
ATA DE REUNIÃO PROAD

25.626/2018

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data Horário Local
Coordenador 

da reunião

13/08/18 Início 13h00 Término 14h15 4º Andar

Alessandra 
Felizardo de 

Sousa

2. OBJETIVOS DA REUNIÃO
•Replicar  os  principais  assuntos  tratados  durante  a  2ª  Reunião  de  Análise  da 
Estratégia Nacional, realizada no Tribunal Superior do Trabalho, no período de 08 a 
09/08/2018.
•Dar  conhecimento  de  que  o  TCU  cobra  iniciativas,  acompanhamento  e 
monitoramento da execução das metas do TST/CSJT. 

3. PARTICIPANTES
Nome Lotação

Alessandra Felizardo de Sousa Secretaria Judiciária de 1º Grau (NPje) 

Frank Luz de Freitas Secretaria de Gestão de Pessoas

Jaqueline da Silva Ramos Secretaria Judiciária de 1º Grau (NPje) 

Lélio Lopes Ferreira Júnior Diretoria-Geral das Secretarias

Raimunda Tamar Souza da Rocha Secretaria de Orçamento e Finanças

Rosana Maria Mieko Takebayashi Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Rodrigo Araújo da Silva Secretaria Administrativa

Sônia Maria Enes de Lima Secretaria Judiciária de 1º Grau (NPje) 

Taís Betânia Fusinato Coordenadoria de Assistência à Saúde

Vinícius Vieira Marques Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

4. DISCUSSÃO DA PAUTA
Durante  a  reunião,  foram  apresentados  os  principais  destaques,  orientações, 
recomendações e demais pontos relevantes obtidos durante a 2ª RAE da Justiça do 
Trabalho aos gestores da área administrativa que não estavam presentes na RAE, 
conforme slides de apresentação em anexo.

 5. FECHAMENTO DA ATA
Data da ata Assinatura do relator

13/08/18 Alessandra Felizardo de Sousa
(assinado digitalmente)



Reunião Pós RAE Nacional Reunião Pós RAE Nacional 

Núcleo de Estatística, e-Gestão e Apoio ao PJe 
Porto Velho, 13/08/2018 



Objetivo da Reunião Objetivo da Reunião 

• Replicar os principais assuntos tratados durante 
a 2ª Reunião de Análise da Estratégia Nacional, 
realizada no Tribunal Superior do Trabalho, no 
período de 07 a 09/08/2018. 

 

• Dar conhecimento de que o TCU cobra 
iniciativas, acompanhamento e monitoramento 
da execução das metas do TST/CSJT. 

 



Índice de Execução do Orçamento 
Disponibilizado - IEOD 

DESTAQUE 
TRT1: 54,04% de 
cumprimento até 

jun/18 

DESTAQUE 
TRT1: 54,04% de 
cumprimento até 

jun/18 

TRT14: 35,35% de 
cumprimento até 

jun/18 

TRT14: 35,35% de 
cumprimento até 

jun/18 

Alguns tribunais mostraram 
preocupação com o Ato Conjunto 
n. 10/2018, a SOF do CSJT 
informou que ele foi feito em 
função do ano de 2019 e que 
visa acelerar a execução e reduzir 
a inscrição em restos a pagar.   

Inserção no sistema SIGEO do 
IEOD para monitoramento da 
meta e da execução 
orçamentária. 



Índice de Execução do Orçamento 
Disponibilizado - IEOD 

Reduzir as 
inscrições em 
Restos a Pagar 

Planejar a 
proposta e a 

execução 
orçamentária 

Aperfeiçoar a 
gestão de custos 

Não balizar o 
orçamento em 

créditos especiais 
e extraordinários 

Recomendações Orçamentárias 



Assuntos relacionados ao Orçamento 
 
 
 
 

Criação de nova meta acerca da EC n. 95/2016. 

Incluir os valores pagos e os restos a pagar para 

acompanhamento e verificação dos impactos nos 

TRT’s. 

Priorizar a aquisição à construção (Ex:. TRT1). 



Índice de Governança de Gestão de 
Pessoas - IGOVPESSOAS 

DESTAQUE 
TRT12: Aprimorado 

DESTAQUE 
TRT12: Aprimorado 

TRT14:Intermediário TRT14:Intermediário 

Haverá estudo para um novo 
índice para mensurar a gestão 
de pessoas própria para JT. 
 
Houve proposta de retirada da 
cláusula de barreiras para 2019, 
pendente de aprovação pelos 
Presidentes dos TRT’s. 

TCU quer a melhoria do 
desempenho nos IGOV’s, não 
necessariamente o nível 
aprimorado. 



Grupos de Trabalho 

Planejamento de 
Gestão de Pessoas 

Planejamento da 
Força de Trabalho 

Avaliação de 
Desempenho 

Retenção 

Assuntos relacionados à Gestão de 
Pessoas 

O CSJT vai tentar levar ao CNJ a não aplicação da Res. 219, através de estudo 
técnico realizado por empresa contratada. 
 
O TRT da 6ª Região está fazendo um sistema de avaliação de desempenho. 



Assuntos relacionados à Gestão de 
Pessoas 

Pontos Relevantes 

Entrevistas de desligamento 
ou mudança de lotação 

Planejamento da Força de 
Trabalho 

Avaliação de Desempenho 

O CSJT está entrevistando 
consultoria para realizar um estudo 
do dimensionamento da força de 
trabalho do CSJT e de 3 TRT’s 
(grande, médio e pequeno porte). 
 
 
O TRT8 concluiu, baseado na 
pesquisa de clima organizacional 
realizada, que as unidades com 
melhor clima possuem melhor 
desempenho nas metas, com 
teletrabalho implantado (4 varas 
entre as 10 melhores). 



Índice de Governança de Tecnologia 
da Informação – IGOVTI 

DESTAQUE 
TRT22: Aprimorado 

DESTAQUE 
TRT22: Aprimorado 

TRT14: Intermediário TRT14: Intermediário 

Haverá estudo para um novo 
índice para mensurar a 
Tecnologia da Informação 
próprio para JT. 
 
Houve proposta de retirada da 
cláusula de barreiras para 2019, 
pendente de aprovação pelos 
Presidentes dos TRT’s. 

TCU quer a melhoria do 
desempenho nos IGOV’s, não 
necessariamente o nível 
aprimorado. 



Índice de Governança – IGOV 

DESTAQUE 
TRT13: Aprimorado 

DESTAQUE 
TRT13: Aprimorado 

TRT14: Intermediário TRT14: Intermediário 

Haverá estudo para um novo 
índice para mensurar a 
Governança para JT. 
 
Houve proposta de retirada da 
cláusula de barreiras para 2019, 
pendente de aprovação pelos 
Presidentes dos TRT’s. 

TCU quer a melhoria do 
desempenho nos IGOV’s, não 
necessariamente o nível 
aprimorado. 



Desdobramento da Estratégia 

 Não há modelo de gestão estratégica na JT. 
 

 Analisam se o PEP do TRT é alinhado à Estratégia Nacional e da Justiça do 
Trabalho. 
 

 Metodologia de cálculos das metas regionais diferentes das nacionais e da 
JT. 
 

 Demanda pelos planos táticos-operacionais similares aos existentes na TI. 
 

 Metodologia para elaboração do planejamento estratégico. 

 Não há modelo de gestão estratégica na JT. 
 

 Analisam se o PEP do TRT é alinhado à Estratégia Nacional e da Justiça do 
Trabalho. 
 

 Metodologia de cálculos das metas regionais diferentes das nacionais e da 
JT. 
 

 Demanda pelos planos táticos-operacionais similares aos existentes na TI. 
 

 Metodologia para elaboração do planejamento estratégico. 



Definição de Painel de Contribuição 

Objetivos 

Estratégicos 

Objetivos de 

Contribuição 

Metas e 

Indicadores 

Ações 

Desdobrados 

Mensurados 

Operacionalizados 

Meios para 

alcançar 

Alinhados 



META ESTRUTURANTE 
Área de Saúde 

Criar e desenvolver pelo menos 1 programa, 
projeto e/ou ação com vistas à redução de 
incidência de cada uma das 5 patologias 
predominantes constatadas nos exames 
periódicos de saúde e/ou causadoras de  
afastamentos para tratamento da própria saúde e 
por motivo de acidente em serviço ou doença 
profissional de magistrados e servidores, 
observadas as diretrizes da Res. CNJ n. 207. 

Criar e desenvolver pelo menos 1 programa, 
projeto e/ou ação com vistas à redução de 
incidência de cada uma das 5 patologias 
predominantes constatadas nos exames 
periódicos de saúde e/ou causadoras de  
afastamentos para tratamento da própria saúde e 
por motivo de acidente em serviço ou doença 
profissional de magistrados e servidores, 
observadas as diretrizes da Res. CNJ n. 207. 



Auditorias na JT 

• Realizadas conforme o desempenho de cada 
tribunal do IPC-JUS no Justiça em Números; 

• Analisam: 

Forma de alimentação dos números; 

Questões orçamentárias; 

Taxa de congestionamento; 

Metas nacionais, etc. 

 

 



Os Tribunais enxergam as metas do 
planejamento de maneira diversa, uns 

como piso, outros como teto. 

Os Tribunais enxergam as metas do 
planejamento de maneira diversa, uns 

como piso, outros como teto. 
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