A classificação por categoria econômica da despesa é a que se segue: 

 

R$ 

ESPECIFICAÇÃO 

DOTAÇÃO 

DISPONIBILIZADA 

(A) 

DESPESA 

REALIZADA 

(B) 

DESCENTRALIZAÇÃO 

PARA OS TRT’S 
SALDO 

% DE 

EXECUÇÃO 

(C = B/A) 

DESPESAS CORRENTES         32.423.022,00  31.023.245,69        (1.358.411,88)  41.364,43  99,92 

TOTAIS 32.423.022,00     31.023.245,69        (1.358.411,88) 41.364,43 99,92 

Fontes: SIAFI e COFIN/TST. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII - Ação 2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados (02.331.0571.2011.0001) 

 

 Objetivos: proporcionar aos servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, 

autárquica e fundacional da União, ativos, o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, de 

natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte 

coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual, nos deslocamentos de suas residências para os 

locais de trabalho e vice-versa, conforme pressuposto contido na Lei n.º 7.418/85 e alterações pela 

Medida Provisória n.º 2.165-36, de 23 de agosto de 2001 e Ato SEPES.GDGCA.GP. n.º 72, de 26 

de fevereiro de 1999;  

 São beneficiários da Ação (público-alvo) os servidores ativos em exercício nos órgãos da Justiça do 

Trabalho.  
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 A dotação inicial destinada a esta ação foi alterada no decorrer do exercício, passando a exibir a 

seguinte movimentação de recursos orçamentários: 

 R$ 

DOTAÇÃO INICIAL 240.000,00 

(+/-) SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO (101.066,00) 

(-) ORÇAMENTO CONTINGENCIADO 0,00 

(=) ORÇAMENTO AUTORIZADO 138.934,00 

(-) DESPESA REALIZADA 108.529,14 

PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO 78,12 

 

 Metas físicas e metas financeiras: os resultados previstos nas LOA’s e alcançados pela gestão do 

TST ao longo dos exercícios de 2007 a 2009 tiveram a configuração descrita a seguir: 

 
R$ 

ANO 

METAS FÍSICAS DADOS FINANCEIROS 

PREVISÃO 

(A) 

REALIZADA 

(B) 

% 

(C=B/A) 

TOTAIS DA 

EXECUÇÃO/ANO 

(D) 

CUSTO/ANO POR 

BENEFICIÁRIO 

(E=D/B) 

% VARIAÇÃO/ANO 

(F) 

2007 572 292 51,05 163.163,43 558,78 - 

2008 502 291 57,97 239.399,93 822,68 - 

2009 453 297 65,56 108.529,14 365,42 - 

Fontes: SIAFI/SIGPLAN e COFIN/TST. 

 

 Avaliação crítica: as constantes flutuações no Quadro de Pessoal do TST, caracterizadas por 

entradas e saídas de servidores, têm acarretado impactos sobre os resultados das metas físicas 

realizadas anualmente. Deve-se ressaltar que, em virtude da implementação do plano de carreiras 

dos servidores do Poder Judiciário, por meio da Lei n.º 11.416/2006, o valor do desconto mensal 

relativo à participação do servidor no benefício, no percentual de 6%, incidente sobre o vencimento 

do cargo efetivo ou sobre a retribuição do cargo em comissão ou de natureza especial, tem sido 

superior àquele efetivamente gasto com passagens, o que tem provocado um volume expressivo de 

pedidos de exclusão do benefício, frustrando a projeção inicial.  

 A classificação por categoria econômica da despesa é a que se segue: 

R$ 

ESPECIFICAÇÃO 

DOTAÇÃO 

DISPONIBILIZADA 

(A) 

DESPESA 
REALIZADA 

(B) 

DESCENTRALIZAÇÃO 
PARA OS TRT’S 

SALDO 

% DE 
EXECUÇÃO 

(C = A/B) 

DESPESAS CORRENTES 138.934,00 108.529,14 - 30.404,86 78,12 

 
 

VIII - Ação 2003 – Ações de Informática (02.126.0571.2003.0001) 

 
 Comentário: trata-se de ação criada com base no dispositivo incluído na LDO de 2009 (Lei n.º 

11.768/2008), consubstanciado no art.12, inciso XX, no intuito de atender ao teor da determinação 

constante do Acórdão/TCU n.º 371/2008, com a finalidade de agregar todas as despesas de 

Tecnologia da Informação (TI), em categoria de programação específica inclusive hardware, 

software e serviços; 

 Objetivos: propiciar o desenvolvimento de ações e projetos de Tecnologia da Informação (TI), 

necessários ao cumprimento da missão institucional do TST, por meio da adoção das melhores 
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práticas de gestão, buscando a satisfação do cliente, cujo público-alvo é a sociedade brasileira; A 

dotação inicial destinada a esta ação, após alterações realizadas no decorrer do exercício, 

apresentou a seguinte movimentação de recursos orçamentários: 

 R$ 

DOTAÇÃO INICIAL 4.908.501,00 

(+/-)  SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO (1.301.367,00) 

(-) ORÇAMENTO CONTINGENCIADO 0,00 

(=) ORÇAMENTO AUTORIZADO 3.607.134,00 

(-) DESPESA REALIZADA 3.451.379,25 

(-) DESPESA DESCENTRALIZADA 0 

PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO 95,68 

Fontes: SIAFI e COFIN/TST. 
 

 Metas financeiras: trata-se de ação nova não contemplada com metas físicas na LOA. Assim, o 

quadro a seguir exibe, apenas, o resultado correspondente às metas financeiras: 

R$ 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

DADOS FÍSICOS/META DADOS FINANCEIROS  

PREVISTA REALIZADA % 
DOTAÇÃO 

DISPONIBILIZADA 

DESPESA EXECUTADA 
(2) 

VALOR (1) 

- - - - 3.607.134,00 3.451.379,25 95,68 100,0 

Fontes: SIAFI/SIGPLAN e COFIN/TST. 
Notas: 
(1) – Percentual apurado da Execução em relação à Dotação Disponibilizada; 
(2) – Percentual apurado na Ação em relação ao total da Despesa Executada. 

 

 A classificação por categoria econômica da despesa é a que se segue: 

R$ 

ESPECIFICAÇÃO 

DOTAÇÃO 

DISPONIBILIZADA 

(A) 

DESPESA 

REALIZADA 

(B) 

DESCENTRALIZAÇÃO 

PARA OS TRT’S 
SALDO 

% DE 

EXECUÇÃO 

(C = B/A) 

DESPESAS CORRENTES 3.607.134,00 3.451.379,25                       -    155.574,75 95,68 

 

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

Justiça (02.722.0571.2058.0001) 

 

 Objetivos: promover a divulgação dos atos da Justiça do Trabalho e dos serviços essenciais à 

Justiça em âmbito nacional à sociedade brasileira por meio da TV Justiça;  

 São beneficiários da Ação (público-alvo) a sociedade brasileira; 

 A dotação inicial destinada a esta ação, após as alterações realizadas no decorrer do exercício, 

apresentou a seguinte movimentação de recursos orçamentários: 

 R$ 

DOTAÇÃO INICIAL 900.000,00 

(+/-)  SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO (270.000,00) 

(-) ORÇAMENTO CONTINGENCIADO 0,00 

(=) ORÇAMENTO AUTORIZADO 630.000,00 

(-) DESPESA REALIZADA 39.540,00 

(-) DESPESA DESCENTRALIZADA 0 

PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO 6,28 
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 Metas físicas e metas financeiras: os resultados previstos nas Leis Orçamentárias Anuais e 

alcançados pela gestão do TST ao longo dos exercícios de 2007 a 2009 tiveram a configuração 

descrita a seguir: 

R$ 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

DADOS FÍSICOS/META DADOS FINANCEIROS  

PREVISTA REALIZADA % 
DOTAÇÃO 

DISPONIBILIZADA 

DESPESA EXECUTADA 
(2) 

VALOR (1) 

HORA/ANO DE 
PROGRAMA 
VEICULADO 

50 0 0,0 630.000,00 39.540,00 6,28 100,0 

Fontes: SIAFI/SIGPLAN e COFIN/TST. 
Notas: 
(1) – Percentual apurado da Execução em relação à Dotação Disponibilizada; 
(2) – Percentual apurado na Ação em relação ao total da Despesa Executada. 

 

 Avaliação crítica: a execução dessa ação governamental tem ocorrido por meio de parceria 

firmada entre o TST e o Supremo Tribunal Federal, com a divulgação e a disponibilização conjunta 

das informações relativas à prestação jurisdicional trabalhista, por meio da TV Justiça; 

 A classificação por categoria econômica da despesa é a que se segue: 

 

R$ 

ESPECIFICAÇÃO 

DOTAÇÃO 

DISPONIBILIZADA 

(A) 

DESPESA 

REALIZADA 

(B) 

DESCENTRALIZAÇÃO 

PARA OS TRT’S 
SALDO 

% DE 

EXECUÇÃO 

(C = B/A) 

DESPESAS CORRENTES            316.116,00  - - 316.116,00  - 

DESPESAS DE CAPITAL            376.328,00  - - 376.328,00  - 

TOTAIS          692.444,00  - - 692.444,00  - 

 

 

 

 

C.1.1.2 - Operações Especiais do Programa 0571 – Prestação Jurisdicional Trabalhista 

 

I - Ação 09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime 

de Previdência dos Servidores Públicos (02.061.0571.09HB.0001) 

 Objetivos: assegurar o pagamento da contribuição da União para o custeio do regime de 

previdência do servidor público federal, na forma preconizada pelo art. 8.º da Lei n.º 10.887, de 18 

de junho de 2004;  

 São beneficiários (público-alvo) os magistrados e servidores contribuintes para o plano de 

seguridade social e para o regime próprio de previdência do servidor público federal; 

 A dotação inicial destinada a esta ação foi alterada no decorrer do exercício e passou a apresentar 

a seguinte movimentação de recursos orçamentários: 

 R$ 

DOTAÇÃO INICIAL 72.708.799,00 

(+/-) SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO (4.334.000,00) 

(-) ORÇAMENTO CONTINGENCIADO 0,00 

(=) ORÇAMENTO AUTORIZADO 68.374.799,00 

(-) DESPESA REALIZADA 56.333.118,19 
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PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO 82,39 

 

 Metas físicas e metas financeiras: os resultados previstos nas LOA’s e alcançados pela gestão do 

TST ao longo dos exercícios de 2007 a 2009 tiveram a configuração descrita a seguir: 

R$ 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

DADOS FÍSICOS/META DADOS FINANCEIROS  

PREVISTA REALIZADA % 
DOTAÇÃO 

DISPONIBILIZADA 

DESPESA EXECUTADA 
(2) 

VALOR (1) 

- - - - 68.374.799,00 56.333.118,19 82,39 100,0 

Fontes: SIAFI/SIGPLAN e COFIN/TST. 
Notas: 
(1) – Percentual apurado da Execução em relação à Dotação Disponibilizada; 
(2) – Percentual apurado na Ação em relação ao total da Despesa Executada. 

 

 A classificação por categoria econômica da despesa é a que se segue: 

R$ 

ESPECIFICAÇÃO 

DOTAÇÃO 

DISPONIBILIZADA 

(A) 

DESPESA 

REALIZADA 

(B) 

DESCENTRALIZAÇÃO 

PARA OS TRT’S 
SALDO 

% DE 

EXECUÇÃO 

(C = B/A) 

CUSTEIO DA 

PREVIDÊNCIA 
68.374.799,00 56.333.118,19                       -      12.041.680,81  82,39 

 

C.1.1.3 – Projetos do Programa 0571 – Prestação Jurisdicional Trabalhista 

 

Os Projetos integrantes do Programa 0571 – Prestação Jurisdicional Trabalhista têm características 

específicas, tais como, objetivos, classificação programática, metas físicas e financeiras individualizadas 

para cumprimento ao longo de cada exercício. 

Após a dedução das importâncias alusivas às descentralizações de crédito efetivadas para apoiar 

as Ações a cargo dos TRT’s os dados correspondentes à dotação disponibilizada e a execução de 

despesas passou a exibir a seguinte configuração: 

R$ 

AÇÃO 
DESCRIÇÃO DO 

PROJETO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

DADOS FÍSICOS/META DADOS FINANCEIROS  

PRE-

VISTA 

REALI-

ZADA 
% 

DOTAÇÃO 

DISPONIBILIZADA 

EXECUÇÃO 

DA DESPESA 
(1) (2) 

1P66 

MODERNIZAÇÃO DAS 

INSTALAÇÕES FÍSICAS 

DA JT 

INST. 

MODERNIZA

DAS 

117 58,5 50 1.854,22 0 0 0 

5093 
IMPLANT. DO SIGI JT 

(E-JUS) 

SIST. 

IMPLAN-

TADO 

7 0,437 6,24 11.037.702,42 11.022.120,94 99,86 100,0 

TOTAIS 11.039.556,64 11.022.120,94 99,86 100,0 

Fontes: SIAFI/SIGPLAN e COFIN/TST. 
Notas: 
(1) – Percentual apurado da Execução em relação à Dotação Disponibilizada; 
(2) – Percentual apurado na Ação em relação ao total da Despesa Executada.  
(3) – A Ação é nacional e a meta prevista foi 117 e realizada 58,5. 
 

 
I - Ação 1P66 - Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho (02.122.0571.1P66.0001) 

 Objetivos: propiciar a realização de reformas, ampliações, adaptações e modernização das 

instalações prediais das sedes dos 24 TRT’s e das 1.378 Varas Trabalhistas, a fim de proporcionar 

o funcionamento da Justiça do Trabalho em edificações e instalações com a devida padronização, 

sinalização, acesso à informação, equipamentos, inclusive de informática, cabeamento para 



115 
 

transmissão de dados ligados à instalação predial, em meio físico e lógico, para proporcionar 

conforto e celeridade, compatíveis às necessidades dos cidadãos jurisdicionados em todo o 

território nacional; 

 Levando a efeito que, de modo geral, as atividades desta Ação são desenvolvidas e executadas 

pelos TRT’s, citados recursos foram descentralizados pelo TST, com o objetivo de suprir despesas 

com aquisição de mobiliário, serviços de desenvolvimento de software destinados à construção do 

Sistema de Elaboração de Acórdãos, Sentenças e Despachos - e-JULG, construção do modelo de 

taxonomia de informações da JT.etc., bem assim com ampliação, reforma e adaptação dos imóveis 

que abrigam as Varas Trabalhistas e os TRT’s;  

 São os principais beneficiários da ação (público-alvo) as Varas do Trabalho, os Tribunais Regionais 

e, por conseguinte, os jurisdicionados, ou seja, a sociedade brasileira;  

 A dotação inicial consignada na LOA de 2009 envolveu recursos no montante de R$ 44.570.000,00; 

Na etapa seguinte, tornou-se necessário promover o cancelamento de R$ 28.505.420,00, ficando 

assim disponibilizada para a execução de despesas do Projeto importância equivalente a R$ 

16.064.580,00; Destes recursos disponibilizados foram descentralizados aos TRT’s R$ 

16.062.725,78, restando ao TST, como saldo não utilizado, a importância de R$ 1.854,22, conforme 

demonstrativo a seguir: 

 

 

 

R$ 

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES (EM REAIS) 

(+) DOTAÇÃO INICIAL 44.570.000,00 

(-) CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS (28.505.420,00) 

(=) SALDO DISPONÍVEL PARA O PROJETO 16.064.580,00 

(-) VALORES DESCENTRALIZADOS AOS TRTS 16.062.725,78 

(=) SALDO NÃO UTILIZADO 1.854,22 

 

 Metas físicas: a ação é nacional e a meta física prevista na LOA de 2009 era atingir 117 instalações 

modernizadas e, segundo informações obtidas junto aos TRT’s obteve-se o alcance de 58,5 

instalações modernizadas, ou seja, o resultado produzido foi de 50%.  

 A classificação por categoria econômica da despesa é a que se segue: 

R$ 

ESPECIFICAÇÃO 
DOTAÇÃO 

DISPONIBILIZADA 
(A) 

DESPESA 
REALIZADA 

(B) 

DESCENTRALIZA
ÇÃO P/ TRT’S 

SALDO 
% DE 

EXECUÇÃO 
(C = B/A) 

DESPESAS CORRENTES         6.246.456,00  - 6.246.095,54  1.854,22 - 

DESPESAS DE CAPITAL         9.818.124,00  - 9.816.630,24               -    - 

TOTAIS 16.064.580,00  - 16.062.725,78  1.854,22      - 

Fontes: SIAFI e COFIN/TST. 

 

 

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

do Trabalho (02.126.0571.5093.0001) 

 Objetivos: consiste na implantação de uma rede de comunicação de dados destinada a integrar as 

estruturas de informática e tecnologia da informação do TST, dos 24 Tribunais Regionais e das 

1.378 Varas Trabalhistas. Abrange, também, a implantação de sistemas integrados, baseados em 
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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; 

 Dentre os projetos que constam do planejamento orçamentário do Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho destacam-se a prestação de serviço de telecomunicações para implantação, configuração, 

gerenciamento pro-ativo e manutenção de uma rede corporativa de serviços de dados para acesso 

IP da Justiça do Trabalho; serviço de atualização de licenças e suporte às ferramentas Oracle que 

compõem o ambiente do portal da Justiça do Trabalho; aquisição de equipamentos e softwares de 

videoconferência; consultoria e treinamento em linguagem Java; suporte e manutenção de upgrade 

de licenças para expansão da plataforma de desenvolvimento Java; e aquisição de equipamentos 

(estações de trabalho, impressoras e racks). São os principais beneficiários da Ação (público-alvo) 

as Varas do Trabalho, os TRT’s, e por conseguinte, os jurisdicionados, ou seja, a sociedade 

brasileira; 

 Considerando que algumas das atividades desta Ação são desenvolvidas e executadas pelos 

Tribunais Regionais do Trabalho, a maior parte dos recursos são descentralizados pelo TST, com o 

objetivo de atender a despesas desta natureza no âmbito dos TRT’s;  

 

 A dotação inicial consignada na LOA/2009 foi de R$ 32.562.086,00. Na fase 2 foram realizados 

cancelamentos da ordem de R$ 12.410.886,00. Na fase 3 a ação foi suplementada em R$ 

8.780.887,00, sendo disponibilizado para aplicação no Projeto o montante de R$ 28.932.087,00. Na 

fase 4 o TST descentralizou para os TRT’s a quantia equivalente a R$ 17.894.384,58, restando 

assim disponibilizado para o TST o valor de R$ 11.022.120,94, conforme o demonstrado a seguir: 

 

R$ 

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES (EM REAIS) 

(+) DOTAÇÃO INICIAL 32.562.086,00 

(-) CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS (12.410.886,00) 

(+) SUPLEMENTAÇÕES 8.780.887,00 

(=) SALDO DISPONÍVEL PARA O PROJETO 28.932.087,00 

(-) VALORES DESCENTRALIZADOS AOS TRTS (17.894.384,58) 

(=) SALDO DISPONÍVEL PARA O TST 11.037.702,42 

(-) DESPESA REALIZADA (11.022.120,94) 

(=) SALDO NÃO UTILIZADO 15.581,48 

Fontes: SIAFI e COFIN/TST. 
 

 

 Do saldo disponibilizado ao TST, no valor de R$ 11.037.702,42, a despesa executada no TST 

apontou o montante de R$ 11.022.120,94, conforme o demonstrado no quadro a seguir: 

R$ 

GND Descrição 
Despesa 

Empenhada 
Despesa Liquidada 

33901414 DIARIAS NO PAIS 293.520,78 293.520,78 

33903301 PASSAGENS PARA O PAIS 196.391,98 196.391,98 

33903908 MANUTENCAO DE SOFTWARE 269.108,41 269.108,41 

33903948 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 636.842,25 636.842,25 

33903994 AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. 3.908.857,58 3.908.857,58 

44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.717.399,94 5.717.399,94 
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 Total 11.022.120,94 11.022.120,94 

 

 Metas físicas: a ação é nacional e a meta física prevista na LOA/2009 era atingir o patamar de 7% 

do sistema implantado e a execução conjunta entre o TST e os TRT’s alcançou 0,437 ou seja, 

6,24% da meta prevista, conforme o descrito a seguir: 

R$ 

AÇÃO 
DESCRIÇÃO DO 

PROJETO 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 

DADOS FÍSICOS/META DADOS FINANCEIROS  

PRE-

VISTA 

REALI-

ZADA 
% 

DOTAÇÃO 

DISPONIBILIZADA 

EXECUÇÃO 

DA DESPESA 
(1) (2) 

5093 
IMPLANT. DO 

SIGI JT (E-JUS) 

SISTEMA 

IMPLANT. 
7 0,437 6,24 11.037.702,42 11.022.120,94 99,86 100,0 

TOTAIS 11.037.702,42 11.022.120,94 99,86 100,0 

Fontes: SIAFI/SIGPLAN e COFIN/TST. 
Notas: 
(1) – Percentual apurado da Execução em relação à Dotação Disponibilizada; 
(2) – Percentual apurado na Ação em relação ao total da Despesa Executada  

 

 

 

 A classificação por categoria econômica da despesa é a que se segue: 

 

R$ 

ESPECIFI-
CAÇÃO 

DOTAÇÃO 
DISPONIBILIZADA 

(A) 

DESPESA 
REALIZADA 

(B) 

DESCENTRALIZAÇÃ
O P/OS TRT’S 

(C) 
SALDO 

% EXECUÇÃO 
(D = B/A) 

% EXECUÇÃO 
(E=B/C) 

DESPESAS 

CORRENTES 
14.487.200,00       5.304.721,00 9.166.898,58 15.580,42 99,89 48,13 

DESPESAS DE 

CAPITAL 
14.444.887,00 5.717.399,94 8.727.486,00 1,06 100,00 51,87 

TOTAIS 28.932.087,00 11.022.120,94   17.894.384,58 15.581,48 99,95 100,0 

Fontes: SIAFI e COFIN/TST. 
 
 

C.1.2 - Programa 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União  

 

 Objetivos: assegurar a manutenção do pagamento de remuneração aos inativos, pensionistas e 

seus dependentes, conforme regras estabelecidas pelo regime previdenciário próprio, bem como a 

preservação da condição socioeconômica a que tais beneficiários fazem jus;  

 São os beneficiários do programa os inativos e pensionistas da União e seus dependentes; 

 A dotação inicial destinada a esta ação foi alterada no decorrer do exercício, passando a exibir a 

seguinte movimentação de recursos orçamentários: 

R$ 

DOTAÇÃO INICIAL 119.837.845,00 

(+/-) SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO 10.034.795 

(=) ORÇAMENTO AUTORIZADO 129.872.640,00 

(-) DESPESA REALIZADA 129.872.636,30 

PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO 100,0% 

 

 Metas físicas e financeiras: o quadro abaixo aponta os resultados previstos nas LOA’s e alcançados 

pela gestão do TST ao longo dos exercícios de 2007 a 2009. 
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ANO 

METAS FÍSICAS DADOS FINANCEIROS 

PREVISÃO 

(A) 

REALIZADA 

(B) 

% 

(C=B/A) 

TOTAIS DA 

EXECUÇÃO/ANO 

(D) 

CUSTO/ANO POR 

BENEFICIÁRIO 

(E=D/B) 

% VARIAÇÃO/ANO 

(F) 

2007 581 649 111,70 97.228.898,90 149.813,40 - 

2008 642 649 101,09 111.867.269,08 172.368,67 - 

2009 651 654 100,46 129.872.636,30 198.582,01 - 

Fontes: SIAFI/SIGPLAN e COFIN/TST. 

 
 

 Avaliação crítica: observa-se que os resultados obtidos nas metas físicas estabelecidas nas LOA’s 

têm sido muito próximos daqueles fixados para os citados exercícios, além de terem sido 

sucessivamente superados.  

 A classificação por categoria econômica da despesa é a que se segue: 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 

ESPECIFICAÇÃO 

DOTAÇÃO 

DISPONIBILIZADA 

(A) 

DESPESA 

REALIZADA 

(B) 

DESCENTRALIZAÇÃO 

PARA OS TRT’S 
SALDO 

% DE EXECUÇÃO 

(C = B/A) 

DESPESAS 

CORRENTES 
129.872.640,00 129.872.636,30 - 3,70 100,0 

Fontes: SIAFI e COFIN/TST. 
 

7.3 – Avaliação sobre a Utilidade e Mensurabilidade dos Indicadores Utilizados para Avaliar o 

Desempenho da Gestão (Item A – 2 – Conteúdo Geral) 

 

Os indicadores apresentados pela Administração, fls. 35/44 do Relatório de Gestão, foram 

analisados sob os aspectos da utilidade e mensurabilidade, conforme o descrito no item 2 do Anexo IV da 

DN/TCU n.º 102/2009. O quadro, a seguir, apresenta a evolução histórica dos índices de desempenho nos 

últimos 4 anos: 

 

Indicadores de Desempenho da Gestão (Índices de) Un. Medida 2006 2007 2008 2009 

Utilização Orçamentária (%) 93,90 84,66 99,52 97,90 

Inscrição em Restos a Pagar (%) 6,77 9,50 8,11 4,43 

Restos a Pagar inscritos e não pagos (%) 12,95 15,52 5,31 37,75 

Despesas com Pessoal (%) 80,87 77,71 80,74 80,63 

Despesas com imobilizações (%) 3,96 5,67 3,29 1,02 

Realização de Despesa por Dispensa de Licitação (%) 8,89 7,60 2,93 6,26 

Realização de Despesas por Inexigibilidade  (%) 6,64 10,68 9,71 14,0 

Realização da Despesa Por Pregão (%) 60,34 47,82 53,16 50,19 

Processo Julgado (%) 106,03 109,71 131,43 183,31 

Variação de Processos Julgados (%) 1,08% 13,17 45,47 18,96 

Carga de Trabalho  (n.º processos) 11.572 14.020 16.166 13.951 

Julgamento por Magistrado  (n.º processos) 4113 5860 8275 9844 

Variação de Julgamento por Magistrado (%) - 1,98 42,49 40,09 18,96 

Capacidade de Julgamento (%) 87,86 124,75 96,98 130,32 

Variação de Processo Autuados (%) 32,82 - 20,29 87,12 11,47 
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Taxa de Congestionamento (%) 64,46 58,20 53,42 35,18 

Variação de Processos em Estoque (%) 7,43 2,04 - 17,34 - 16,18 

Custo Anual do Processo Julgado (R$) R$ 2.815,12 2.806,34 2.294,89 2.323,22 

 

Os resultados apresentados nos indicadores utilizados pela administração desta Corte para aferir 

a gestão orçamentária, como: “Índice de Utilização Orçamentária”, de 97,90%, bem assim o “Índice de 

Inscrição em Restos a Pagar”, de 4,43%, denotam a preocupação na fase de planejamento orçamentário, 

no que tange ao correto dimensionamento dos gastos, e ainda sua regular execução no referido exercício, e 

nos permitem consignar neste relatório a constatação da boa gestão orçamentária dos recursos pelo TST. 

Nas aquisições de bens e serviços, por meio dos resultados verificados nos indicadores 

“Realização de Despesas por Dispensa de Licitação” e “Realização de Despesas por Pregão”, 

respectivamente, de 6,26% e de 50,19%, bem assim no “Índice de Realização de Despesas por 

Inexigibilidade de Licitação”, 14,0%, pode-se considerar que na utilização dos recursos, na forma 

preconizada pelos normativos que regem as compras na Administração Pública, esta Corte fez da 

contratação direta a exceção e da licitação, por meio de pregão, a regra.  

No que concerne à atividade fim desse órgão judicante, verifica-se, da análise dos índices 

apresentados que, em 2009, foi alcançada marca histórica ao julgar 265.802 processos, enquanto que a 

meta fixada na LOA/2009 era de 145.000 processos, ou seja, foi superada em 83,31%, além do mais, foi 

especialmente cumprida a META 2, definida como prioritária pelo CNJ, que consistia no esforço adicional 

dos órgãos para identificar e julgar, até dezembro/2009, todos os processos distribuídos até o final de 2005.  

Verifica-se ainda uma diminuição da “Taxa de Congestionamento”, de 35,18%, que sofreu 

significativa redução em relação ao ano anterior. Importa enfatizar que esses resultados decorrem, 

principalmente, do desempenho dos gabinetes dos magistrados, considerando o expressivo aumento da 

média anual dos processos julgados por magistrados, com elevação de 5860, em 2007, para 8275, em 

2008, e para 9.844 em 2009, representando sucessivos aumentos na comparação entre 2008/2007 e entre 

2009/2008. 

 

7.4 – 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 (Item A – 4 – Conteúdo Geral) 

 

 Não houve transferências concedidas nem recebidas nas modalidades citadas.  

 

7.5 – Avaliação, por Amostragem, da Regularidade dos Processos Licitatórios, dos Atos Relativos à 

Dispensa e Inexigibilidade de Licitação (Item A – 5 – Conteúdo Geral) 

  

No exercício de 2009, a Coordenadoria de Auditoria de Gestão Administrativa – CAUGE realizou a 

análise de conformidade de diversos atos da gestão da Administração do TST, verificando a aderência dos 

procedimentos executados aos normativos legais, especialmente em relação aos seguintes processos 

administrativos: 

 licitações, nas modalidades pregão e concorrência pública;  

  contratações diretas, por dispensa e inexigibilidade de licitação;  
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 concessões e prestações de contas de suprimentos de fundos;  

 alienações de bens por doação;  

 pagamentos de contratos e aquisições de bens e serviços; e   

 alterações contratuais (repactuações, reajustes e reequilíbrios econômicos e financeiros). 

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. 

Realizou-se ainda auditorias nas áreas de: 

 gestão dos bens de consumo e permanentes;  

 concessões e prestações de contas de diárias (por amostragem);  

 execução das obras relativas ao Fórum Trabalhista do TRT da 18ª Região; e  

 contratos de serviços de Tecnologia da Informação (por amostragem). 

Estas auditorias tiveram como escopo, além da verificação do cumprimento dos normativos que 

regem a Administração Pública, a regular execução dos contratos, a efetiva atuação da fiscalização, a 

fidedignidade das informações produzidas pelos sistemas informatizados e a avaliação dos controles 

internos existentes em cada uma das áreas de atuação auditadas.  

As ações da CAUGE em 2009 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. 

Verificou-se, de modo geral e no concernente aos aspectos relevantes, a aderência, por parte da 

Administração do TST, em relação às recomendações apresentadas pela unidade de controle interno. 

 

7.6 – Avaliação da Gestão de Recursos Humanos (Item A – 6 – Conteúdo Geral) 

 

A) Número de servidores ativos por categoria funcional 

 

A1) Demonstrativo de cargos de provimento efetivo por categoria funcional 
CARREIRA JUDICIÁRIA QUANTITATIVOS - 2008 QUANTITATIVOS – 2009 

ÁREA ESPECIALIDADE PROVIDOS VAGOS TOTAIS PROVIDOS VAGOS TOTAIS 

A N A L I S T A  J U D I C I Á R I O 671 64 735 727 8 735 

ADMINISTRATIVA 

 -  
(1) (2)

 117 18 135 127 4 131 

CONTABILIDADE 21 5 26 26 - 26 

EDUCAÇÃO 5 - 5 5 - 5 

SEGURANÇA JUDICIÁRIA 
(1)

 7 1 8 7 - 7 

APOIO 

ESPECIALIZADO 

ANÁLISE DE SISTEMAS 46 8 54 54 - 54 

ARQUITETURA 1 - 1 1 - 1 

ARQUIVOLOGIA 3 2 5 5 - 5 

BIBLIOTECONOMIA 10 - 10 10 - 10 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 4 - 4 4 - 4 

ENFERMAGEM 1 - 1 1 - 1 

ENGENHARIA 5 - 5 5 - 5 

ESTATÍSTICA 2 1 3 3 - 3 

MEDICINA 9 - 9 9 - 9 

ODONTOLOGIA 9 - 9 9 - 9 

PSICOLOGIA 1 - 1 1 - 1 

SERVIÇO SOCIAL 1 - 1 1 - 1 

TAQUIGRAFIA 84 - 84 84 - 84 

JUDICIÁRIA 
 - 

(2)
 343 29 372 373 4 377 

EXECUÇÃO DE MANDADOS 2 - 2 2 - 2 

T É C N I C O  J U D I C I Á R I O 1232 115 1347 1310 36 1346 

ADMINISTRATIVA 

 -  
(3) (4) (5) (6)

 864 84 948 943 24 967 

APOIO DE SERVIÇOS DIVERSOS 
(5)

 96 15 111 94 - 94 

ARTES GRÁFICAS 7 - 7 7 - 7 

CARPINTARIA E MARCENARIA 4 - 4 4 - 4 

CONSTRUÇÃO CIVIL 3 - 3 3 - 3 

COPA E COZINHA 14 2 16 14 2 16 

ESTRUT. OBRAS E METALURGIA 
(4)

 6 2 8 6 - 6 

MECÂNICA DE AR CONDICIONADO 3 - 3 3 - 3 

MECÂNICA DE VEÍCULOS 4 - 4 3 1 4 
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PORTARIA 1 - 1 1 - 1 

SEGURANÇA 20 - 20 20 - 20 

SEGURANÇA JUDICIÁRIA 102 9 111 106 5 111 

TELECOMUNIC. E ELETRICIDADE 3 - 3 3 - 3 

TELEFONIA 8 - 8 8 - 8 

APOIO 

ESPECIALIZADO 

DIGITAÇÃO 11 - 11 11 - 11 

ENFERMAGEM 
(3)

 15 1 16 15 - 15 

OPERAÇÃO DE COMPUTADORES 10 - 10 10 - 10 

PROGRAMAÇÃO 26 - 26 24 2 26 

TAQUIGRAFIA 35 2 37 35 2 37 

A U X I L I A R   J U D I C I Á R I O 21 1 22 21 1 22 

ADMINISTRATIVA APOIO DE SERVIÇOS DIVERSOS 21 1 22 21 1 22 

TOTAIS DE CARGOS 1924 180 2104 2058 45 2103 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2009: 

a) As alterações nos totais ou na denominação das Carreiras, Áreas e Especialidades dos cargos no ano de 2009 devem-se à: 

1) Alteração, mediante o Ato n.º 306, de 18/5/2009, publicado no DOU de 20/5/2009, da Área de Atividade/Especialidade de 1 (um) cargo vago da Carreira de Anal ista 

Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Segurança Judiciária, para Analista Judiciário, Área Administrativa; 

2) Alteração, mediante o Ato n.º 613, de 2/10/2009, publicado no DOU de 5/10/2009, da Área de Atividade de 5 (cinco) cargos vagos da Carreira de Analista Judiciário, Área 

Administrativa, para Analista Judiciário, Área Judiciária; 

3) Alteração, mediante o Ato n.º 694, de 12/11/2009, publicado no DOU de 13/11/2009, da Área de Atividade/Especialidade de 1 (um) cargo vago da Carreira de Técnico 

Judiciário, Área de Apoio Especializado, Especialidade Enfermagem, para Técnico Judiciário, Área Administrativa, sem Especialidade; 

4) Alteração, mediante o Ato n.º 695, de 12/11/2009, publicado no DOU de 13/11/2009, da Especialidade de 2 (dois) cargos vagos da Carreira de Técnico Judiciário, Área 

Administrativa, Especialidade Obras e Metalurgia, para Técnico Judiciário, Área Administrativa, sem Especialidade; 

5) Alteração, mediante o Ato n.º 696, de 12/11/2009, publicado no DOU de 13/11/2009, da Especialidade de 17 (dezessete) cargos vagos da Carreira de Técnico Judiciário, 

Área Administrativa, Especialidade Apoio de Serviços Diversos, para Técnico Judiciário, Área Administrativa, sem Especialidade. 

6) Em virtude da edição da Lei n.º 7.120, de 30/8/1983, que no parágrafo único do art. 2º transformou 29 (vinte e nove) cargos de Agente de Portaria em cargos de Atendente 

Judiciário, atualmente Técnico Judiciário, assim que ocorressem as respectivas vacâncias, foi criado e reservado um cargo no Sistema de Recursos Humanos - SRH, quando 

de sua  implantação, com a finalidade de provê-lo assim que ocorresse a vacância e extinção do último cargo de Agente de Portaria, o que, até a presente data, ainda não 

ocorreu. Fato este que propiciou um equívoco na contabilização dos cargos vagos de Técnico Judiciário, Área Administrativa, sem Especialidade, pois o cargo reservado era 

também contabilizado. 

b) Do total de cargos acima descrito, 11 (onze) encontram-se em Tabela Provisória e em extinção (apresentada abaixo), constituída pelo Ato 28/2000, DJ de 17/2/2000 em 

conformidade com o  descrito no processo TST n.º 3.773/1998-3. 
 
 

CARREIRA TOTAL 

TÉC. JUDICIÁRIO, ÁREA DE APOIO ESPEC, ESPEC. DIGITAÇÃO 8 

TÉC. JUDICIÁRIO, ÁREA ADMINISTRATIVA, ESPEC. CONST CIVIL 3 

TOTAL DE CARGOS EM TABELA PROVISÓRIA 11 

 

 Fonte: Coordenadoria de Informações Funcionais - CIF/Secretaria de Gestão de Pessoas – SEGPES/TST 

 

A2) Demonstrativo de cargos efetivos providos e ocorrências/2009 

C A R R E I R A 
QUANT. 

31/12/2008 

PROVIMENTO VACÂNCIA 
QUANT. 

31/12/2009 
ÁREA ESPECIALIDADE 

NOMEA-
ÇÃO 

READAP-
TAÇÃO 

APOSEN-
TADORIA 

READAP-
TAÇÃO 

FALECI-
MENTO 

EXONE-
RAÇÃO 

POSSE 
CARGO 
INAC. 

DEMIS-
SÃO 

TOTAL 

A N A L I S T A  J U D I C I Á R I O 671 77 - 3 - - - 18 - 21 727 

ADMINIS-
TRATIVA 

 - 117 18 - 1 - - - 7 - 8 127 

CONTABILIDADE 21 7 - - - - - 2 - 2 26 

EDUCAÇÃO 5 - - - - - - - - - 5 

SEG. JUDICIÁRIA 7 - - - - - - - - - 7 

APOIO 
ESPECIALI-

ZADO 

ANÁLISE DE SIST. 46 8 - - - - - - - - 54 

ARQUITETURA 1 - - - - - -   - - 1 

ARQUIVOLOGIA 3 2 - - - - - - - - 5 

BIBLIOTECONOMIA 10 - - - - - - - - - 10 

COMUM. SOCIAL 4 - - - - - - - - - 4 

ENFERMAGEM 1 - - - - - - - - - 1 

ENGENHARIA 5 - - - - - - - - - 5 

ESTATÍSTICA 2 1 - - - - - - - - 3 

MEDICINA 9 - - - - - - - - - 9 

ODONTOLOGIA 9 - - - - - - - - - 9 

PSICOLOGIA 1 - - - - - - - - - 1 

SERVIÇO SOCIAL 1 - - - - - - - - - 1 

TAQUIGRAFIA 84 - - - - - - - - - 84 

JUDICIÁRIA 

 - 343 41 - 2 - - - 9 - 11 373 

EXEC. DE MANDADOS 2 - - - - - - - - - 2 
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T É C N I C O  J U D I C I Á R I O 1232 115 2 12 2 1 5 19 - 39 1310 

ADMINIS-
TRATIVA 

 - 864 108 2 7 - 1 5 18 - 31 943 

APOIO SERV. DIV. 96 - - 2 - - - - - 2 94 

ARTES GRÁFICAS 7 - - - - - - - - - 7 

CARP. E MARCENARIA 4 - - - - - - - - - 4 

CONSTRUÇÃO CIVIL 3 - - - - - - - - - 3 

COPA E COZINHA 14 - - - - - - - - - 14 

EST. OBRAS/METALURGIA 6 - - - - - - - - - 6 

MECÂNICA 7 - - 1 - - - - - 1 6 

PORTARIA 1 - - - - - - - - - 1 

SEGURANÇA 20 - - - - - - - - - 20 

SEG. JUDICIÁRIA 102 7 - 1 2 - - - - 3 106 

TELEC.. E ELETRICIDADE 3 - - - - - - - - - 3 

TELEFONIA 8 - - - - - - - - - 8 

APOIO 
ESPECIALI-
ZADO 

DIGITAÇÃO 11 - - - -   - - - - 11 

ENFERMAGEM 15 - - - - - - - - - 15 

OP. COMPUTADORES 10 - - - - - - - - - 10 

PROGRAMAÇÃO 26 - - 1 - - - 1 - 2 24 

TAQUIGRAFIA 35 - - - - - - - - - 35 

A U X I L I A R  J U D I C I Á R I O 21 - - - - - - - - - 21 

ADMINISTRATIVA 
APOIO SERV. 

DIVERSOS 
21 - - - - - - - - - 21 

TOTAIS DE CARGOS 1924 192 2 15 2 1 5 37 - 60 2058 

Fonte: Coordenadoria de Informações Funcionais - CIF/Secretaria de Gestão de Pessoas – SEGPES/TST 

 

Avaliação crítica: 

 

De acordo com os dados fornecidos pela Secretaria de Gestão de Pessoas (item “A1”), conclui-

se que o quadro de cargos de provimento efetivo deste Tribunal não sofreu alterações, contando atualmente 

com 2.103 cargos, distribuídos nas carreiras judiciárias da União, conforme demonstrado na tabela a seguir. 

A variação no total de cargos providos, ao longo do exercício de 2009, sofreu uma sensível 

ampliação, passando de 1.924, em 2008, para 2.058, em 2009, com o provimento de 192 cargos 

decorrentes de nomeação de candidatos aprovados no concurso público promovido pelo órgão no exercício 

de 2008 e de 2 provenientes de readaptações de servidores. 

Por outro lado, durante o exercício de 2009 ocorreram 60 vacâncias, conforme demonstrado no 

quadro do item “A2”, sendo que o órgão ainda conseguiu prover 15 desses cargos vagos, encerrando o ano 

com 98% do seu quadro de cargos efetivos ocupados, restando apenas um total de 45 cargos vagos. 

As informações contidas no relatório de gestão, especificamente aquelas do item “Análise 

Crítica – Situação da Gestão de RH”, demonstram que a Administração do TST tem mobilizado esforços, 

apesar da rotatividade de pessoal, para manter o seu quadro funcional completo, direcionando a maioria 

dos servidores nomeados para a área fim, em face das novas diretrizes trazidas com os estudos para 

implantação do Planejamento Estratégico neste Tribunal. 

 

 CARREIRA 

 JUDICIÁRIA 

QUANTITATIVO DE 2008 QUANTITATIVO DE 2009 

PROVIDOS VAGOS TOTAL PROVIDOS VAGOS TOTAL 

QT. % QT. % QT. % QT. % QT. % QT. % 

ANALISTA JUDICIÁRIO 671 32% 64 3% 735 35% 727 35% 8 0% 735 35% 

TÉCNICO JUDICIÁRIO 1232 59% 115 5% 1347 64% 1310 62% 36 2% 1346 64% 

AUXILIAR JUDICIÁRIO 21 1% 1 0% 22 1% 21 1% 1 0% 22 1% 
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TOTAL 1924 91% 180 9% 2104 100% 2058 98% 45 2% 2103 100% 

 

 

 

Observa-se que não constam no Relatório de Gestão, informações acerca dos estagiários do 

TST conforme se verifica no item “3”, que trata das Informações Sobre Recursos Humanos da Unidade, 

especificamente na avaliação sobre a composição e custos de Recursos Humanos nos Exercícios de 2007, 

2008 e 2009, no Quadro de Pessoal Terceirizado.  

A título de complementação, informam-se, a seguir, os dados relativos ao quantitativo e o custo 

despendido com esses profissionais:  

 

FINALIDADE 
ESTAGIÁRIOS 

QUANTIDADE CUSTOS 

2007 347 2.396.314,55 

2008 416 3.016.500,00 

2009 427 3.308.481,82 
Fontes: Coordenadoria de Informações Funcionais - CIF/Secretaria de Gestão de Pessoas – SEGPES/TST e SIAFI. 

 

Verifica-se que o total de estagiários que prestam serviços ao órgão sofreu uma elevação de 

23% no seu efetivo se comparado o exercício de 2007 com o de 2009. Contudo, observa-se que, não 

obstante o acréscimo ocorrido, o total de estagiários, no exercício de 2009, encontra-se dentro do limite de 

27% (vinte e sete por cento) estabelecido no ato regulamentar do TST, em relação ao quantitativo de cargos 

efetivos e em comissão do quadro de pessoal do órgão informados para o mesmo exercício.  

 

B) Aspectos legais observados (inclusive registro do ato no TCU) quanto à: 

 

B1) Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão: 

 

Os atos de admissão foram expedidos em observância aos requisitos previstos nas Leis n.
os

 

8.112/1990 e 8.429/1992, sobretudo aqueles que se referem às datas de posse e início de exercício, à 

entrega de documentação e declarações a serem firmadas no momento do ingresso, em especial as de não 

acumulação de cargos, empregos e funções públicas, a de acumulação de rendimentos para fins de 

apuração do teto remuneratório constitucional e a de relação de parentesco para verificação de nepotismo. 

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 com parecer pela legalidade e dentro dos prazos definidos, à exceção do ato da servidora Raquel 

Ferreira Lima (20788401-01-2009-000025-5) que, não obstante a unidade de controle interno ter opinado 

pela ilegalidade, diante das dúvidas suscitadas quanto à possibilidade ou não de acumulação de cargo 

neste Tribunal com proventos pagos pelo INSS, oriundos de emprego público prestado à sociedade de 

economia mista federal, o Ex.
mo 

Sr. Ministro Presidente desta Corte determinou o encaminhamento para 

apreciação do TCU. 

A título de informação, registra-se que a totalidade dos ingressos de servidores decorrentes de 

nomeação em 2009 (192 atos de admissão) foi encaminhada à Corte de Contas no próprio exercício, 

acrescentando-se dois atos relativos a servidores admitidos no final de 2008.  
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Observa-se, em consulta ao SISAC, que dos atos de admissão registrados no exercício de 

2009, 66 encontram-se, ainda, com a descrição de erro de que “já existe registro de admissão para o 

servidor”, provavelmente em virtude da não informação do desligamento do cargo anteriormente ocupado 

pelo servidor em outro órgão da administração pública, entretanto apurou-se que todos os referidos atos já 

foram considerados legais pelo TCU. 

Ressalta-se, por oportuno, que de todos os desligamentos de servidores deste órgão, ocorridos 

em 2009, apenas três não foram informados ao TCU no próprio exercício (destes, um era relativo ao final de 

2008). 

No que concerne às aposentadorias e pensões, informa-se 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. Deve-

se 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, os trabalhos necessariamente requerem um tempo maior.  

Dos atos de concessão de aposentadorias, 33 referem-se ao registro inicial e os 15 restantes 

são relativos à alteração de fundamento legal após a concessão inicial. Quanto às pensões, foram 

encaminhadas 14 (quatorze) concessões iniciais e 2 (duas) alterações. 

Demonstra-se, no quadro abaixo, a situação em 6/7/2010 dos atos de pessoal incluídos no 

SISAC no exercício de 2009: 

SITUAÇÃO NO TCU ADMISSÃO DESLIGAMENTO APOSENTADORIA PENSÃO 

GESTOR DE PESSOAL-EM EDIÇÃO - - 1 - 

CONTROLE INTERNO-AGUARDANDO 
PARECER 

- - 13 6 

EM ANDAMENTO 1 39 33 10 

AUTUADO 51 - 1 - 

JULGADO 142 - - - 

TOTAL 194 39 48 16 

 

 

B2) Remuneração  

 

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

servidores deste Tribunal em conformidade com as disposições das Leis n.
os

 8.112/90 e 11.416/2006. Os 

Magistrados deste Tribunal são remunerados de acordo com a Lei n.º 11.143/2005, que instituiu a 

remuneração da Magistratura da União, sob a forma de subsídio.  

Em especial, foram verificados os assentamentos funcionais de servidores para validar, por 

amostragem, a percepção de vantagens incorporadas de quintos e adicional por tempo de serviço. 

Realizou-se, ainda, levantamento para verificar a aplicação do teto remuneratório constitucional em atenção 

ao teor das Resoluções n.
os

 13 e 14 do Conselho Nacional de Justiça. 
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B3) Cessão e Requisição 

 

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

ditames da legislação em vigor. Em referência aos dados fornecidos pela Secretaria de Gestão de Pessoas 

do TST, conforme discriminado na tabela abaixo, no que se refere à comparação entre os quantitativos de 

2008 e 2009, observa-se aumento de 1,19% dos cedidos e redução de 0,96% de requisitados em 2009. 

 

DESCRIÇÃO 
SITUAÇÃO EM 

% 2009/2008 
31/12/2008 31/12/2009 

SERVIDORES EM EXERCÍCIO NO TST 1767 1874 1,06 

SERVIDORES EM EXERCÍCIO EM OUTRO ÓRGÃO (À DISPOSIÇÃO) 
(1)

 148 176 (1,19) 

SERVIDORES AFASTADOS/LICENCIADOS 9 8 0,89 

TOTAL DE SERVIDORES DO QUADRO DE PESSOAL 1924 2058 1,07 

COMISSIONADOS SEM VÍNCULO (ANTIGO DAS) 22 33 1,50 

REQUISITADOS EM EXERCÍCIO NO TST 
(2)

 263 252 (- 0,96) 

REMOVIDOS EM EXERCÍCIO NO TST 120 151 1,26 

REQUISITADOS (EXERCÍCIO PROVISÓRIO) 8 10 1,25 

T O T A L 2337 2504 1,07 

Fonte: Coordenadoria de Informações Funcionais - CIF/Secretaria de Gestão de Pessoas – SEGPES/TST 

 

7.7 - Avaliação do Cumprimento Parcial ou Total das Determinações e Recomendações Expedidas 

pelo TCU e pelo Órgão de Controle Interno (Item A – 7 – Conteúdo Geral) 

 

7.7.1 – Recomendações do Tribunal de Contas da União - TCU 

 

7.7.1.1 - Constantes da Tomada de Contas/2008 

 

Do relatório da Tomada de Contas/2008 merece destaque a seguinte informação:  

 

 Acórdão n.º 2.233/2008-TCU-1ª Câmara e Ofício n.º 1.989/2008-TCU/SEFIP, de 18/7/2008 

Em continuidade ao informado na Tomada de Contas de 2008, ainda não houve, até o 

momento, a publicação da decisão de mérito da Ação Ordinária n.º 2008.34.00.017763-2, que 

concedeu a tutela antecipada nos autos de interesse do servidor Osmar Ferreira de Lima, que 

teve sua aposentadoria considerada ilegal pelo TCU, em virtude de o servidor contar com 

tempo de serviço em atividade rural sem a correspondente contraprestação previdenciária. 

Este Tribunal aguarda o julgamento do mérito para adotar as medidas necessárias à 

regularização da aposentadoria do servidor. 

 

 Acórdão n.º 3.206/2009-TCU-1ª Câmara – “item 1.6.1. ao Controle Interno do Tribunal 

Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho que se manifestem 

expressamente, nas próximas contas anuais das respectivas cortes trabalhistas, 

acerca do cumprimento da decisão judicial objeto da Apelação Cível n.º 281.981, 

número de origem 2001.83.00014043-4, quanto ao eventual ressarcimento de valores 

porventura pagos aos servidores substituídos pela Anajustra; 
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Em aditamento às informações prestadas na Tomada de Contas/2008, merece relevância o 

fato de que a matéria foi apreciada no Superior Tribunal de Justiça, através da interposição 

de Recurso Especial da União 637.741-PE, provido pela 6ª Turma, que julgou a demanda 

improcedente e inverteu o ônus da sucumbência, em 27/10/2004, publicado no DJ de 

6/12/2004. 

Posteriormente, a ANAJUSTRA interpôs Recurso Extraordinário, ao qual foi denegado 

seguimento pela Presidência do STJ, em despacho de 4/3/2005, o que mantém o 

posicionamento em favor da União, quando do julgamento do Recurso Especial. 

Atualmente, o processo encontra-se no Supremo Tribunal Federal, que deverá apreciar o 

Agravo Regimental nos Embargos de Divergência, nos Embargos de Declaração, no Agravo 

Regimental e no Agravo de Instrumento. O processo encontra-se na fase “concluso” à 

Ministra Relatora desde 24/11/2009. 

 

7.7.1.2 – Acórdãos do TCU citados no Relatório de Gestão/2009 

 

As informações prestadas no Relatório de Gestão/2009, contidas no item 11, subitem 11.1 

(Cumprimento das deliberações do TCU), receberam acréscimos para contemplar os mais recentes 

procedimentos levados a termo pela Administração para atendimento ao teor das determinações contidas 

nos Acórdãos proferidos pelo TCU, já abordados no citado documento: 

 

 Processo TC - 016.795/2005-4 - Acórdão n.º 1528-15/2008-1  

As explicações para este item, às fls. 67-68 do Relatório de Gestão, já apresentam todos os 

procedimentos adotados por este Tribunal para atender à expressa determinação contida 

neste decisum.  

 

 Processo TC - 008.740/1995-0 - Acórdão n.º 4707-43/2008-1  

Encontram-se na base de dados do SISAC/TCU os atos de aposentadoria dos servidores 

Almir Ângelo da Silva Filho (20788401-04-2009-000027-9), Francisca de Oliveira Alexandre 

(20788401-04-2009-000033-3) e Maria Rodrigues Beserra Neri (20788401-04-2009-000031-

7), bem assim as alterações de fundamento legal dos servidores Maria Cecília de Aquino 

Serra (20788401-04-2010-000003-9), Terezinha Isabel dos Santos (20788401-04-2009-

000039-2), Maria Eugênia Mendes Campos (20788401-04-2010-000006-3), Nemir Carneiro 

Adjuto (20788401-04-2009-000041-4), Salatiel Ramos (20788401-04-2009-000043-0) e 

Damião Carvalho (20788401-04-2010-000004-7 e 20788401-04-2010-000005-5).  

Quanto ao servidor aposentado Damião Carvalho, esta Secretaria de Controle observou a 

existência de certidão de tempo de serviço em atividade rural, e já encaminhou diligência à 

Coordenadoria de Informações Funcionais/SEGPES, para que o interessado comprovasse o 

devido recolhimento das contribuições previdenciárias, ou, na ausência desse, que 

providenciasse o recolhimento de forma indenizada, alertando que a aposentadoria nos 

moldes requeridos somente poderá consumar-se mediante contribuição. 

Cabe ressaltar que não houve formalização da inclusão da opção em relação aos falecidos 

Sílvio Carneiro de Morais (aposentado), Maria da Glória Araújo Pinho (aposentada) e 
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Domingos Augusto Pinho (correspondente pensionista), haja vista que o TCU, em deliberação 

proferida na Sessão Plenária Reservada de 7/2/2007, publicada no DOU de 16/3/2007, 

considerou prejudicada a apreciação dos atos de concessão cujos interessados morreram ou 

por ocorrência de termo final das condições objetivas à sua continuidade.  

No entanto, em relação ao Sr. Sílvio, cumpre informar o envio do ato de pensão instituída em 

benefício da Sr.
a
 Berenice Uchoa de Morais (20788401-05-2009-000015-4), via SISAC. 

 

 Processo TC - 011.241/2007-0 - Diligência n.º 00903/2008 – TCU/SEFIP 

Trata-se de diligência formulada em ato de concessão de aposentadoria de Severino Antônio 

Duarte, que apresentava no somatório dos tempos de contribuição, tempo de serviço em 

atividade rural sem a devida contribuição previdenciária.  

O interessado, em atenção à determinação do TCU, apresentou nova Certidão de Tempo de 

Contribuição emitida pelo INSS, comprovando o recolhimento das contribuições 

previdenciárias, de forma indenizada.  

Assim, mediante Acórdão n.º 2848/2009 – 2ª Câmara, na Sessão de 2/6/2009, foi 

considerado legal o ato de aposentadoria em favor do Sr. Severino. 

 

 Processo TC - 026.502/2007-4 - Acórdão n.º 4203-37/2008-2  

A 2ª Câmara, ao apreciar o Pedido de Reexame interposto pelo servidor Edvaldo Alves Serpa 

contra o Acórdão referido, na sessão de 2/12/2009, conheceu do pedido de reexame e, no 

mérito, deu-lhe provimento, considerando legal e ordenando o registro do ato de concessão 

inicial de aposentadoria do interessado.  

No entanto, restituiu os autos à SEFIP para averiguar a contagem de tempo utilizada no 

cálculo da proporcionalidade da aposentadoria, conforme item 9.4 do Acórdão n.º 6533/2009 

– 2ª Câmara. 

 

 Processo TC - 021.566/2006-0 - Acórdão n.º 061-03/2009-PL  

As explicações para este item, contidas no Relatório de Gestão, já apresentam todos os 

procedimentos adotados por este Tribunal para atender à expressa determinação do item 9.2 

do referido decisum.  

 

 Processo TC - 013.242/2004-1 - Acórdão n.º 2309-14/2009-1  

Em continuidade às informações prestadas no Relatório de Gestão, informa-se que, conforme 

Acórdão n.º 1453/2010 – 1ª Câmara, publicado no DOU de 26/3/2010, o TCU negou 

provimento ao pedido de reexame interposto por Jonas Gonçalves Montalvão, e determinou a 

esta Corte a adoção de providências para a reposição dos valores recebidos indevidamente a 

partir da ciência do Acórdão recorrido, nos termos do art. 46 da Lei n.º 8.112/1990. 

No entanto, o Ex.
mo

 Sr. Ministro Presidente, ao tomar conhecimento de que o interessado 

havia interposto Embargos de Declaração contra o Acórdão n.º 1453/2010-1, com efeito 

suspensivo, determinou aguardar a apreciação dos embargos. 

Com a apreciação dos embargos, mediante Acórdão n.º 2286/2010 – 1ª Câmara, o TCU 

mantém inalterados os termos do Acórdão embargado.  
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Assim, por intermédio do OF.SIMIP.CIF. n.º 491, de 18/5/2010, o servidor foi cientificado da 

referida decisão.  

Como não houve o recolhimento das contribuições previdenciárias relativas ao tempo de 

serviço rural, a fim de manter-se no fundamento legal de sua aposentadoria inicial, a 

Coordenadoria de Informações Funcionais informou-lhe sobre a possibilidade de poder optar 

por permanecer aposentado, com alteração dos proventos de integrais para proporcionais, 

ou, ainda, retornar à atividade para completar o tempo de contribuição necessário à 

concessão de aposentadoria, submetendo-se neste caso, às regras vigentes à época da nova 

aposentação. 

O servidor, então, manifestou a vontade de permanecer aposentado com proventos 

proporcionais.  

Dessa forma, após levantamento do novo tempo de contribuição, verificou-se que o servidor 

faz jus à aposentadoria voluntária por tempo de serviço, com base no art. 40, inciso III, alínea 

“c”, da Constituição Federal, redação original, na razão de 31/35 (trinta e um, trinta e cinco 

avos).  

Como conseqüência, foi expedido o ATO.CIF.SEGPES.GDGSET.GP.N.º 276, de 17/6/2010, 

publicado no DOU de 21/6/2010, em que foi declarada a nulidade do ATO.SRLP.SEPES. 

GDGCA.GP.N.º 594/98, publicado no DJ de 27/11/98, bem assim foi concedida nova 

aposentadoria ao servidor, com proventos proporcionais, na razão já mencionada, com 

fundamento no art. 40, inciso III, alínea “c”, Constituição Federal, redação original; no art. 186, 

inciso III, alínea “c”, da Lei n.º 8.112/90; no art. 3º, § 2º, da Emenda Constitucional n.º 

41/2003; no art. 62-A da Lei n.º 8.112/90, com redação dada pelo art. 3º da Medida Provisória 

n.º 2.225-45/2001; e no art. 18, § 2º, da Lei n.º 11.416/2006. 

Neste momento, o processo de aposentadoria do interessado encontra-se na Divisão de 

Preparação de Pagamento de Pessoal, para adoção de medidas para o devido recolhimento 

ao erário dos valores indevidamente percebidos pelo interessado, conforme determinado no 

subitem 9.2.2 do Acórdão n.º 2309/2009 – TCU – 1ª Câmara. 

 

 Processo TC - 019.553/1991-9 - Acórdão n.º 3862-23/2009-2  

O atendimento integral à determinação contida no Acórdão n.º 3862/2009 – 2ª Câmara 

encontra-se em etapa conclusiva. Atualmente o processo de aposentadoria do interessado 

está no Gabinete do Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal, para apreciar as proposições 

contidas no parecer da SEGPES, no que se refere à atualização da situação funcional do 

servidor, com vistas ao envio dos dados concernentes às alterações posteriores à 

aposentadoria inicial, na forma determinada no subitem 9.2.2 do Acórdão n.º 3862/2009 –

TCU - 2ª Câmara.  

  

 Processo TC - 854.390/1997-9 - Acórdão n.º 3979-26/2009-2  

Sobre este item, todas as informações constantes do Relatório de Gestão já apresentaram os 

procedimentos adotados por esta Corte para restabelecer a eficácia dos atos iniciais de 

aposentadoria dos interessados arrolados no referido Acórdão. 
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 Processo TC - 005.007/2009-8 - Acórdão n.º 2722-16/2009-1 

Com relação a este acórdão, cabe mencionar que já se encontra em andamento no TCU 

novo ato de pensão (20788401-05-2009-000011-1), em atenção ao determinado no subitem 

9.3.2 do Acórdão n.º 2722/2009 – 1ª Câmara. 

 

 Diligência n.º 02152/2009 - TCU/SEFIP, de 8/6/2009 

Sobre este item, foram prestadas as informações e encaminhados os documentos solicitados. 

No momento, aguarda-se o julgamento do ato de pensão (20788401-05-2008-000006-2), que 

está na base de dados do SISAC. 

 

 Processo TC - 032.261/2008-2 - Acórdão n.º 2755-49/2009 - Plenário  

A resposta à consulta formulada por esta Corte, sobre a pertinência da manutenção de 

pensão vitalícia concedida com fundamento no art. 217, inciso I, alínea “e”, quando o 

beneficiário deixa de cumprir a condição de dependência econômica, elucidou a questão 

suscitada por esta Secretaria de Controle, que inicialmente, manifestara entendimento 

contrário àquele firmado pelo TCU no Acórdão n.º 2755-49/2009-PL. 

 

 Processo TC - 11950/2007.7 - Acórdão n.º 5427/2008 - 2ª Câmara  

Representação julgada improcedente. 

 

 Processo TC - 022.059/2008.0 - Acórdão n.º 17/2010 – Plenário   

No caso do processo específico, mediante assinatura do Termo Aditivo n.º 3, de 3/12/2009, 

houve a supressão de todos os serviços referentes ao banco do conhecimento, reduzindo-se 

o valor da contratação em R$ 271.600,00. 

As áreas técnicas aprimoraram suas rotinas de detalhamento e controle das aquisições 

propostas, com vistas ao cumprimento das determinações constantes do Acórdão n.º 

17/2010. 

A SETIN realizou entre os dias 26 e 29 de janeiro de 2010, oficinas para elaboração do 

Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI, para o período de 2010-2014. 

 O PETI deverá alinhar-se às diretrizes estratégicas institucionais e nacionais, conforme prevê 

a Resolução/CNJ n.º 90 , de 29/9/2009.  

O Planejamento Estratégico do TST, aprovado pelo Órgão Especial em 15/12/2009, fornece 

as diretrizes institucionais para o PETI. As diretrizes nacionais, por sua vez, foram instituídas 

pela Resolução n.º 99 do CNJ, de 24/11/2009. 

 

 Acórdão n.º 392/2009 – Aviso n.º 224/SESES/TCU – Plenário, de 11/3/2010 

A deliberação da Egrégia Corte de Contas está sendo integralmente atendida, de forma que 

não têm sido realizadas prorrogações de Atas de Registro de Preços, tampouco aquisições 

ou contratações por meio de Atas de Registros de Preços, cuja validade ultrapasse um ano, 

nos termos do teor da recomendação supramencionada. 
 

 

 

 Acórdão n.º 689/2009 – Plenário 

http://intranet.tst.gov.br/setin/aspp/peti/coletivo/03_cnj_%20resolucao_no_90_versao_assinada.pdf
http://intranet.tst.gov.br/setin/aspp/peti/coletivo/01_resolucao_cnj_99_e_anexo_1.pdf
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Em cumprimento ao teor da deliberação do TCU foi levada a efeito, em 1º/10/2009, a rescisão 

do convênio de reciprocidade com a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do 

Brasil - CASSI. 

 

 Acórdão n.º 1074/2009 - Plenário 

Diversas medidas contidas nas recomendações do TCU já haviam sido cumpridas pelo TST, 

dentre as quais, a vinculação da Secretaria de Controle da Justiça do Trabalho – SECON à 

estrutura da Presidência do órgão. As demais estão sendo gradativamente implementadas, 

notadamente com estudos para aprovação superior do Manual de Controle Interno da Justiça 

do Trabalho. 

 

7.7.2 – Recomendações da SECON do TST 

 

A Secretaria de Controle da Justiça do Trabalho além de unidade de controle interno do TST é 

órgão auxiliar do CSJT na supervisão administrativa, financeira, orçamentária e patrimonial de toda a 

Justiça do Trabalho.  

No concernente às atividades de controle sobre este TST, emitiu notas de auditorias e 

recomendações por intermédio de relatório de auditoria e em manifestações em processos diversos, em 

especial abordando pontos de auditoria nas áreas de Licitações e Contratação Direta, Bens e Suprimentos, 

bem como Obras. 

Foram emitidas Notas de Auditoria, com vistas à orientação da Administração, por servidores da 

Secretaria de Controle da Justiça do Trabalho, as quais são a seguir sintetizadas: 

 

 

7.7.2.1 – Constantes da Tomada de Contas/2008 

 

 Processo n.º TST - 79.400/2006-1 (TST - 502.502/2009-0) 

Por meio de auditoria no processo acima referenciado, que trata da aplicação do teto 

remuneratório constitucional, em atenção às Resoluções n.
os

 13 e 14 do Conselho Nacional 

de Justiça – CNJ, nas remunerações de inativos e pensionistas deste Tribunal, constatou-se 

que alguns servidores acumulavam ilegalmente aposentadorias oriundas de cargos 

inacumuláveis na atividade. Informa-se que, mesmo as aposentadorias tendo sido concedidas 

anteriormente à EC n.º 20/1998, esta unidade de controle formulou diligência para que as 

situações fossem regularizadas. 

Assim, constatada a irregularidade, foi expedido ofício aos interessados para que fizessem 

opção por uma delas, corrigindo, dessa forma, a irregularidade apontada. 

Quanto à pensionista Maria de Fátima Nogueira, informa-se que o Senado Federal 

encaminhou a esta Corte fichas financeiras para averiguação do teto, encontrando-se o 

processo, no momento, na Divisão de Preparação de Pagamento de Pessoal para análise 

dos valores percebidos pela beneficiária. 

 

 Processo n.º TST - 500.271/2008-1  
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Este processo foi constituído para apurar indícios de acumulação ilícita de cargo público por 

parte de alguns servidores deste Tribunal. Concluídos os trabalhos a cargo da comissão de 

sindicância instaurada, foi determinado pelo Ex.
mo

 Sr. Ministro Presidente a aplicação da 

penalidade de suspensão por 5 (cinco) dias, convertida em multa, com fundamento nos 

artigos 116, incisos II e III, 127, inciso II, 128,129 e 168 da Lei n.º 8.112/90, aos servidores 

que comprovadamente acumulavam, em desacordo com os princípios legais. 

 

7.7.2.2 – Constantes de Notas de Auditoria/2009 

 

 Recomendações sobre a classificação contábil das parcelas de Ajuda de Custo: 

Que a Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças - SEAOF, até que seja adotado 

um manual de classificação contábil da Justiça do Trabalho, procedesse à apropriação e à 

adequação das despesas das parcelas relativas à concessão de Ajuda de Custo na conta 

contábil 333909303, abstendo-se, assim, de efetuar a classificação dessas despesas na 

conta contábil 333909305, posto que esta última destina-se a abrigar os registros das 

despesas alusivas à concessão de Indenização de Transporte e não Ajuda de Custo. 

 

Avaliação: 

A Administração passou a adotar a classificação recomendada pela SECON. 

 

 Recomendações sobre o pagamento do Adicional de Férias: 

Que a Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGPES revisasse os valores do adicional de 

férias pagos indevidamente aos servidores requisitados e removidos para o TST e 

procedesse aos respectivos acertos financeiros decorrentes.  

 

Avaliação: 

A SEGPES efetuou a revisão recomendada e oficiou os interessados dos valores a ressarcir. 

Apontou que as impropriedades foram decorrentes de falha na rotina de cálculo do sistema 

de folha de pagamento e que foi solicitada a manutenção do sistema à Secretaria de 

Tecnologia da Informação.  

Informa-se que os descontos foram processados no pagamento dos servidores que 

receberam os valores indevidamente e que esta Secretaria tem acompanhado o ajuste no 

referido sistema. 

 

 Recomendações sobre o pagamento de Adicional de Insalubridade: 

Que a Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGPES fizesse cessar o pagamento indevido do 

adicional de insalubridade aos servidores relacionados, bem assim providenciasse o 

ressarcimento das quantias indevidamente recebidas; regularizasse as situações dos 

servidores qualificados para percepção da referida vantagem, mas que até o momento não 

foram contemplados, ou justificasse a não percepção do pagamento; consolidasse a cada 

três meses a relação de servidores e suas unidades administrativas sujeitas às condições 

para a concessão do Adicional de Insalubridade; estudasse medidas, juntamente com a 
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Secretaria de Tecnologia da Informação - SETIN, para criação de mecanismo de controle no 

sistema informatizado de Recursos Humanos, a fim de tornar possível a suspensão imediata 

da vantagem, tão logo o servidor beneficiário seja removido para unidade não enquadrada 

nas condições que amparem a continuidade do pagamento do adicional. 

Avaliação: 

A SETIN informou que iniciou o levantamento de requisitos em colaboração com a SEGPES, 

visando à identificação das alterações no sistema que atendam à recomendação expedida, 

sendo que não foi fixado prazo para conclusão dessa manutenção.  

A SEGPES tem acompanhado, por meio de atualização trimestral, o rol de servidores que 

percebem adicional de insalubridade, bem assim as unidades em que esses servidores estão 

lotados, a fim de confirmar a legalidade do pagamento da vantagem. 

 

 

7.8 – Avaliação da Execução de Projetos e Programas Financiados com Recursos Externos (Item A – 

8 – Conteúdo Geral) 

 

 O item não é aplicável em relação ao Tribunal Superior do Trabalho. 

 

 

7.9 - Avaliação quanto aos Motivos da Existência de Passivos sem Previsão Orçamentária (Item A – 9 

– Conteúdo Geral) 

 

 Não há registro nas contas dos referidos passivos (21211.11.00; 2121211.00; 21213.11.00; 

21215.22.00 e 21219.22.00). 

 

 

 

7.10 - Avaliação quanto a Conformidade da Inscrição de Restos a Pagar em 2009 (Item A – 10 – 

Conteúdo Geral) 

R$ 

Pagamento de Restos a Pagar - Exercício de 2009 

Restos a Pagar Processados 

Ano de Inscrição ¹ Inscritos Cancelados ² Pagos ³ A Pagar 

2008            1.530.359,79                  1.125,06             1.494.493,23                  34.741,50  

2007               436.429,71                     649,35                  42.664,50                393.115,86  

2006               362.589,12                  4.827,86                144.156,01                213.605,25  

2005               159.292,51                  2.337,74                143.468,07                  13.486,70  

2004                 48.377,61                  9.650,43                                -                    38.727,18  

2003                   4.903,00                  4.903,00                                -                                   -    

TOTAL          2.541.951,74              23.493,44           1.824.781,81                693.676,49  

Restos a Pagar Não Processados 

Ano de Inscrição ¹ Inscritos 
4
 Cancelados ² Pagos ³ A Pagar 
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2008          36.948.993,67           3.513.359,58           27.889.769,02             5.545.865,07  

2007            8.779.045,13           1.290.822,89                575.176,72             6.913.045,52  

TOTAL        45.728.038,80        4.804.182,47         28.464.945,74           12.458.910,59  

Observações:  

Atos legais que autorizaram o pagamento, no exercício de 2009, de RP Processados e Não Processados Inscritos até 2007: I - Decreto n.º 93.872, de 23 

de dezembro de 1986, art. 70; II - Decreto n.º 6.709, de 23 de dezembro de 2008, art. 1º. 

Fonte: SIAFI/Gerencial/2009.  
Notas:  
¹ O "Ano de Inscrição" refere-se ao ano em que ocorreu a inscrição em Restos a Pagar, correspondendo ao ano de emissão dos empenhos;  
² O item "Cancelados" corresponde aos valores cancelados em 2009, por ano de emissão do empenho; 
3
 O item "Pagos" corresponde aos valores pagos em 2009, por ano de emissão do empenho; 

4
 O valor de R$ 36.948.993,67 corresponde ao total inscrito para 2009, e o valor de R$ 8.779.045,13 equivale à prorrogação (reinscrição) de Restos a 

Pagar Não Processados. 

 

Justificativa:  

 

Convém registrar que esta tabela substitui a que foi exibida no “item 5” do Relatório de Gestão, 

tratando do “Pagamento de Restos a Pagar – Exercício de 2009.”  

A Divisão de Contabilidade do TST esclareceu que a alteração é decorrente da nova metodologia 

de interpretação e apuração dos dados, após a obtenção de maiores informações junto à equipe técnica do 

Tribunal de Contas da União. 

Deste modo, passou a contemplar, tão-somente, a execução dos restos a pagar “pagamentos e 

cancelamentos” verificados no exercício de 2009, relativamente aos saldos remanescentes das inscrições 

efetivadas nos exercícios anteriores. 

 

 

Análise Crítica: 

 

Os valores inscritos em restos a pagar não processados estão sendo executados de acordo com a 

liquidação da despesa.  

Os credores que não cumprem as condições exigidas para pagamento, por ausência de 

regularidade fiscal e/ou previdenciária, ficam com os saldos processados e os não processados inscritos, 

enquanto houver autorização por Decreto do Poder Executivo. Já aqueles cuja obrigação não foi cumprida, 

têm os saldos inscritos cancelados. 

Não houve impacto na execução financeira deste órgão visto que a inscrição em restos a pagar 

ocorreu no limite do saldo financeiro. 

Os restos a pagar inscritos e reinscritos no exercício de 2009 estão de acordo com a legislação 

pertinente ao assunto, a saber: arts. 36 e 37 da Lei n.º 4.320, de 17/3/1964; arts. 67 a 70 do Decreto n.º 

93.872, de 23/12/1986; art. 76 do Decreto-Lei n.º 200, de 25/2/1967; Decreto n.º 3.476 de 6/2/2001, alterado 

pelos Decretos n.
os

 3.776, de 22/3/2001, 3.878, de 25/7/2001, 3.920, de 17/9/2001, 3.957, de 8/10/2001, 

4.017, de 13/11/2001, 4.031, de 23/11/2001 e 4.051, de 12/12/2001, e Decretos n.
os

 4.202, de 12/12/2001, 

4.526, de 18/12/2002, 4.561 de 31/12/2002, e Portarias MF/MPOG n.º 202, de 6/7/2000, MF n.º 229, de 

20/7/2000 e 246, de 31/7/2000; Decreto n.º 5.729, de 20/3/2006. 
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7.11 - Avaliação do Cumprimento de Normas Legais e Regulamentares Relativas a Aprovação, 

Fiscalização da Execução e Controle de Projetos Financiados por Fundos (Item A – 11 – 

Conteúdo Geral) 

 

 O item não é aplicável em relação ao TST. 

 

7.12 – Falhas e Irregularidades Constatadas que não Resultaram em Dano ou Prejuízo e que ainda 

não tenham sido Corrigidos pelo Gestor (Item A – 12 – Conteúdo Geral) 

 

 Não houve ocorrências no TST em 2009. 

 

7.13 - Relação das Irregularidades que Resultaram em Dano ou Prejuízo, verificadas por meio da 

Auditoria de Gestão (Item A – 13 – Conteúdo Geral) 

 

 Processo n.º TST-504.326/2009-5 – Pensão em favor de Elza Saraiva Borges de Aquino 

O Tribunal tomou conhecimento, em 13/8/2009, por meio de comunicado da Gerente da Caixa 

Econômica Federal em São Paulo, do falecimento da Sr.
a
 ELZA SARAIVA BORGES DE AQUINO, 

ocorrido em 3/4/2004, beneficiária de pensão instituída por servidor aposentado desta Corte, 

MURILLO BORGES DE AQUINO. 

De acordo com as informações da Secretaria de Gestão de Pessoas, os benefícios de pensão 

continuaram sendo creditados na conta bancária da falecida, haja vista que anualmente era 

encaminhado a este órgão o formulário de atualização de dados cadastrais preenchido e assinado 

pela suposta pensionista, e autenticado em cartório. 

O total dos créditos repassados indevidamente, no período de 3/4/2004 a 31/7/2009, à conta da 

pensionista, atingiu o montante aproximado de R$ 919.421,00 (novecentos e dezenove mil, 

quatrocentos e vinte e um reais). 

Por determinação do Ex.
mo

 Sr. Ministro Presidente desta Corte, foram encaminhados ofícios à 

Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal em Brasília, para abertura de 

inquérito policial e à Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção de providências 

cabíveis, bem assim estão sendo ultimadas as providências para abertura de Tomada de Contas 

Especial, nos termos da IN-TCU n.º 56/2007. 

 

7.14 – Avaliação Conclusiva sobre as Justificativas sobre Irregularidades Apresentadas pelos 

Responsáveis (Item A – 14 – Conteúdo Geral) 

 

A Administração do Tribunal está ultimando procedimento para identificação do causador do 

débito por fraude no saque dos valores concernentes à pensão civil em favor de ELZA SARAIVA BORGES 

DE AQUINO, objeto do Processo n.º TST - 504.326/2009-5, citado anteriormente, com a conseqüente 

abertura de processo de tomada de contas especial. 

 

7.15 - Avaliação Objetiva da Posição Patrimonial e Financeira da Entidade (Item A – 15 – Conteúdo 

Geral) 
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Segundo o CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC 00 – Estrutura Conceitual para 

Apresentação das Demonstrações Contábeis, item 16, “a posição patrimonial e financeira da entidade é 

afetada pelos recursos econômicos que ela controla, sua estrutura financeira, sua liquidez e solvência e sua 

capacidade de adaptação às mudanças no ambiente em que opera”, e o item 19 dispõe que “as 

informações sobre a posição patrimonial e financeira são principalmente fornecidas pelo balanço 

patrimonial.”. 

Nesse sentido, este Relatório evidenciará a posição patrimonial e financeira com base no Balanço 

Patrimonial do Tribunal Superior do Trabalho, uma vez que, para a situação financeira, o ideal, segundo a 

teoria contábil, seria elaboração e análise de um Demonstrativo de Fluxo de Caixa – DFC, que melhor 

evidencia as mutações na situação financeira da entidade e a sua capacidade de geração de caixa e 

equivalentes de caixa para fazer face aos compromissos gerados. Porém, até o momento, esse 

demonstrativo ainda não é gerado pelo SIAFI, estando em fase de implementação no âmbito do setor 

público.  

 

A) Situação Financeira 

 

O Tribunal Superior do Trabalho gerou um resultado financeiro nulo, representado pela diferença 

entre o ativo financeiro (R$ 45.073.736,03) e o passivo financeiro (R$ 45.073.736,03). Isso significa que 

todo o ativo financeiro, representado substancialmente pelas contas “Limite de Saque com Vinculação de 

Pagamento” e “Recursos a Receber para Pagamento de RP”, suporta todas as obrigações do Tribunal e, 

ainda, sobra suficiente disponibilidade de caixa para fazer face à inscrição de restos a pagar não 

processados, atendendo, dessa forma, ao disposto no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. 

A composição dos recursos financeiros disponíveis, ao final do exercício financeiro de 2009, é 

representada da forma a seguir:  

                         R$ 

RECURSOS FINANCEIROS (Ativo Financeiro) VALOR 

DISPONÍVEL EM MOEDA NACIOANAL (DEPÓSITOS EM GARANTIA) 480.274,34 

LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO 43.278.434,92 

RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP 1.315.026,77 

TOTAL 45.073.736,03 

Fonte: SIAFI, transação>Conbalanug 

 

Quanto ao perfil da dívida do TST, esta é representada pelas seguintes obrigações: 

  R$ 

DÍVIDA OU OBRIGAÇÕES (Passivo Financeiro) VALOR 

DEPÓSITOS (CAUÇÕES) 275.822,80 

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  5.102.520,10 

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 39.472.287,19 

SAQUE - CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL 5.202,92 

SUB-REPASSE RECEBIDO DIFERIDO 13.451,48 

DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO (CAUÇÕES) 204.451,54 

TOTAL 45.073.736,03 

Fonte: SIAFI, transação > Conbalanug 
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Vale ressaltar que essa dívida, exceto os depósitos decorrentes de cauções e o sub-repasse 

recebido diferido, é aquela que já passou pelo processo orçamentário, ou seja, já foi previamente 

empenhada e/ou liquidada, restando apenas o implemento de condição para que seja devidamente paga. 

Quanto à ordem de exigibilidade, tem-se quase a totalidade das obrigações no curto prazo, com 

exceção dos4depósitos em caução, no valor de R$ 204.451,54, registrados no longo prazo. Contudo, os 

restos a pagar processados, embora configurem no curto prazo, dada à metodologia de montagem do 

Balanço Patrimonial, prevista na Lei n.º 4.320/67, somente prescrevem em cinco anos contados da efetiva 

prestação dos serviços ou do fornecimento dos bens, objeto do respectivo contrato administrativo. 

A disponibilidade por fonte de recursos apresentou-se da seguinte forma, ao final do exercício de 

2009: 

  R$ 

CONTA 19329.02.00 - DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS SALDO 

 0100000000 – Recursos Ordinários 1.295.548,59  C 

 0127000000 – Custas e Emolumentos - Poder Judiciário 13.451,48  D 

 0156000000 – Contribuição Plano Seguridade Social do Servidor 19.478,18  C 

TOTAL 1.301.575,29  C 

Fonte: SIAFI, transação > Conrazão 

 

O saldo credor da disponibilidade, por conta-corrente, configura que o TST tem recursos a receber 

do órgão setorial de programação financeira (UG 080017) para pagamento de Restos a Pagar, no valor de 

R$ 1.315.026,77. Já o saldo devedor significa que o recurso está disponível na conta Limite de Saque, no 

valor de R$ 13.451,48, equivalendo ao diferimento de recursos (Sub-Repasse Recebido Diferido) para o 

exercício de 2010. 

 

B) Situação Patrimonial 

 

O Patrimônio Líquido do Tribunal Superior do Trabalho passou de R$ 326.248.142,56, em 2008, 

para R$ 361.888.592,01, em 2009, representando um acréscimo de 10,92%, tendo em vista a apuração de 

um resultado patrimonial positivo (superávit) da ordem de R$ 35.640.449,45, no exercício.  

O Ativo Real, que consiste no somatório de todos os bens e direitos da unidade, perfez a cifra de 

R$ 367.490.040,85, e os principais itens que o compõem, em ordem de liquidez, são os seguintes: 

 Em R$ 

ITENS DO ATIVO VALOR 

LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO 43.278.434,92 

RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP  1.315.026,77 

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 18.674.651,97 

ESTOQUE (MATERIAL DE CONSUMO) 2.096.470,48 

BENS IMÓVEIS  243.576.537,20 

BENS MÓVEIS (MATERIAL PERMANENTE) 58.627.032,84 

Fonte: SIAFI, transação > Balancete 

 

Nas contas de direito de natureza patrimonial destaca-se o montante de R$ 18.674.651,97, 

relativo a adiantamentos concedidos a servidores, referentes ao décimo terceiro salário e às férias. O 

primeiro diz respeito ao valor pago na folha de pessoal do mês de dezembro, em que o TST adianta a 

primeira parcela do décimo terceiro salário do ano seguinte, por ocasião das férias do servidor, que, em sua 
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maioria, são usufruídas no mês de janeiro de cada ano. O adiantamento de décimo terceiro salário totalizou 

R$ 7.716.855,12, enquanto que o adiantamento de férias alcançou o montante de R$ 10.957.796,85.  

Com relação aos bens imóveis, o valor de R$ 243.576.537,20 refere-se a três imóveis de 

propriedade da União, cedidos ao TST, conforme descrição a seguir:  

                                                 R$ 

LOCALIZAÇÃO ÁREA DO TERRENO (m²) ÁREA CONSTRUÍDA (m²) VALOR (R$) 

SAAN QD. 3/4 LOTE 965 2.000,00 1.845,00 943.416,05 

SAAN QD. 3 LOTE  966 2.000,00 4.565,00 2.661.461,75 

SAF SUL QD. 8 LOTE 1 (Edif. Sede/TST) 57.359,76 102.325,31 239.971.659,40 

TOTAL 59.359,76 108.735,31 243.576.537,20 

Fonte: SPIUNET 

 

 

 

Quanto aos bens móveis de natureza permanente, a sua composição apresentou-se da forma a 

seguir, ao final de 2009: 

 

 

 

                                                                            R$ 

BENS MÓVEIS 

ITENS VALOR 

14212.04.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO  220.691,96 

14212.06.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 2.165.330,77 

14212.08.00 - APAR. EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT., LAB. E HOSP. 296.590,49 

14212.10.00 – APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES 14.817,00 

14212.12.00 – APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS  339.665,83 

14212.19.00 – DISCOTECAS E FILMOTECAS 3.356,55 

14212.24.00 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 692.841,59 

14212.26.00 – INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 3.180,00 

14212.28.00 – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 357.384,91 

14212.30.00 – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS  151.202,38 

14212.32.00 – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 97.823,24 

14212.33.00 – EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO 1.444.398,84 

14212.34.00 – MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 93.400,80 

14212.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 25.235.184,65 

14212.36.00 – MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 305.676,51 

14212.38.00 – MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 50.142,00 

14212.42.00 – MOBILIÁRIO EM GERAL 19.157.493,73 

14212.44.00 – OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 240.694,67 

14212.48.00 – VEÍCULOS DIVERSOS 897,00 

14212.51.00 – PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 196.841,36 

14212.52.00 – VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 5.375.878,74 

14212.87.00 – MATERIAL DE USO DURADOURO 632.228,40 

14212.90.00 – BENS EM PROCESSO DE LOCALIZAÇÃO 135.015,06 

14212.92.01 – ESTOQUE INTERNO 1.416.296,36 

TOTAL 58.627.032,84 

Fonte: SIAFI, transação > Balancete 

 

Quanto às obrigações, também chamadas de passivo real no balanço patrimonial, totalizaram R$ 

5.601.448,84. Nesse sentido, vale esclarecer que a metodologia adotada pela STN expurga do passivo os 
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restos a pagar não processados, mediante adoção de conta retificadora. Isso ocorre, por entender a STN, 

que a simples emissão de empenho não caracteriza ainda uma obrigação para a entidade, pois não ocorreu 

o fato gerador da despesa pública, ou seja, a entrega do bem ou serviço.  

Assim, a emissão de empenho da despesa caracteriza um fato potencial que poderá afetar a 

situação líquida patrimonial, devendo ser registrada no ativo e passivo compensados. 

Em relação à composição das obrigações, essas são representadas, substancialmente, pela conta 

de fornecedores, que apresentou os seguintes saldos, ao final do exercício de 2009: 

                                                                                        R$ 

ITENS DA CONTA DE FORNECEDORES VALOR 

21211.01.00 - DO EXERCÍCIO  2.391.265,11 

21211.02.00 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.711.254,99 

TOTAL 5.102.520,10 

Fonte: SIAFI, transação > Balancete 

 

C) Consistência das Informações Contábeis 

 

A confiabilidade das informações, segundo o CPC 00, item 12, “exige que a informação seja 

apresentada da forma mais apropriada possível, retratando adequadamente o que se pretende evidenciar”. 

Assim, a aderência às normas contábeis em vigor fica adstrita à observância dos seguintes 

normativos, entre outros: 

- Princípios Fundamentais de Contabilidade; 

- Princípios de Administração Pública; 

- Arcabouço legal e contábil brasileiro (Lei n.º 4.320/64, LC n.º 101/2000, Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, etc); 

- Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP; 

- Manual SIAFI; 

- Rotinas e orientações emanadas pelo órgão central de contabilidade (Secretaria do Tesouro 

Nacional). 

A confiabilidade, também, é influenciada pela adoção de mecanismos de controle de bens e 

direitos, bem como de reconhecimento de obrigações. 

Os mecanismos de controle de qualidade da informação contábil disponibilizados pela STN, no 

sistema SIAFI, são, entre outros, a conformidade de registro de gestão e a conformidade contábil, sendo a 

primeira registrada diariamente por servidor designado formalmente pelo ordenador de despesas do órgão, 

e a segunda mensalmente pelo contador responsável pelos demonstrativos contábeis da unidade.  

Além desses, o órgão de controle externo exige uma declaração do contador responsável quanto 

à adequação da situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada, por ocasião da 

apresentação de seu relatório de gestão. 

Dessa forma, o TST apresentou sua conformidade contábil do mês de dezembro/2009, que 

equivale à conformidade do ano, com as seguintes restrições:  

 102 - saldo contábil de bens móveis não confere com o Relatório de Movimentação de 

Bens/ RMB 

Justificativa da restrição: diferença no item 87 – Material de Uso Duradouro (material 

bibliográfico). 
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 104 – saldos alongados em contas transitórias do ativo permanente. 

Justificativa da restrição:  bens em processo de localização  (pendentes do levantamento do 

inventário de 2006 e 2007), decorrentes de inadequação da contabilização dos livros tombados e 

destinados à biblioteca e aos gabinetes de Ministros. Referidos livros, no entanto, são inventários e a 

matéria encontra-se em estudo para dirimir a referida divergência e sanear a impropriedade contábil. 

Quanto à Declaração do contador responsável, a mesma foi plena, uma vez que as restrições 

da conformidade contábil não macularam, de forma relevante, a situação orçamentária, financeira e 

patrimonial da unidade. 

Com relação à totalização dos registros de bens, direitos e obrigações, o TST tem registrado 

sistematicamente estes fatos, na medida em que os conhece.  

Assim, os direitos são reconhecidos, por ocasião dos levantamentos efetuados nos processos 

administrativos, como por exemplo, apuração em processo de sindicância de créditos administrativos com 

servidores ou terceiros e adiantamentos ocorridos na folha de pagamento, como 13º salário e férias. 

Quanto aos bens móveis e imóveis, foram contabilizados pelos seus valores de aquisição, 

sendo ajustados por ocasião dos respectivos inventários. Dessa forma, os bens de estoques em 

almoxarifado estão avaliados pelo custo médio ponderado, conforme prevê o art. 106, inciso III, da Lei n.º 

4.320/64, e refletem o contido no sistema de almoxarifado do TST, o ASI.  

Os bens móveis permanentes estão contabilizados pelo valor constante no sistema de 

patrimônio do TST (SISPAT), sendo que por ocasião do inventário anual, a Divisão de Contabilidade tem 

registrado a conta 14212.90.00 – Bens em Processo de Localização, pelo valor histórico dos bens 

constantes do SISPAT, e não localizados pela comissão de inventário anual. Quanto aos bens imóveis, o 

valor contabilizado reflete a avaliação efetuada no sistema SPIUNET, da Secretaria de Patrimônio da União. 

Com o intuito de certificar a consistência e a segurança das informações, são emitidos, 

mensalmente, relatórios dos sistemas de patrimônio (ASI e SISPAT) para confrontação com os registros 

contábeis. Estes relatórios são o Relatório Mensal de Movimentação de Almoxarifados - RMMA, para os 

bens de estoques, e o Relatório Mensal de Movimentação dos Bens Móveis, para os permanentes - RMMB. 

Cabe salientar que nos valores contabilizados, sobretudo na conta de bens móveis de uso 

permanente, estão a valores históricos ou de aquisição, devido à sistemática adotada no setor público de 

não proceder, periodicamente, a uma reavaliação dos bens, nem mesmo depreciá-los no período de sua 

vida útil, em que pese à determinação contida no art. 85 c/c o art. 89 da Lei n.º 4.320/64.  

Esses dispositivos permitem à contabilidade o conhecimento da composição patrimonial, bem 

como dos fatos ligados à administração patrimonial. Também, o art. 50, inciso II, da LC n.º 101/2000, prevê 

o regime de competência para as despesas públicas, o que pressupõe que os bens de natureza 

permanente devam ser depreciados, em obediência a tal normativo legal e ao Princípio Contábil da 

Competência. 

Vale destacar que tais medidas (reavaliação e depreciação dos bens) estão em fase de 

implementação no TST, a partir do exercício de 2010, de acordo com as orientações emanadas pelo órgão 

central de contabilidade da União (STN). 

 

7.16 - Avaliação quanto à Objetividade dos Critérios Adotados para a Aferição da Qualificação 

Técnica e Capacidade Operacional (Item A – 16 – Conteúdo Geral) 
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 Não houve convênio firmado com entidades privadas sem fins lucrativos. 

 

7.17 - Avaliação quanto ao Cumprimento do disposto no art. 5º da Lei n.º 11.416/2006 (Conteúdo 

específico - item B - 3 do Anexo IV)  

 

Conforme dados informados pela Secretaria de Gestão de Pessoas deste Tribunal, fls. 79 do 

Relatório de Gestão, resumido no quadro a seguir, verifica-se que 82,4% do total de funções comissionadas 

do Tribunal são exercidas por servidores integrantes das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder 

Judiciário da União, estando vagas, ainda, 9,2% das funções em 31/12/2009. Da mesma forma, em relação 

aos cargos em comissão, da totalidade de 98,2% de cargos providos, 62,1% estavam preenchidos por 

servidores ocupantes de cargo efetivo do Quadro de Pessoal do TST. 

 

DESCRIÇÃO 

FUNÇÃO COMISSIONADA – 

FC 
CARGO EM COMISSÃO - CJ 

QUANT. %  QUANT. % 

SERVIDORES DO QUADRO DE PESSOAL DO TST 1532 74,2 169 62,1 

OUTROS INTEGRANTES DAS CARREIRAS JUDICIÁRIAS DA 

UNIÃO 
169 8,2 58 21,3 

OUTROS SERV. PÚB. NÃO INTEGRANTES CARREIRAS JUD. 

UNIÃO 
173 8,4 40 14,7 

OCUPADOS 1874 90,8 267 98,2 

VAGOS 191 9,2 5 1,8 

TOTAL 2065 100,0 272 100,0 

 

Observa-se, assim, o cumprimento do estabelecido nos §§ 1º e 7º do art. 5º da Lei n.º 

11.416/2006, no que concerne aos percentuais mínimos para a ocupação de funções comissionadas e de 

cargos em comissão neste Órgão. 

 

7.18 – Avaliação sobre os Controles Internos dos Processos Internos dos Processos de Gestão 

Associados a Precatórios (Conteúdo específico - item B - 5 do Anexo IV) 

 

 O TST não realiza procedimentos ligados à execução de Precatórios. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No exercício de 2009, a execução orçamentária do Tribunal Superior do Trabalho alcançou 

98,02%, compreendendo o total de R$ 655.534.480,63.  Remanesceram não utilizados créditos da ordem 

de R$ 13.260.970,21. 

No que se refere à ação finalística, onde são agregadas as despesas com pessoal e encargos 

sociais, custeio e de capital, necessárias à manutenção das atividades fim e meio do TST, o julgamento de 

processos em 2009, no total de 265.802, superou, em 83,31%, a meta de 145.000 processos.  

Destaque-se que os recursos aplicados para a execução dos projetos de informatização e de 

modernização de instalações físicas da Justiça do Trabalho abrangem a realização de gastos do TST, 

Tribunais Regionais do Trabalho e Varas do Trabalho, com significativo reflexo positivo na prestação 

jurisdicional trabalhista.  

Importante registrar que, de maneira geral, não ocorreram situações que inviabilizassem o 

pleno cumprimento das metas e objetivos estabelecidos. 

Para a elaboração do presente relatório, os dados orçamentários e financeiros foram extraídos 

do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, do Sistema de Planejamento e Orçamento do 

TST – PO e do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – SIGPLAN. 

 

Brasília, 16 de julho de 2010. 

 

 

 

Valmir Almeida Nobre 

Coordenador de Auditoria de Gestão 

de Pessoal e Benefícios - CAUPE  

 

 

Antônio Carlos Moreira Bergo 

Coordenador de Auditoria de Gestão 

Administrativa – CAUGE  

 

 

Maurício Pena 

Coordenador de Auditoria de 

Tecnologia da Informação - CAUTI 
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8 - CERTIFICADO DE AUDITORIA (Item V do art. 2º da DN/TCU n.º 102/2009 – Anexo V da DN/TCU n.º 

102/2009) 

 

 

Após os exames realizados, manifestamo-nos pela conformidade de conteúdos apresentados nas 

peças do processo de contas relativo ao exercício de 2009. 

Em face do exame realizado e da não-evidência de atos de gestão que resultassem em prejuízo 

ao erário ou que comprometessem a probidade dos responsáveis, no período a que se refere esta Tomada 

de Contas, concluímos pela REGULARIDADE da gestão, SEM RESSALVAS, emitindo o competente 

Certificado de Auditoria em anexo. 

Examinamos os atos de gestão praticados no período de 1º/1/2009 a 31/12/2009, sob a 

responsabilidade dos dirigentes deste Tribunal constantes do Rol de Responsáveis, refletidos nas peças 

que integram o presente processo de Tomada de Contas Anual, formalizado conforme disposições contidas 

na Instrução Normativa/TCU n.º 57/2008 e Decisões Normativas/TCU n.
os

 94/2008, 102/2009 e 103/2010. 

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 a aplicação de outros procedimentos julgados necessários. 

Em face do teor do Relatório de Gestão, fls. 10-89, bem como dos resultados dos exames 

realizados nos termos do parágrafo anterior, consubstanciados no Relatório de Auditoria de Gestão e seus 

Anexos, somos de opinião que a gestão dos responsáveis arrolados nesta Tomada de Contas é REGULAR, 

SEM RESSALVAS.  

Brasília, 16 de julho de 2010. 

 
 

 

Valmir Almeida Nobre 

Coordenador de Auditoria de Gestão 

de Pessoal e Benefícios - CAUPE  

 

 

Antônio Carlos Moreira Bergo 

Coordenador de Auditoria de Gestão 

Administrativa – CAUGE  

 

 

Maurício Pena 

Coordenador de Auditoria de 

Tecnologia da Informação - CAUTI 
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9 - PARECER DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO (Item VI do art. 2º da DN/TCU n.º 

102/2009 – Anexo VI da DN/TCU n.º 102/2009) 

 

 

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, às fls. 94-147.  

Para a emissão dos referidos Relatório e Certificado de Auditoria, previstos no art. 9º, inciso III, da 

Lei n.º 8.443, de 16/7/92, combinado com o art. 13, incisos V e VI da Instrução Normativa/TCU n.º 57/2008 

e com o teor das Decisões Normativas/TCU n.
os

 102/2009 e 103/2010, foram consultados os papéis de 

trabalho e os elementos que constituem esta Tomada 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 SECON. 

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 SECON 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 n.º 8.443/92, combinado com o art. 

13, inciso VIII da Instrução Normativa/TCU n.º 57/2008 e Decisões Normativas/TCU n.
os

 94/2008, 102/2009 

e 103/2010, recomendando o seu encaminhamento ao Egrégio Tribunal de Contas da União, para fins de 

julgamento. 

Brasília, 19 de julho de 2010. 

 

 

HUMBERTO BOSCO LUSTOSA BARREIRA 

Secretário de Controle da Justiça do Trabalho 

 

 

 

 

10 - PRONUNCIAMENTO MINISTERIAL OU DE AUTORIDADE EQUIVALENTE (Item VII do art. 2º da 

DN/TCU n.º 102/2009 c/c Anexo VII da DN/TCU n.º 102/2009) 
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Em conformidade com o disposto no art. 52 da Lei n.º 8.443, de 16 de julho de 1992, combinado 

com o art. 13, inciso VIII da Instrução Normativa n.º 57/2008 e Decisões Normativas n.
os

 94/2008, 

102/2009 e 103/2010, editadas pelo Tribunal de Contas da União, atesto que tomei conhecimento das 

conclusões contidas no Parecer do Secretário de Controle Interno, fls. 148, quanto à exatidão e 

REGULARIDADE das contas dos responsáveis, titulares e substitutos, de que trata a Tomada de Contas 

Anual de 2009, SEM RESSALVAS. 

Brasília, 19 de julho de 2010. 

 

 

 

MILTON DE MOURA FRANÇA 

Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
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