
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PROVIDÊNCIAS

I. IDENTIFICAÇÃO

Nº do Processo TRT7.PROAD nº 6831/2019 e 2326/2021

Nº da Ordem de Serviço 14/2019

Unidade Auditada Presidência/Diretoria-Geral/Secretaria de Gestão
Estratégica/Secretaria de Gestão de Pessoas

Tipo de Auditoria de Resultado

Objeto da Auditoria Verificar as razões do baixo desempenho em gestão
de pessoas e, consequentemente, do iGovPessoas do
exercício de 2018 deste Regional, e apresentar
sugestões para colmatar lacunas.

II. CONSTATAÇÕES

PONTO DE CONTROLE: Objetivos Estratégicos e respectivas Metas e Indicadores
instituídos no PEI - exercício 2018

Constatação nº 1 Análise do diagnóstico do TRT7 quanto à governança de pessoas -
iGovPessoas

Recomendação:

Visando auxiliar na objetivação das ações a impulsionar, a Equipe de Auditoria traçou
intersecções entre os comandos de priorização da Resolução CSJT 229/2018 e os temas
agregadores do Questionário do TCU, ressalvando que cada um destes é subdividido em
questões e subquestões pertinentes, detalhadas na análise, acima, ou constantes da íntegra do
Questionário, obtendo-se o que segue no quadro adiante:

Art. 3º Ficam priorizados, como
fatores de sucesso para o
desenvolvimento da gestão e da
governança de pessoas, os
seguintes macroprocessos:

Agregadores com implicação
direta no macroprocesso

Agregadores com implicação
indireta nos macroprocessos



I – Recrutamento e Seleção;
(3)

4120. Definir adequadamente, em
termos qualitativos e
quantitativos, a demanda por
colaboradores e gestores
4130. Assegurar o adequado
provimento das vagas existentes
4140. Assegurar a disponibilidade
de sucessores qualificados
4180. Favorecer a retenção dos
colaboradores e dos gestores

1110. Estabelecer o modelo de
governança da organização
1130. Zelar por princípios de ética
e conduta.
2110. Gerir os riscos da
organização.
3110. Promover transparência,
responsabilidade e prestação de
contas.
3120. Assegurar a efetiva atuação
da auditoria interna.

II – Desenvolvimento; ( 2) 4150. Desenvolver as
competências dos colaboradores e
dos gestores

III – Gestão de desempenho; 1120. Gerir o desempenho da alta
administração
4170. Gerir o desempenho dos
colaboradores e dos gestores

IV - Gestão da saúde e da
qualidade de vida; (7)

4160. Construir e manter ambiente
de trabalho ético e favorável

V – Gestão de Benefícios; 2110. Gerir os riscos da
organização
3110. Promover transparência,
responsabilidade e prestação de
contas
3120. Assegurar a efetiva atuação
da auditoria interna

VI – Monitoramento interno; 213(P). Promover a gestão
estratégica
4110. Realizar planejamento da
gestão de pessoas

VII – Comunicação das ações de
gestão de pessoas.

213(P). Promover a gestão
estratégica
4110. Realizar planejamento da
gestão de pessoas

Fonte: SAUDI

Legenda: em vermelho, o número de ações planejadas para o macroprocesso, constantes no Formulário de
Acompanhamento das Iniciativas do Plano de Contribuição de Gestão de Pessoas/CSJT.

Assim, recomenda-se a realização de análise e estudos dos levantamentos realizados pela
Equipe de Auditoria e comunicados por meio deste Relatório, em conjunto com a leitura da
íntegra do Questionário do Perfil iGov 2018 do TCU, das respostas deste Regional e da
pontuação conferida pela Corte de Contas, obtida a partir do arquivo “Dados completos
(excel, extensão.CSV)”, e da leitura da “Estrutura para compreensão dos dados (alterado



conforme Acórdão 976/2019-P)”, disponíveis no site do TCU sob o link
https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-2018/re
sultados.htm, para seleção das ações com maior impacto no iGovPessoas, conforme sua
avaliação discricionária, para implantação neste Regional, de forma a impactar positivamente
no resultado da Meta 1 no exercício de 2020.

Prazo: 90 dias.

Providências adotadas:

Em 15/9/2020, a unidade auditada solicitou prorrogação do prazo (60 dias) para atendimento
da recomendação, tendo em vista os desafios vivenciados em decorrência da pandemia
causada pelo novo coronavírus. Em 26/5/2021, a unidade ressalta o encerramento do ciclo de
gestão estratégica do TRT7 (2015-2020), as mudanças advindas com o decorrer do tempo e a
aplicação de nova avaliação dos indicadores (neles incluídos o iGovPessoas) pelo TCU em
2021.

Análise de auditoria:

O Planejamento Estratégico Institucional - PEI do TRT7, referente ao período 2015-2020,
previa como Objetivo nº 1 “Promover a melhoria da gestão de pessoas e da qualidade de
vida”, tendo apontado como indicador o “iGov Pessoas”, que é um levantamento elaborado
pelo Tribunal de Contas da União - TCU, aplicado por meio de um questionário de
autoavaliação institucional, e como meta: Atingir a faixa “aprimorado”, até 2020, na
avaliação do iGovPessoas.



Em 2018, todavia, o TRT7 ainda estava autoavaliado como estágio inicial (28%) no indicador
do iGovPessoas do TCU, com risco do não cumprimento da meta estabelecida no objetivo
estratégico nº 1. Nesse sentido, a equipe de auditoria interna delineou os macroprocessos de
gestão e governança de pessoas que a Resolução CSJT nº 229/2018 define como prioridade
conjuntamente com os agregadores avaliados pelo TCU, recomendando a implementação de
ações que pudessem impactar positivamente no alcance do objetivo estratégico.

O Índice de Governança e Gestão de Pessoas - iGovPessoas é composto pelo indicador
EstrPessoas, que trata de governança de pessoal; pelas demais práticas de governança pública
organizacional (que formam o agregador iGovPub); e pelas práticas avaliadas no tema gestão
de pessoas (que formam o agregador iGestPessoas).

Cumpre registrar que não houve avaliação do iGovPessoas em 2020 e que na avaliação que
ocorreu em 2021, alguns indicadores sofreram alterações no formulário. O cenário atual



apresenta melhora nos indicadores vinculados ao TRT7, quando comparados com os índices
de 2018:

Destaca-se que no iGovPessoas o TRT7 alcançou o patamar aprimorado (de 70% a 100%) e o
iGestPessoas ficou no nível intermediário (de 40% a 69,9%).

Ao realizarmos uma análise mais aprofundada dos indicadores de 2021, temos que:

I - Indicadores da recomendação de auditoria que não apresentaram melhora no índice
de avaliação:

Com relação aos indicadores relacionados na recomendação da auditoria, houve melhora em
quase todos os índices, exceto nos relacionados abaixo:

a) 4140 - Assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados, que foi classificado
como inexpressivo em 2018 e em 2021. O referido indicador teve todos os seus
agregadores vinculados avaliados em nível inexpressivo ou inicial (4140, 4141, 4142,
4143, 4144), ficando aquém dos resultados alcançados pelos demais órgãos avaliados
pelo TCU.

Respostas da avaliação do TRT7 em 2021:

“4141. Há uma política, ou programa, de sucessão.

Resposta TRT7: Adota em menor parte.

4142. As ocupações críticas da organização estão identificadas.

Resposta TRT7: Adota em menor parte.

4143. Há plano de sucessão para as ocupações críticas.

Resposta TRT7: Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo.



4144. A organização executa ações educacionais para assegurar a
disponibilidade de sucessores qualificados para as ocupações críticas.

Resposta TRT7: Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo.”



Da verificação dos órgãos do Poder Judiciário que responderam, em 2021, que adotam
parcialmente ou a maior parte/totalmente ações para o enfrentamento dessas questões,
destacamos: Superior Tribunal de Justiça ; Tribunal Regional Eleitoral do Ceará ; Tribunal1 2

Regional Eleitoral de Pernambuco ; Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região ; Tribunal3 4

Regional do Trabalho da 6ª Região ; Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região ; Tribunal5 6

Regional do Trabalho da 12ª Região ; Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região ; e7 8

Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região .9

Cumpre registrar que a SAUDI, no Relatório de Auditoria sobre Abono de Permanência
(Proad 667/2021) também identificou fragilidades nesse quesito, com risco de
comprometimento dos indicadores institucionais, e recomendou ao Comitê Gestor Local de
Gestão de Pessoas que, na execução do Plano de Contribuição Estratégica de Gestão de
Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT7), aprovado por meio do Ato
TRT7.GP 76/2021, priorizasse as iniciativas de "Identificação das ocupações críticas";
"Instituição do processo sucessório para ocupações críticas"; "Identificação e documentação
de GAPs de competência (ocupações críticas)" e "Capacitação nos GAPs de competência
identificados (ocupações críticas)".

9 https://bibliotecadigital.trt18.jus.br/xmlui/handle/bdtrt18/17603
8 https://appserver1.trt14.jus.br/pesquisa/materias/exibir.php?id=G115938

7http://www.trt12.jus.br/portal/areas/ascom/extranet/documentos/006-PORTARIA-PRESIN96
_2019.pdf

6https://portal-std.trt8.jus.br/std/Download.aspx?id=17666&nome=004-Processo%203401-20
19.pdf&tipo=resolucao e
https://www.trt8.jus.br/sites/portal/files/pdfs/anexo_de_comissao/comissao_id4979/relatorio-
2019-08-31_comite_gestor_local_de_gestao_de_pessoas_id19655.pdf

5http://tst.jus.br/documents/24638414/24699670/TRT6+-+Plano+de+sucess%C3%A3o+orga
nizacional.pdf/ba8ea2db-f14b-c012-3367-620303b35601

4https://sistemas.trt3.jus.br/bd-trt3/bitstream/handle/11103/52389/PRT%20TRT3_GP%2088_
2020%20ORIG.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3ttps://www.tre-pe.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/gestao-de-pessoas/SGP%20-%2
0GAB/resolucao-n-342-2019-dispoe-sobre-as-diretrizes-para-implantacao-dos-programas-de-
gestao-de-pessoas-por-competencias-e-de-formacao-de-sucessores-no-ambito-deste-tribunal/r
ybena_pdf?file=https://www.tre-pe.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/gestao-de-pess
oas/SGP%20-%20GAB/resolucao-n-342-2019-dispoe-sobre-as-diretrizes-para-implantacao-d
os-programas-de-gestao-de-pessoas-por-competencias-e-de-formacao-de-sucessores-no-ambi
to-deste-tribunal/at_download/file

2https://apps.tre-ce.jus.br/tre/consultas/portarias/doc-portaria.php?doc=administrativo%7Cpor
tarias-tre-ce%7Cdiger%7C2020%7Cportaria-tre-ce-n-o-632-2020%7Cportaria-tre-ce-632-20
20.pdf

1 https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/139320/Int_3_2020_SET.pdf



Alguns autores adotam cinco etapas para um modelo de gestão sucessória, quais sejam: (i)10

identificação das posições-chave (críticas) em função da estratégia do órgão (cargos
de liderança); (ii) identificação da criticidade das posições-chave por meio do
mapeamento do risco de descontinuidade (possibilidade de aposentadorias, por exemplo);
(iii) mapeamento do potencial dos profissionais que demonstram interesse em se
desenvolver na carreira gerencial (de liderança), em quantidade equivalente a três vezes a
necessidade de reposição; (iv) planejamento e execução de ações para que esses
potenciais sucessores sejam preparados para o futuro, ou seja, para o momento em que,
surgindo a necessidade de reposição, estejam prontos para assumir as funções vagas; e
(v) critérios para escolha de quem será o sucessor dentre os possíveis candidatos registrados
em um banco de dados (banco de talentos). A figura a seguir traz um esquema dessas etapas:

Com efeito, ocupações críticas são aquelas que possuem dificuldade de reposição e influência
direta nos resultados da organização. A identificação das ocupações críticas possibilitará ao
Tribunal desenvolver iniciativas para evitar a perda do conhecimento e a descontinuidade de
seus serviços, com ações e projetos relacionados à gestão do conhecimento da atividade e ao
planejamento da sucessão dessas ocupações.

b) 213(P) - Promover a gestão estratégica, classificado como inicial em 2018, e que foi
desdobrado, em 2021, nos agrupadores 2132 - A alta administração estabeleceu
modelo de gestão de pessoas, classificado como aprimorado, e 2152 - A liderança
monitora o desempenho da gestão de pessoas, classificado como inicial, ficando
aquém dos resultados alcançados pelos demais órgãos avaliados pelo TCU. A
avaliação aponta que o TRT7 conta com plano de monitoramento definido (objetivos,
indicadores e metas estabelecidos), mas não monitorado.

Respostas da avaliação do TRT7 em 2021:

“2152. A liderança monitora o desempenho da gestão de pessoas.

Resposta TRT7: Adota parcialmente.

10 FARO, E.; DINIZ, R. Gestão sucessória: identificando e construindo os talentos do futuro – o caso CEMIG. V
Congresso Consad de Gestão Pública, Brasília, 04 a 06 de junho de 2012.



a) rotinas de monitoramento do desempenho da gestão de pessoas estão
definidas.

Resposta TRT7: Sim.

b) há acompanhamento na execução dos planos vigentes quanto ao alcance
das metas estabelecidas.

Resposta TRT7: Sim.

c) os indicadores de desempenho da gestão de pessoas estão implantados (há
coleta e análise dos dados necessários à medição de desempenho).

Resposta TRT7: Não.

d) relatórios de medição de desempenho da gestão de pessoas estão
disponíveis à liderança.

Resposta TRT7: Não.”



Da verificação dos órgãos do Poder Judiciário que responderam, em 2021, que adotam
parcialmente ou a maior parte/totalmente ações para o enfrentamento dessas questões,
destacamos: Tribunal Regional Eleitoral de Goiás ; Tribunal Regional do Trabalho da 18ª11

Região e Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região .12 13

Cumpre registrar que o Plano de Contribuição do TRT7 (Ato PRESI nº 76/2021) definiu
indicadores e metas genéricas na maioria das iniciativas propostas, diferentemente do que
pode ser observado, por exemplo, no Plano de Contribuição do TRT8, bem como, o TRT7
não delineou prazos para implementação das iniciativas.

Ressaltamos que indicadores de desempenho bem estruturados (com critérios objetivos) são
fundamentais para revelar quais práticas estão sendo realmente efetivas e quais estratégias
precisam ser repensadas para alcance dos objetivos estratégicos. Ademais, é imprescindível

13https://www.trt8.jus.br/sites/portal/files/roles/governanca-de-pessoas/portaria_presi_no_600
_de_9_de_setembro_de_2021_-_publicada_dejt.pdf

12 https://bibliotecadigital.trt18.jus.br/xmlui/handle/bdtrt18/13543;
https://bibliotecadigital.trt18.jus.br/handle/bdtrt18/22884;
http://www.trt18.jus.br/portal/institucional/governanca-e-estrategia/governanca-de-pessoas/m
onitoramento/;
https://www.trt18.jus.br/portal/institucional/governanca-e-estrategia/gestao/planejamento/pla
nejamento-estrategico/atas-das-reunioes-de-analise-da-estrategia/

11https://www.tre-go.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/acesso-a-informacao/comite-
permanente-de-gestao-estrategica ;
https://www.tre-go.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/acesso-a-informacao/resultados
-alcancados ;



que estes indicadores sejam de fato mensurados e os relatórios de monitoramento estejam
disponíveis para consulta.

c) 4150 - Capacidade em desenvolver as competências dos colaboradores e gestores:
em 2018, foi classificado como aprimorado e, em 2021, como intermediário (tendo
ocorrido decréscimo na classificação). O referido indicador, em 2021, apresentou seus
agrupadores vinculados avaliados como aprimorado (4152), intermediário (4150,
4153) e inexpressivo (4151). Registre-se que o agrupador 4151 ficou com avaliação
bem aquém de todos os demais órgãos avaliados pelo TCU.

Respostas da avaliação do TRT7 em 2021:

“4151. As lacunas de competências dos colaboradores e gestores da
organização são identificadas e documentadas.

Resposta TRT7: Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo.

4152. Há ações de desenvolvimento de liderança para os colaboradores que
assumem funções gerenciais.

Resposta TRT7: Adota em maior parte ou totalmente.

4153. A organização avalia as ações educacionais realizadas, com o objetivo
de promover melhorias em ações educacionais futuras.

Resposta TRT7: Adota em maior parte ou totalmente.

a) é avaliada a satisfação dos participantes com ações educacionais realizadas
(nível 1 - reação).

Resposta TRT7: Sim.

b) é avaliada a aprendizagem dos participantes em ações educacionais
realizadas (nível 2 - aprendizado).

Resposta TRT7: Sim.

c) é avaliada a contribuição de ações educacionais realizadas para o
desempenho dos participantes (nível 3 - comportamento).

Resposta TRT7: Não.

d) é avaliada a contribuição de ações educacionais realizadas para o resultado
da organização, como, por exemplo, contribuição para redução de custos,

melhoria do clima organizacional, aumento da produtividade, melhoria da
satisfação de clientes (nível 4 - resultados).

Resposta TRT7: Não.”





Da verificação dos órgãos do Poder Judiciário que responderam, em 2021, que adotam
parcialmente ou a maior parte/totalmente ações para o enfrentamento dessas questões,
destacamos o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios .14

Ressalta-se que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) elaborou, para o Poder Judiciário, um
documento que fornece uma orientação prática voltada aos Tribunais, denominado “Gestão
por Competências – Passo a Passo: um guia de implementação. Guia de Gestão por
Competências no Poder Judiciário”
(https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/2012/01/6df487e745d2ed907c5ea433b6ebee96.pd
f) e que, em 2020, o CSJT disponibilizou tutoriais voltados para utilização do módulo de
Gestão por Competência - PROGECOM do SIGEP-JT
(https://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/7736664)
entretanto, até o momento o TRT7 não avançou na implantação da gestão por competência.

Conforme conceito inserto na Resolução CSJT nº 92/2011
(https://www.csjt.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=787f270a-291c-47ec-9c8f-125898
2ca3fb&groupId=955023), a gestão por competências é o processo de conduzir os
colaboradores para atingirem as metas e os objetivos da organização mediante as suas
competências técnicas e comportamentais.

Propõe-se fundamentalmente a gerenciar as lacunas de competências existentes na
organização, procurando eliminá-las ou minimizá-las, aproximando ao máximo as
competências existentes na organização daquelas necessárias para a consecução dos objetivos
organizacionais.

II - Indicadores de gestão de pessoas avaliados como inexpressivo ou inicial em 2021:

Ampliando a análise para todos os agrupadores avaliados em 2021, relacionados à área de
gestão de pessoas, os que ainda se encontram no nível inexpressivo ou inicial são:

14https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoes-oficiais/resolucoes-do-pleno/2020/resoluca
o10-de-01-10-2020;
https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoes-oficiais/secretaria-de-gestao-de-pessoas/202
1/portaria-segp-80-de-09-08-2021



O quadro acima sinaliza que ações voltadas para o programa de sucessão, modelo de gestão
por competências, pesquisa de clima organizacional e mapeamento de ocupações críticas,
carecem ser implementadas ou precisam ser incrementadas em nosso Regional.

III - Indicadores bem avaliados, porém com baixa efetividade prática:

Por oportuno, extrapolando a análise inicial restrita ao “iGov Pessoas”, tem-se que apesar de
determinados indicadores terem recebido avaliação positiva (como nível intermediário ou
aprimorado), é recomendável a alta administração realizar uma avaliação crítica e integrada
de todo o contexto, para se certificar de que ações estão sendo efetivamente adotadas na
rotina administrativa.

O indicador 2132 - A alta administração estabeleceu modelo de gestão de pessoas foi
classificado em 2021 como nível aprimorado, ficando o TRT7 melhor posicionado do que
todos os outros demais entes avaliados.



Contudo, algumas diretrizes da política de gestão de pessoas preconizada no Ato TRT7 nº
577/2014 ainda não se tornaram ações efetivas na prática administrativa, como a gestão por
competência e a gestão do clima organizacional. Ademais, o plano de contribuição da gestão



de pessoas, aprovado pelo Ato TRT7.GP 76/2021, não possui cronograma com o
aprazamento para implementação das ações propostas.

Como outro exemplo, podemos citar o indicador 2111 - A estrutura da gestão de risco está
definida, que foi classificado em 2021 como nível aprimorado, ficando o TRT7 melhor
posicionado do que todos os outros demais entes avaliados.

Todavia, um olhar mais cauteloso nas demais perguntas de abordagem prática, conforme se
verifica abaixo, leva a uma necessária reflexão a respeito do grau de consistência ou
estabilidade do nível aprimorado do indicador na prática administrativa:

“1112. A organização assegura o adequado balanceamento de poder para
tomada de decisões críticas.

(...)

c) há revisão periódica das decisões críticas identificadas, de modo a
identificar novas decisões que devam ser consideradas críticas, por meio de
avaliação de riscos.

Resposta TRT7: Não.

1123. O Programa de integridade da organização está estabelecido.



(...)

d) riscos de integridade estão identificados e priorizados.

Resposta TRT7: Não

e) foram estabelecidas medidas para tratamento aos riscos de integridade.

Resposta TRT7: Não.

2114. Os riscos considerados críticos para a organização são geridos.

Resposta TRT7: Adota em menor parte.

2123. A organização definiu metas para a simplificação do atendimento
prestado aos usuários dos serviços públicos.

(...)

f) a organização utiliza a gestão de riscos como instrumento para promover a
simplificação de procedimentos associados à prestação de serviços públicos,
de modo a assegurar que somente sejam utilizados os controles
indispensáveis, de acordo com os limites de exposição a riscos
institucionalmente definidos, e que sejam eliminados controles
desnecessários ou economicamente desvantajosos.

Resposta TRT7: Não.

4241. A organização executa processo de gestão dos riscos de tecnologia da
informação relativos a processos de negócio.

Resposta TRT7: Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo.

4351. Os riscos da área responsável pela gestão de contratações são geridos.

(...)

d) os riscos do processo de trabalho definido para planejamento de cada uma
das contratações são geridos.

Resposta TRT7: Não.

f) os riscos do processo de trabalho definido para gestão de contratos são
geridos.



Resposta TRT7: Não.

4352. As equipes de planejamento das contratações analisam os riscos que
possam comprometer a efetividade das etapas de Planejamento da
Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão Contratual ou que impeçam ou
dificultem o atendimento da necessidade que originou a contratação.

(...)

f) as equipes de planejamento das contratações são selecionadas de modo que
pelo menos um dos seus integrantes possua capacitação em gestão de riscos.

Resposta TRT7: Não.

g) as equipes de planejamento das contratações são selecionadas de modo
que todos os seus integrantes possuam capacitação em gestão de riscos.

Resposta TRT7: Não.”

Outro exemplo é o indicador 1122 - Há gestão de ética para a organização, classificado
como nível intermediário em 2021.

Nas questões de atuação prática, o referido indicador obteve respostas negativas em 2021:

“1122. Há gestão de ética para a organização.



(...)

c) há revisão periódica do código de ética e/ou de conduta, de modo a
complementá-lo com novas questões éticas que surgirem.

Resposta TRT7: Não.

(...)

e) há estratégia de divulgação (definição de responsáveis, periodicidade e
formas de divulgação) dos valores éticos e padrões de conduta (p. ex.
distribuição de cópias do código de ética, vídeos e mensagens eletrônicas,
disponibilização no site da organização, exibição de cartazes, revistas em
quadrinhos com comportamentos a serem evitados, criação de comunidades
de discussão online).

Resposta TRT7: Não.

(...)

h) há mecanismos para monitoramento da gestão da ética (p. ex. pesquisas
sobre ética, indicadores de desempenho - percentual de colaboradores
treinados, utilização do canal de dúvidas e denúncias, número de violações
ao código de ética, duração dos processos de apuração de desvios éticos).

Resposta TRT7: Não.

i) o comitê (ou comissão) interno de ética reuniu-se ao menos uma vez nos
últimos 12 meses.

Resposta TRT7: Não."

Do exposto, recomenda-se que além de se averiguar o nível de avaliação alcançado pelo
Tribunal, que apresentou expressivos avanços, também se faz importante avaliar os
indicadores que medem o nível de maturidade das ações práticas diretamente relacionadas
com as políticas e planos aprovados, de maneira a dar consequência/efetividade a estes e com
isso saltos consistentes e estáveis de gestão e governança.

Nessa esteira, reforça-se a necessidade de definição de indicadores e metas para acompanhar
as ações da gestão de pessoas e de se colocar em prática a mensuração dos mesmos.

Recomendação:

À Secretaria de Gestão Estratégica e à Secretaria de Gestão de Pessoas:

1 - realizem, no que couber, análise dos índices avaliados como em estágio inexpressivo ou
inicial em 2021 e verifiquem se as ações propostas no Plano de Contribuição Estratégica de
Gestão de Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT7), aprovado por



meio do Ato TRT7.GP 76/2021, contemplam ações para implementar melhorias nos
respectivos indicadores do TCU e proponham as adequações necessárias;

2 - apresentem detalhamento das ações do Plano de Contribuição Estratégica de Gestão de
Pessoas que já estão em desenvolvimento e cronograma dos projetos a serem desenvolvidos
em 2022;

3 - quantifiquem as metas/indicadores do Plano de Contribuição Estratégica de Gestão de
Pessoas;

À Secretaria de Gestão de Pessoas:

4 - anexe ao Proad 2704/2021, se já não o fez, todas as Atas de Reunião do Comitê de Gestor
Local de Gestão de Pessoas realizadas em 2021;

Prazo: 90 dias

III - CONCLUSÃO

O presente Relatório apresenta as conclusões do monitoramento quanto às providências
adotadas pela unidade auditada para cumprimento das recomendações exaradas por esta
Unidade Técnica, quando da auditoria de resultados de que trata a Ordem de Serviço
TRT7.SCI.SCGP nº 14/2019, dentro de uma perspectiva atualizada, à luz da evolução do
iGG de 2018 para 2021.

Conclui-se que o Objetivo Estratégico nº 1 do PEI 2015-2020 foi, do ponto de vista formal,
atendido, porém persistem pontos críticos, que demandam atenção especial pela
Administração e propositura de ações efetivas pelas áreas responsáveis, conforme novas
recomendações exaradas, de molde que os objetivos estratégicos para o PEI 2021-2026
sejam alcançados na maior plenitude possível.
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Analista Judiciária - Área Administrativa
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Coordenadora de Serviço - SAGPO
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