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APRESENTAÇÃO
As Reuniões de Análise da Estratégia – RAE objetivam alinhar o entendimento acerca da
estratégia da organização, realizar o acompanhamento dos resultados dos indicadores, em cotejo
com suas respectivas metas e promover ajustes e outras medidas necessárias à melhoria do
desempenho.
Assim, o presente documento tem por escopo sintetizar a evolução dos indicadores
estratégicos deste E. Tribunal, que tiveram seus resultados apurados no 1º semestre de 2011, bem
como relacionar a possível influência dos projetos e ações estratégicos na obtenção desses
indicadores.
Os dados foram organizados e distribuídos por TEMA, seguido pelos OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS e, por fim, seus respectivos INDICADORES. Ao final de cada item, constará a análise
crítica e demais informações consideradas relevantes. Cabe ressaltar que, devido às periodicidades
de apuração dos indicadores, apenas 14 (quatorze) índices foram analisados, os quais impactam em
3 (três) objetivos estratégicos e 2 (dois) temas.
Este relatório está adequado às deliberações do Conselho de Gestão Estratégica, tomadas
durante a reunião realizada do dia 04/10/2011.
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INSTRUÇÕES - FARÓIS DE DESEMPENHO

(*) A metodologia utilizada para cálculo das notas dos Objetivos Estratégicos (OE) foi adaptada do
Manual de Indicadores do GESPÚBLICA (Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão). Os indicadores que compõem cada OE
recebem uma nota individual e são classificados conforme a dimensão que pretendem mensurar
(efetividade, eficácia, eficiência, execução, excelência e economicidade). Classificado, o indicador
recebe um peso diferenciado para compor, finalmente, a nota final do Objetivo Estratégico.
Buscou-se, com isso, dar maior relevância aos indicadores de resultado (efetividade, eficácia e
eficiência) em relação aos de esforço (execução, excelência e economicidade). Maiores detalhes
estão disponíveis no manual do GESPÚBLICA, que poderá ser consultado no endereço
"https://www.gespublica.gov.br/".
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TEMA 1: EFICIÊNCIA OPERACIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO

DESCRIÇÃO

Garantir a agilidade nos trâmites Busca garantir a agilidade na tramitação dos
processos
judiciais
e
administrativos,
judiciais e administrativos
assegurando a razoável duração do processo.
A nota obtida por este indicador, representada pelo farol amarelo acima, é de

8,7 e foi

obtida pela média ponderada dos indicadores abaixo:

1 – ÍNDICE DE ATENDIMENTO À DEMANDA NO 1º GRAU
Meta 2014: Manter em 105% o atendimento à demanda, até 2014
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Fonte dos dados: Justiça em Números

RESULTADO / META

NOTA DO INDICADOR

PESO DO INDICADOR

NOTA FINAL
PONDERADA

105,2%

10

2

20,0

Este indicador demonstra a capacidade de julgamento de processos, medido pela razão entre
processos baixados e casos novos. Desde o segundo semestre de 2009, a apuração dos dados
estatísticos revela índice superior a 110%. Isso significa que nesse período, a capacidade de julgar
processos foi maior que a demanda, o que resultou em uma diminuição do estoque de processos
aguardando julgamento.
No 1º semestre de 2011, foram recebidos 100.243 casos novos e baixados 110.696,
quantitativos que resultaram em um índice de 110,4% de atendimento à demanda nas Varas do
Trabalho. O percentual ficou acima da meta estabelecida.
Cabe ressaltar que este indicador teve sua série histórica corrigida, pois nas apurações
anteriores foram comparadas as metas semestrais com os resultados anuais.
DELIBERAÇÃO DO CGE: Estabeleceu-se que a meta para o atendimento à demanda no 1º Grau
deverá manter-se em 105% para todo o período.
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2 – ÍNDICE DE ATENDIMENTO À DEMANDA NO 2º GRAU
Meta 2014: Manter em 100% o atendimento à demanda, até 2014
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Fonte dos dados: Justiça em Números

RESULTADO / META

NOTA DO INDICADOR

PESO DO INDICADOR

NOTA FINAL
PONDERADA

85,7%

8

2

16,0

No 1º semestre de 2011, foram recebidos 29.526 casos novos (processos originários e
recursos vindos de instâncias inferiores) e baixados 25.316 processos. Assim, foi mensurado um
índice de 85,7% de atendimento à demanda no 2º Grau. Logo, a meta não foi alcançada.
O resultado obtido indica que devem ser traçadas iniciativas para o alcance da meta.
Cabe ressaltar que este indicador teve sua série histórica corrigida, pois nas apurações
anteriores foram comparadas as metas semestrais com os resultados anuais.
DELIBERAÇÃO DO CGE: Estabeleceu-se que a meta para o atendimento à demanda no 2º Grau
deverá manter-se em 100% para todo o período.
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3 – PRODUTIVIDADE DO MAGISTRADO DO 1º GRAU
Meta 2014: Aumentar em 20% a média anual de processos julgados por Magistrado
de 1º Grau
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Fonte dos dados: Justiça em Números

Cabe ressaltar, inicialmente, que não foi apresentado o quadro de desempenho específico
deste indicador por conta de uma peculiaridade: a apuração do índice é semestral e a meta
estabelecida é anual. Assim, os resultados do semestre não foram considerados no desempenho
geral do objetivo estratégico.
Foram prolatadas 112.437 sentenças na fase de conhecimento no 1º semestre de 2011,
considerados 237 Magistrados atuantes no 1º Grau (foram excluídos os juízes afastados da
jurisdição durante todo o 1º semestre).
Por não existir meta semestral, foi realizada uma prévia com o objetivo de verificar o
desempenho deste indicador no 1º semestre de 2011. Assim, considerando 476 processos julgados
por magistrado, metade da meta anual, tem-se que o resultado parcial (474 processos julgados por
magistrados) corresponderia a 99,5% da meta.
O resultado do 1º semestre de 2011 foi inferior ao obtido para o mesmo período no ano de
2010 (589 processos julgados por magistrado). No entanto, o resultado para o ano de 2010
apresentou uma média de 1.141 processos julgados, resultado acima da meta estabelecida para
2014 (1.058 processos julgados por magistrado).
DELIBERAÇÃO DO CGE: Discutiu-se a possibilidade de alteração da meta, mas decidiu-se
aguardar a próxima apuração para reavaliá-la.
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4 – PRODUTIVIDADE DO MAGISTRADO DO 2º GRAU
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Meta 2014: Aumentar em 20% a média anual de processos julgados por Magistrado de
2º Grau
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RESULTADO NO ANO (em nº de processos julgados por Magistrado no ano)
META ANUAL (em nº de processos julgados por Magistrado no ano)

Fonte dos dados: Justiça em Números

Cabe ressaltar, inicialmente, que não foi apresentado o quadro de desempenho específico
deste indicador por conta de uma peculiaridade: a apuração do índice é semestral e a meta
estabelecida é anual. Assim, os resultados do semestre não foram considerados no desempenho
geral do objetivo estratégico.
Por não existir meta semestral, foi realizada uma prévia com o objetivo de verificar o
desempenho deste indicador no 1º semestre de 2011. Assim, considerando 442 processos julgados
por magistrado, metade da meta anual, tem-se que o resultado parcial (576 decisões por
magistrado) corresponderia a 130,4% da meta.
As decisões consideradas para o cálculo foram as colegiadas e monocráticas que puseram fim
à relação processual no 2º Grau, excluindo os despachos de mero expediente, as decisões
interlocutórias e as decisões de embargos de declaração. No caso de ter havido mais de uma
decisão no mesmo processo, todas foram consideradas.
DELIBERAÇÃO DO CGE: Discutiu-se a possibilidade de alteração da meta, mas decidiu-se
aguardar a próxima apuração para reavaliá-la.
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5 – ÍNDICE DE PROCESSOS ANTIGOS -1º GRAU FASE CONHECIMENTO
Meta 2014: A DEFINIR APÓS APURAÇÃO - Baixar para x% o índice de processos antigos
(1º grau - fase de conhecimento)
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Fonte dos dados: e-Gestão

Este indicador mede a proporção de processos pendentes considerados antigos1 em relação
ao total de processos pendentes.
O total de processos pendentes protocolados até o 31/12/2009 era de 42.771, e o total de
processos pendentes no 1º Grau até 30/06/2011 era de 169.147, resultando em 25,3% para este
indicador.
Cabe ressaltar que os resultados deste indicador não interferiram na nota geral do Objetivo
Estratégico, pois não foi definido anteriormente as metas.
São considerados como pendentes os processos aguardando a 1ª sessão de audiência,
aguardando o encerramento da instrução processual e os com instrução processual encerrada
aguardando prolação de sentença.
DELIBERAÇÃO DO CGE: Aguardar a próxima medição, uma vez que assim o
“comportamento” dos dados poderá ser avaliado para definir a meta deste indicador.

1
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7 – PRAZO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE
PESSOAL
Meta 2014: Reduzir o prazo médio de tramitação de processos administrativos de pessoal
para 30 dias
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Fonte dos dados: planilhas eletrônicas fornecidas pela SGP

RESULTADO / META

NOTA DO INDICADOR

PESO DO INDICADOR

NOTA FINAL
PONDERADA

113,1%

8

1,5

12,0

A meta visa a redução do prazo médio, no entanto, foi verificado que os resultados
demonstram uma pequena tendência de crescimento. No 1º semestre de 2011, não foi alcançada a
a meta estabelecida para o período, 35 dias.
A média de 39 dias foi obtida considerando 384 processos administrativos que tramitaram no
total de 15.145 dias.
Os processos de estágio probatório não foram considerados na apuração de deste indicador,
tendo em vista que, por determinação legal, seu prazo de tramitação é de 1.095 dias.
DELIBERAÇÃO DO CGE: Serão mantidas as metas atualmente adotadas para esse indicador e
possíveis alterações serão avaliadas após a implantação do Processo Administrativo Eletrônico.
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9.1 – ÍNDICE DE AGILIDADE NO JULGAMENTO - 1º GRAU - FASE DE CONHECIMENTO
Meta 2014: A DEFINIR após a apuração - Índice de agilidade no julgamento
(1º Grau - fase de conhecimento)
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Fonte dos dados: e-Gestão e Justiça em Números

No período apurado, 84.028 processos foram autuados e julgados dentro de 1 ano e 112.437
processos julgados. Assim o índice calculado foi de 74,7 %.
Cabe ressaltar que os resultados deste indicador não interferiram na nota geral do Objetivo
Estratégico, pois não foi definido anteriormente as metas.
DELIBERAÇÃO DO CGE: Foi decidido que a meta será definida após a próxima apuração, para
tanto, a ADI realizará o levantamento dos processos julgados em até seis meses, a contar de sua
distribuição.
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9.2 – ÍNDICE DE AGILIDADE NO JULGAMENTO - 1º GRAU - FASE DE EXECUÇÃO
Meta 2014: A DEFINIR após a apuração - Índice de agilidade no julgamento
(1º Grau - fase de execução)
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Fonte dos dados: e-Gestão

Na composição da fórmula deste indicador, foram utilizadas variáveis atreladas ao tempo de
tramitação do processo.
No 1º semestre de 2011, 8.631 execuções foram iniciadas e encerradas dentro de 1 ano e
33.077 execuções encerradas. Com isso o índice calculado foi de 25,6 %.
Cabe ressaltar que os resultados deste indicador não interferiram na nota geral do Objetivo
Estratégico, pois não foi definido anteriormente as metas.
DELIBERAÇÃO DO CGE: Aguardar a próxima medição para verificar o comportamento deste
índice.
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9.3 - ÍNDICE DE AGILIDADE NO JULGAMENTO - 2º GRAU
Meta 2014: A DEFINIR após a apuração - Índice de agilidade no julgamento (2º Grau)
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Fonte dos dados: e-Gestão
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ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos
Obteve resultado positivo – Nota 8,7.
Indicador que atingiu mais de 95% a meta intermediária para o 1º semestre de 2011: 1
(Índice de Atendimento à demanda no 1º Grau).
Indicadores cujos resultados devem ser melhorados: 2 (Índice de atendimento à demanda
no 2º grau) e 7 (Prazo médio de tramitação dos processos administrativos de pessoal). O
indicador 7 tem apresentado resultados cada vez maiores. Logo, está se distanciando da
meta de 2014, merecendo, assim, que se apure o motivo do aumento no prazo médio.
Indicadores cuja periodicidade é semestral e as metas anuais: 3 (Produtividade do
magistrado do 1º Grau), 4 (Produtividade do magistrado do 2º Grau). Logo a apuração deste
semestre não interferiu na nota do Objetivo
Indicadores apurados pela primeira vez: o indicador 5 se relaciona aos dados de antiguidade
de processos, os indicadores 9.1, 9.2 e 9.3 se referem à agilidade no julgamento.
Se compararmos os resultados apurados para os três últimos indicadores verificamos que o
2º Grau apresenta maior agilidade no julgamento e, a fase de execução, que cabe ao 1º Grau,
demonstra o pior resultado.
Seus resultados puderam ser apurados através do sistema e-Gestão, que foi implantado neste
E. Tribunal a partir de 2011. Contudo, é necessário estipular as metas para esses indicadores.
Indicadores cuja medição não está prevista para o período de janeiro a junho de 2011: 6
(Agilidade na tramitação dos processos administrativos de contratação), possui periodicidade
anual. Logo a apuração deverá ser efetuada ao final deste exercício. Com relação aos
processos eletrônicos, foi estabelecida meta apenas para 2014 (90%), sendo assim, o
indicador 8 (Índice de virtualização dos processos novos) não afetou a nota do OE, apesar de
apresentar-se com resultado igual a zero.
Desdobramento dos Projetos Estratégico Encerrados com os resultados obtidos nos
indicadores: Os PEs 3 - Adequação do número de juízes de 1º grau, 21 - Otimização dos
processos de trabalho na DIFE-2 e 34 - TST Eletrônico foram dados como encerrados pelo
CGE. No entanto, o PE - 3 não obteve sucesso junto ao CSJT, o PE - 21 não está ligado a
indicadores que tiveram primeira mensuração apresentada neste relatório e o PE - 34 não
apresenta, em sua documentação, ligação direta com nenhum dos indicadores apurados.
Assim, conclui-se que as iniciativas estratégicas encerradas até o momento em nada
interferiram nos indicadores estratégicos. Ou seja, as melhoras ou pioras nos índices e no
objetivo estratégico são, provavelmente, decorrentes de fatores aleatórios desconhecidos do
Plano Estratégico Plurianual.
Cabe ressaltar que existem outros 12 PEs e 9 AEs associados a este objetivo estratégico, no
entanto, ainda não foram concluídos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

DESCRIÇÃO

Promover a efetividade
cumprimento das decisões

no

Busca garantir que as decisões dos Juízes do
Trabalho sejam cumpridas, ou seja, efetivadas e,
ainda, em tempo razoável.

A nota obtida por este indicador, representada pelo farol amarelo acima, é de

6,0 e foi

obtida pela média ponderada dos indicadores abaixo:

11 – TAXA DE CONGESTIONAMENTO NA FASE DE EXECUÇÃO
Meta 2014: Reduzir para 60%, a taxa de congestionamento na fase de execução, até 2014
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Fonte dos dados: Justiça em Números

RESULTADO / META

NOTA DO INDICADOR

PESO DO INDICADOR

NOTA FINAL
PONDERADA

133,1%

6

1,5

9,0

Este indicador é utilizado para aferir o percentual dos processos em tramitação que ainda
não foram baixados definitivamente na fase executória.
O resultado do 1º semestre de 2011 foi 89,2%, o que significa que foram baixados
definitivamente na fase de execução apenas 10,8% dos processos. Esse resultado foi pior que o do
1º semestre de 2010 (87,1%).
DELIBERAÇÃO DO CGE: Aguardar as semanas do inventário e da execução para reavaliar
esses resultados, porque esses números poderão ser modificados.

PRESIDÊNCIA
- Assessoria
de Desenvolvimento Institucional
- Núcleo
Estatística
1 – ÍNDICE
DE ATENDIMENTO
À DEMANDA
NOde1º
GRAU– Núcleo de Gestão de Projetos

16

12 – PRODUTIVIDADE DO MAGISTRADO (EXECUÇÃO)
Meta 2014: Aumentar a produtividade do Magistrado em 10% sobre a meta do ano
anterior
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Fonte dos dados: Justiça em Números

Cabe ressaltar, inicialmente, que não foi apresentado o quadro de desempenho específico
deste indicador por conta de uma peculiaridade: a apuração do índice é semestral e a meta
estabelecida é anual. Assim, os resultados do semestre não foram considerados no desempenho
geral do objetivo estratégico.
No 1º semestre de

2011, foram proferidas 42.015 sentenças, incluídos os incidentes

processuais na fase de execução por 237 magistrados atuantes no 1º Grau, o que gerou uma média
de 177 sentenças por magistrado, número inferior à média do 2º semestre de 2010 que foi de 200
(293 – 93).
Por não ter

meta semestral, foi realizada uma prévia com o objetivo de verificar o

desempenho deste indicador no 1º semestre de 2011. Para isso foram consideradas 113 sentenças
proferidas por magistrado, que corresponde a metade da meta anual. Logo, verifica-se que o
indicador provavelmente irá superar a meta anual.
DELIBERAÇÃO DO CGE: Que se realize treinamento no SAPWEB para evitar lançamentos
equivocados, devido a dificuldade em identificar o início da fase de execução.
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- Núcleo
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ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO: Promover a efetividade no cumprimento das decisões
Obteve resultado positivo – Nota 6,0.
Indicador cujo resultado deve ser melhorado: 11 (Taxa de congestionamento na fase de
execução).
Indicador cuja atual medição não está sendo considerada para a nota do objetivo: 12
(Produtividade do magistrado – fase de execução)
Desdobramento dos Projetos Estratégico Encerrados com os resultados obtidos nos
indicadores: Dentre os PEs associados a este objetivo estratégico, somente o PE - 3 foi dado
como encerrado pelo CGE, no entanto, não obteve sucesso junto ao CSJT. Ou seja, não existe
ligação entre a melhora apresentada no indicador 12 e as iniciativas estratégicas previstas no
Plano Estratégico.

PRESIDÊNCIA
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- Núcleo
Estatística
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À DEMANDA
NOde1º
GRAU– Núcleo de Gestão de Projetos

18

TEMA 8: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO

DESCRIÇÃO

Garantir a disponibilidade de
sistemas essenciais de TI

Estruturar a tecnologia da informação e o seu
gerenciamento de forma a garantir o
desenvolvimento,
aperfeiçoamento
e
a
disponibilidade dos sistemas.

A nota obtida por este indicador, representada pelo farol verde acima, é de 9,4 e foi obtida
pela média ponderada dos indicadores abaixo:
38 – ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA ON–LINE
Meta 2014: Manter em 99,9% o índice de disponibilização de sistemas
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Fonte dos dados: ofício STI

RESULTADO / META

NOTA DO INDICADOR

PESO DO INDICADOR

NOTA FINAL
PONDERADA

99,8%

9

2

18,0

O resultado informado pela Secretaria de Tecnologia da Informação foi de 99,7%,
ligeiramente inferior à meta estipulada para o 1º semestre de 2011, que é de 99,9%.
DELIBERAÇÃO DO CGE: Manter as metas estipuladas.
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41 – ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTO DE
TECNOLOGIA
Meta 2014: Aumentar para 99% o índice de disponibilização de equipamentos
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Fonte dos dados: ofício STI

RESULTADO / META

NOTA DO INDICADOR

PESO DO INDICADOR

NOTA FINAL
PONDERADA

101,0%

10

1,5

15,0

Este indicador está relacionado à estruturação da tecnologia da informação e o seu
gerenciamento de forma a garantir disponibilidade dos equipamentos essenciais à execução da
estratégia.
O resultado do 1º semestre de 2011 que foi 99,7 e superou a meta de 98,7%, para o
exercício de 2011.
DELIBERAÇÃO DO CGE: Manter as metas estipuladas.

ANÁLISE CRÍTICA DO OBJETIVO: Garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de TI
Obteve resultado positivo – Nota 9,4.
Indicadores que atingiram mais de 99% a meta intermediária para o 1º semestre de 2011:
38 (Índice de disponibilidade do sistema on-line) e 41 (Índice de disponibilidade de
infraestrutura de equipamentos de tecnologia). Contudo, são necessárias outras medições
para avaliar a tendência.
Indicadores cuja medição não está prevista para o período de janeiro a junho de 2011: 39
(Índice de satisfação do usuário com o sistema) e 40 (Índice de disponibilidade de
infraestrutura de equipamentos de tecnologia). Em relação a este indicador, verifica-se a
necessidade de continuidade das práticas voltadas à implantação dos requisitos do Plano
Estratégico de Tecnologia da Informação, previsto na Resolução 99 do CNJ.

Desdobramento dos Projetos Estratégico Encerrados com os resultados obtidos nos
indicadores: PE 10 - Governança e plano estratégico de TIC é o único associado a este
objetivo estratégico e está em fase de desenvolvimento. Ou seja, não existe ligação
entre a melhora apresentada no indicador 12 e as iniciativas estratégicas previstas no
Plano Estratégico.
PRESIDÊNCIA
- Assessoria
de Desenvolvimento Institucional
- Núcleo
Estatística
1 – ÍNDICE
DE ATENDIMENTO
À DEMANDA
NOde1º
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ANEXO I - MAPA ESTRATÉGICO COM FARÓIS – JULHO A DEZEMBRO DE 2010

LEGENDA:

Nota do Objetivo >= 9,0

Nota do Objetivo >= 6,0 e < 9,0

Nota do Objetivo < 6,0

Sem Nota Disponível

ANEXO II- MAPA ESTRATÉGICO COM FARÓIS – JANEIRO A JUNHO DE 2011

LEGENDA:

Nota do Objetivo >= 9,0

Nota do Objetivo >= 6,0 e < 9,0

Nota do Objetivo < 6,0

Sem Nota Disponível

