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RESUMO 

Este artigo objetiva a identificação de boas práticas de Governança na Justiça do Trabalho 

utilizando como insumo os dados fornecidos ao Tribunal de Contas da União (TCU) por meio 

do Levantamento de Governança realizado no ano de 2021. Para atendimento do objetivo foi 

elaborado o Processo de Análise das Práticas de Governança dos Tribunais Regionais do 

Trabalho (TRTs) e desenvolvidos painéis para que fosse possível a análise das estruturas dos 

tribunais, a identificação das informações prestadas ao TCU, o agrupamento de respostas 

fornecidas e a análise comparativa das práticas de Governança dos TRTs. Foi identificado que 

a evidência mais citada pelos tribunais foi o estabelecimento de políticas e que são diversas as 

práticas realizadas quanto aos normativos e comunicação da Governança. A elaboração dos 

painéis permitiu a interpretação comparativa de como as evidências prestadas pelos tribunais 

podem fornecer o detalhamento das práticas de Governança realizadas. O conceito 

desenvolvido pelos autores possui aspecto inovador e pode ser utilizado por outras organizações 

públicas para análise dos segmentos da Administração Pública Federal. 
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Analysis of Governance Practices in the Labor Justice  

in the light of TCU Governance Survey 

 

ABSTRACT 

This paper aims to identify good practices of Governance in the Labor Court using as input the 

data provided to the Tribunal de Contas da União (TCU) through the governance survey 

conducted in 2021. To fulfill the objective, the Governance Practices Analysis Process of the 

Regional Labor Courts was elaborated, and panels were developed making possible to analyze 

the structures of the courts, the identification of the information provided to the TCU, the 

grouping of answers provided and the comparative analysis of the Governance practices in 

Labor Courts. It was identified that the most cited practice by the courts was the establishment 

of policies and that there are several practices regarding standards and communication about 

Governance. Elaboration of the panels allowed the comparative interpretation of how the 

evidence provided by the courts can provide details of the Governance practices carried out. 

The concept developed by the authors has an innovative aspect and can be used by other public 

organizations to analyze the segments of the Federal Public Administration. 

 

Keywords: Governance; Accountability; Corporate Governance; Public Governance; Judicial 

Governance. 
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Introdução 

A preocupação com os ataques às organizações democráticas nacionais, o cenário de 

ausência de transparência nos gastos governamentais, orçamentos secretos e trocas arbitrárias 

de gestão nas organizações públicas evidenciam a necessidade do estabelecimento de práticas 

que visam assegurar a entrega de serviços de forma idônea e garantir a ausência dos conflitos 

de interesse. 

Essas preocupações e ambientes de incerteza reforçam ainda mais a necessidade de a 

sociedade ter o conhecimento de quais organizações utilizam-se de boas práticas de gestão, 

gerenciam seu orçamento de forma efetiva, dão transparências aos gastos e pautam suas 

decisões em valores como ética, sustentabilidade e visão de longo prazo. Frente a esses aspectos 

é reforçado o papel da Governança.  

Diferentemente da governabilidade, que está intrinsicamente relacionada aos agentes 

que possuem o poder momentâneo estabelecido pelos processos democráticos, a Governança é 

uma conquista da sociedade, estrutural e duradoura (Andrade & Rossetti, 2009). Este mesmo 

conceito que permeia as organizações privadas, principalmente as que possuem capital aberto 

aos investidores, é aplicado também ao setor público. 

Entende-se, portanto, que a Governança trata da forma com que as organizações, 

públicas ou privadas, são avaliadas, dirigidas e monitoradas, envolvendo o relacionamento 

entre as diversas partes interessadas internas e externas, com o intuito de prover efetividade em 

suas ações (IBGC, 2015; TCU, 2020). 

As instituições públicas brasileiras reforçam seu compromisso com a Governança, 

conforme pode ser evidenciado em dois documentos oficiais: o Guia da Política de Governança 

Pública (Brasil, 2018) e o Referencial Básico de Governança Organizacional aplicável às 

organizações públicas e outros entes jurisdicionados ao TCU (TCU, 2020). São comuns as 

publicações relativas ao tema em periódicos das áreas de Economia, Finanças, Administração 

e Gestão da Informação, o que destaca a interdisciplinaridade da Governança. 

Segundo Claessens e Yurtoglu (2012), organizações que utilizam boas práticas de 

Governança aumentam seu valor de mercado e, consequentemente, desfrutam de custos de 

capital mais baixos. Os autores reportam também que, em contrapartida, há maior volatilidade 

financeira e enfraquecimento das relações com as partes interessadas em organizações que não 

se utilizam das práticas de Governança. 

Um dos pilares da Governança é relacionado ao conceito denominado Accountability, 

que trata da produção de informações sobre as atividades e a respectiva prestação de contas de 

forma transparente, acessível, de qualidade e atualizada, de modo que os dados possam ser 

comparados com os de outras instituições, conforme orientam e a European Commission for 

the Efficiency of Justice (CEPEJ) e o Banco Mundial (Oliveira & Cunha, 2020). 

Estes conceitos, Governança e Accountability, possuem grande relevância na 

administração pública e nos tribunais. São inúmeras as vantagens da publicidade de dados, 

dentre as quais destacam-se proporcionar que: (i) a sociedade possa ter conhecimento dos 

serviços prestados e atividades realizadas pelo Judiciário; (ii) os órgãos superiores e de controle 

possam planejar, auditar e monitorar o desempenho dos tribunais; (iii) o governo possa elaborar, 

promover e aprimorar políticas públicas; (iv) os pesquisadores possam avaliar o sistema de 

Justiça (Cunha, 2010). 

Este artigo, que é caracterizado como uma pesquisa exploratória, de abordagem 

quantitativa e qualitativa, objetiva a identificação de boas práticas de Governança na Justiça do 

Trabalho utilizando como insumo os dados fornecidos ao Tribunal de Contas da União (TCU) 

por meio do Levantamento de Governança realizado no ano de 2021. Para interpretação e 
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demonstração dos resultados foram elaborados painéis utilizando o software Power BI e para a 

categorização e interpretação dos dados foi utilizado o software Atlas.ti.  

Após contextualizado o foco de pesquisa, o presente trabalho agrega mais cinco seções. 

A segunda seção fundamentará as diferentes definições de Governança, incluindo a Governança 

Judicial. A seção subsequente detalhará o cenário no qual a pesquisa será aplicada, o Poder 

Judiciário brasileiro, e o recorte do segmento, a Justiça do Trabalho. A quarta seção apresentará 

a trajetória metodológica desenvolvida pelos autores para analisar as práticas de Governança 

nos Tribunais Regionais do Trabalho. Posteriormente, a quinta seção trará os resultados da 

aplicação da metodologia e o fechamento se dará nas considerações finais, última seção do 

artigo, que concluirá o presente trabalho e elucidará a continuidade da pesquisa. 

 

Governança na Administração Pública Federal e Governança Judicial 

Por meio das informações apresentadas, é destacado que os tribunais são organizações 

complexas e, consequentemente, aumenta-se a complexidade nos processos de gestão e na 

Governança. Dixit (2002) apresenta que são várias as partes interessadas que atuam direta ou 

indiretamente junto ao Poder Judiciário: litigantes, magistrados, servidores, advogados, 

defensores públicos, membros do Ministério Público, membros do Poder Legislativo, dentre 

outras. 

Segundo Buta et al. (2020) Governança na administração de tribunais está relacionada 

à forma com que estas organizações são geridas e controladas. Os autores destacam também o 

modelo de avaliação do International Framework for Court Excellence (IFCE) e enfatizam que 

uma boa Governança propicia melhorias na qualidade dos serviços prestados aos 

jurisdicionados, além de aprimorar os mecanismos de controle de conflitos de interesse entre 

os tribunais e a sociedade. 

Costa et al. (2018) descrevem que o conceito de Governança, que possui origem no 

âmbito corporativo, surgiu devido à necessidade da prestação de informações adicionais às 

previstas em lei. 

Por meio de um levantamento de trabalhos de 1990 em diante, Osborne (2010) 

enumerou três grandes escolas de Governança na literatura acadêmica:  

• Governança Corporativa (Corporate Governance): relaciona-se aos processos e 

sistemas internos que fornecem os mecanismos de controle e Accountability a 

qualquer organização;  

• Boa Governança (Good Governance): preocupa-se com a promulgação de 

modelos normativos de Governança social, política e administrativa por 

entidades supranacionais tais como o Banco Mundial;  

• Governança Pública (Public Governance): estuda a implementação de políticas 

públicas e a prestação de serviços públicos. 

Ibanhes et al. (2007) defendem que Governança é um instrumento analítico para 

compreensão dos fatores que organizam as interações das partes interessadas, a dinâmica dos 

processos e as regras do jogo. É identificado por meio de diferentes literaturas que o conceito 

de Governança é multifacetado e plural, que envolve diferentes dimensões e está alinhado com 

práticas de gestão e de controle de organizações públicas e privadas (Akutsu & Guimarães, 

2015). 

Ao realizar levantamentos bibliográficos os pesquisadores se deparam com a 

ambiguidade e falta de exatidão de conceitos. Tal situação ocorre com o termo Governança, 

pois é utilizado de forma generalizada e massificada, e muitas das vezes empregado com pouco 
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critério de aplicação. A complexidade deste termo gera um conjunto de definições que variam 

conforme os autores (Carrapato et al., 2019). 

Uma das ramificações do tema voltada aos tribunais é o que se entende como 

Governança Judicial. Akutsu e Guimarães (2015) enfocam que a definição de Governança 

Judicial compreende um conjunto de políticas, processos, costumes, atitudes, ações, 

comportamentos e decisões pertinentes ao exercício da Justiça. Os autores defendem ainda que 

a Governança Judicial é fundamentada em instituições, ou seja, é composta por regras, normas, 

aspectos culturais socialmente construídos e legitimados, e manifesta-se em práticas, ações e 

comportamentos das distintas partes do Poder Judiciário. 

Guimarães et al. (2015) complementam estas definições e ressaltam que Governança 

Judicial pode ser traduzida pela aplicação das práticas de gestão que visam o equilíbrio no 

atendimento dos interesses das partes interessadas que compõem os tribunais. 

A ausência de medidas de Governança por parte das instituições governamentais 

compromete a eficiência na utilização de recursos, reduzindo a eficácia dos serviços entregues 

à sociedade, e, consequentemente, exercendo impacto negativo no crescimento da economia 

(Santos & Rover, 2019). 

Com vistas a delimitar o conceito para o Judiciário brasileiro, é adotado neste artigo que 

a Governança é representada por um conjunto de práticas que demonstram o comprometimento 

das administrações dos tribunais na eficiência da entrega de serviços aos jurisdicionados. Esta 

definição parte do pressuposto que estas instituições agem com base nos princípios de 

Compliance e Accountability, prezando pela transparência, responsabilização, prestação de 

contas e atendimento das demandas dos órgãos superiores e de controle. 

 Na Administração Pública Federal brasileira, o TCU é o órgão que possui a legitimidade 

para a aferição dos temas relacionados à Governança e Prestação de Contas. Tal órgão possui 

como principal diretriz o Referencial Básico de Governança Organizacional (TCU, 2020). 

Utilizado como instrumento de aferição, o Levantamento de Governança é um questionário que 

objetiva a identificação das boas práticas nas organizações públicas brasileiras (TCU, 2022).

 O referido questionário é dividido e 4 grupos principais: Liderança, Estratégia, Controle 

e Operações. Os grupos são divididos em dimensões, que, por sua vez, desmembram-se em 

práticas, relacionando-se com as perguntas do questionário. As possibilidades de respostas vão 

desde as que traduzem que o órgão atende completamente a prática estabelecida quanto à 

informação de que não existe o cumprimento. 

Em seu sítio institucional o TCU disponibiliza tanto o questionário em seu inteiro teor 

quanto às respostas brutas de todos os órgãos nas aplicações anteriores. Neste artigo, por meio 

dos dados públicos disponibilizados, serão utilizados os cenários dos 24 Tribunais Regionais 

do Trabalho brasileiros, de forma a identificar como as instituições regionais que representam 

a Justiça do Trabalho desenvolvem boas práticas de Governança. Embora cada tribunal possua 

particularidades quanto à cultura e gestão, além de serem classificados como de pequeno, médio 

ou grande porte pelo Conselho Nacional de Justiça, todos possuem estruturas organizacionais 

semelhantes e partilham da mesma missão institucional: realizar justiça (CNJ, 2021).  

 

Poder Judiciário Brasileiro  

Para contextualizar o ambiente em que será realizada esta pesquisa faz-se necessário o 

detalhamento de sua composição, bem como das informações, estatísticas e indicadores 

disponíveis. Segundo o relatório Justiça em Números 2021 (CNJ, 2021), o Poder Judiciário 

brasileiro é composto por 91 tribunais:  

• Supremo Tribunal Federal (STF); 

• Superior Tribunal de Justiça (STJ); 
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• Superior Tribunal Militar (STM); 

• Tribunal Superior do Trabalho (TST); 

• Tribunal Superior Eleitoral (TSE); 

• 5 Tribunais Regionais Federais (TRFs); 

• 27 Tribunais de Justiça estaduais (TJs); 

• 24 Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs); 

• 27 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs); 

• 3 Tribunais de Justiça Militar Estaduais (TJMs). 

Ressalta-se que, segundo a Resolução nº 76 de 12 de maio de 2009 e respectivos anexos 

(CNJ, 2009), o Supremo Tribunal Federal não integra o Sistema de Estatística do Poder 

Judiciário (SIESPJ). A totalidade de tribunais passa a ser 90, excetuando-se, portanto, o STF. 

Tal normativo também estabelece indicadores, fixa prazos, determina penalidades e dá outras 

providências aos tribunais do Poder Judiciário. Adiciona-se também a este Poder o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), o Conselho da Justiça Federal (CJF) e o Conselho Superior da 

Justiça do Trabalho (CSJT). 

A principal fonte das estatísticas do Poder Judiciário disponibilizada à sociedade é o 

relatório Justiça em Números. Publicado anualmente desde 2004, no relatório é divulgado o 

cenário dos tribunais brasileiros, detalhando estrutura, litigiosidade, indicadores e análises 

essenciais para subsidiar a Gestão Judiciária brasileira (CNJ, 2022). 

Segundo Oliveira e Cunha (2020), por meio do histórico e evolução do relatório Justiça 

em Números é possível realizar a análise das estatísticas do Poder Judiciário à luz das boas 

práticas dos órgãos internacionais que avaliam a eficiência de sistemas de justiça, como o Banco 

Mundial, a Comissão Europeia pela Eficiência na Justiça (CEPEJ) e o International Consortium 

for Court Excellence (ICCE).  

O relatório traz diversos indicadores, como a localidade dos tribunais, recursos humanos 

disponíveis, tempos de tramitação de processos, orçamento disponibilizado, índice de 

conciliação, assuntos mais frequentes e indicadores de produtividade que permitem a 

identificação da eficiência em comparação aos recursos que os tribunais utilizam. O relatório 

Justiça em Números 2021 (CNJ, 2021) apresenta que no ano de 2020: 

• Havia 77,4 milhões de processos pendentes oriundos do ano anterior; 

• O acervo no final do exercício foi de 75,4 milhões de processos pendentes; 

• Foram ingressados 25,8 milhões de processos; 

• Foram baixados 27,9 milhões de processos; 

• 96,9% dos casos novos foram ingressados em formato eletrônico; 

• A produtividade por magistrado foi de 1.643 processos; 

• A composição do Judiciário brasileiro era de 17.988 magistrados, 267.613 servidores e 

147.974 auxiliares, totalizando uma força de trabalho de 433.575 pessoas; 

• O orçamento disponibilizado ao Poder foi aproximadamente R$ 100 bilhões. 

Além das informações apresentadas no relatório, o CNJ disponibiliza em seu sítio 

institucional dados de mais de 1000 indicadores em formato de planilha eletrônica. 

É identificado até o momento que o Poder Judiciário brasileiro possui diferentes 

segmentos de justiça: Estadual, Federal, Eleitoral, Militar e do Trabalho, e que a estrutura 

correspondeu em 2020 a 1,3% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, ou a 11% dos gastos 

totais da união, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a um custo de R$ 475,51 por 

habitante (CNJ, 2021). 
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Neste artigo, para uma análise homogênea e comparativa, serão utilizados tribunais de 

um mesmo segmento de justiça. Portanto, foi realizado o recorte dos tribunais da Justiça do 

Trabalho, visando identificar diferenças e similaridades nos 24 regionais que a compõe. 

Estabelecidos os principais conceitos de Governança e o cenário ao qual será realizado 

o levantamento de informações, é suscitado o problema de pesquisa: quais as boas práticas de 

Governança realizadas nos Tribunais Regionais do Trabalho brasileiros? 

 

Método 

Para o atendimento do problema de pesquisa, e visando minuciar a trajetória 

metodológica percorrida neste trabalho, foi elaborado o Processo de Análise das Práticas de 

Governança dos TRTs, conforme detalhado na Figura 1. 

 

Figura 1. Processo de Análise das Práticas de Governança dos TRTs 

Fonte: elaborado pelos autores 

Primeiramente, houve a necessidade da realização de uma análise do ambiente de 

exploração no qual seriam verificadas as práticas de Governança: os Tribunais Regionais do 

Trabalho. Conforme explorado nas seções anteriores do texto, são distintas as organizações que 

compõem o Poder Judiciário, mas ao delimitar para apenas os tribunais de um mesmo segmento 

de justiça, que possuem similaridades na estrutura organizacional e na entrega dos serviços, 

pode-se realizar inferências de modo a coletar boas práticas de forma comparativa e avaliar 

cenários de evolução. 

Para atender a este objetivo inicial foi elaborado um Painel de BI utilizando os dados 

disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça na instrumentação do relatório Justiça em 

Números 2021. Tal atendimento compreende a primeira etapa do Processo de Análise das 

Práticas de Governança dos TRTs, denominada Análise das estruturas dos TRTs. 

Por meio do painel, apresentado na Figura 2, foi possível identificar de forma dinâmica 

e comparativa as estruturas dos Tribunais Regionais do Trabalho. 
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Figura 2. Painel Análise das estruturas dos Tribunais Regionais do Trabalho 

Fonte: elaborado pelos autores 

O painel elaborado pelos autores apresenta a listagem dos 24 TRTs e disponibiliza 

informações como a sigla do Regional, qual a abrangência da sua jurisdição, seu porte perante 

o CNJ, os quantitativos de magistrados e servidores efetivos, o número de varas e comarcas, 

além de indicadores como o Índice de Produtividade Comparada (IPC-Jus), acervo de processos 

nas 1ª e 2ª instâncias, percentual de processos eletrônicos e o quantitativo de casos novos por 

cem mil habitantes. Esta etapa do processo permitiu o levantamento de dados das organizações 

que serão analisadas neste artigo. 

Detalhadas as informações dos TRTs, e em continuidade com a exploração de dados, 

foram utilizadas as informações disponibilizadas pelo Tribunal de Contas da União sobre os 

aspectos de Governança dos órgãos da Administração Pública Federal.  

Visando uma interpretação mais clara dos dados, e iniciando a (segunda) etapa Análise 

das questões do Levantamento de Governança foi também elaborado pelos autores o painel 

Análise das Práticas de Governança na Justiça do Trabalho à luz do Levantamento de 

Governança do TCU, conforme demonstrado na Figura 3. 
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Figura 3. Painel Análise das Práticas de Governança na Justiça do Trabalho à luz do 

Levantamento de Governança do TCU 

Fonte: elaborado pelos autores 

Por meio deste painel é possível identificar individualmente as respostas dos 24 

tribunais em cada prática citada, e também, identificar em determinada prática quais tribunais 

a atendem ou não, bem como as evidências fornecidas. O painel demonstra a visão geral de 

todas as perguntas e as respectivas respostas fornecidas pelos tribunais. O desenvolvimento 

deste painel permitiu o atendimento da terceira etapa do processo, Análise das informações 

enviadas pelos TRTs ao TCU. Cabe ressaltar o caráter inovativo desta elaboração, pois o 

Levantamento de Governança é um questionário de autoavaliação e a disponibilização de 

informações pelo TCU compreende apenas relatórios individuais sobre cada organização e 

planilhas com os dados brutos, não permitindo a análise comparativa ou por segmento, 

conforme foi possível após o painel desenvolvido neste artigo. 

Detalhadas as informações dos tribunais e fornecido um meio de análise para as práticas 

de Governança, deu-se continuidade as demais etapas do processo. De modo a organizar os 

resultados e permitir a análise qualitativa dos dados fez-se necessária a utilização de uma 

ferramenta desenvolvida para este fim. Para a categorização e codificação das boas práticas foi 

utilizado o software Atlas.ti. 

A quarta etapa do processo, Análise Qualitativa e Agrupamento de Respostas, 

compreendeu a análise inicial e foram observadas as respostas dos tribunais na prática: 1111. 

A estrutura interna de Governança da organização está estabelecida. O estabelecimento da 

estrutura é efetivado nas organizações por meio de normativos, os quais devem ser comunicados 

juntamente com as orientações complementares, alinhando-se à transparência necessária ao 

tema. Portanto, foram criadas duas categorias principais: Normativo de Governança e 

Comunicação da Governança, com subcategorias conforme as apresentadas na Figura 4. 
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Figura 4. Rede de codificações para a análise de dados qualitativos  

Fonte: elaborado pelos autores 

De forma a efetivar a análise das classificações, na codificação Normativo de 

Governança foi segregado entre o estabelecimento de práticas relacionadas à Política de 

Governança e o Manual de Governança, que refletem e corroboram com os objetivos do 

levantamento do TCU, tendo como retorno, respectivamente, “o quê” e “como” as organizações 

precisam trabalhar a Governança. Já na codificação Comunicação da Governança os 

detalhamentos visaram identificar se determinado tribunal possuía uma Página de Governança 

em seu sítio institucional e se havia uma Representação Gráfica do Sistema de Governança. 

Tais conceitos também são detalhados nas dimensões e práticas do questionário do 

Levantamento de Governança do TCU e em referenciais de boas práticas, como o Código das 

Melhores Práticas de Governança Corporativa, elaborado pelo Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa (IBGC). 

 

Resultados 

A quinta e última etapa do processo, Análise comparativa das práticas de 

Governança dos TRTs, proporciona o agrupamento das respostas dos tribunais e permite uma 

análise qualitativa e descritiva dos dados. 

Após a codificação das respostas dos 24 regionais foi possível a realização de 

inferências mais aprofundadas, como a análise do quantitativo de tribunais que possuem as 

práticas citadas, e classificando-os quanto ao seu porte. A partir das funcionalidades do Atlas.ti 

foi possível identificar, por exemplo, que 10 tribunais informaram em suas respostas que 

possuem uma Política de Governança, sendo este o normativo mais citado. Torna-se 

identificável também que apenas dois tribunais citaram como evidência uma página dedicada à 

Governança em seu sítio institucional. Apenas um tribunal mencionou a existência de um 

Manual de Governança ou documento similar e a Representação Gráfica do Sistema de 

Governança, ou Estrutura de Governança, foi descrita nas respostas ao TCU por apenas 3 

tribunais, conforme detalhamento na Figura 5. 
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Figura 5. Relação de tribunais e práticas realizadas 
Fonte: elaborado pelos autores 

Realizando o aprofundamento da análise em determinado regional é possível, por meio 

do primeiro painel demonstrado neste trabalho, verificar as estruturas individuais. Como 

exemplo elucidativo foi utilizado o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, tribunal de médio 

porte que possui uma despesa de 1,11 bilhão de reais, 204 magistrados, 2.176 servidores 

efetivos e 312.478 processos pendentes de baixa considerando as duas instâncias de jurisdição, 

todos tramitando de forma 100% eletrônica, conforme detalhado na Figura 6. 

 

Figura 6. Demonstração da estrutura do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná 

Fonte: elaborado pelos autores 

Utilizando-se do segundo painel desenvolvido neste trabalho torna-se possível verificar 

detalhadamente todas as informações fornecidas pelos TRTs ao Tribunal de Contas da União 

no Levantamento de Governança 2021. Partindo da mesma instituição utilizada no exemplo 

anterior, o TRT da 9ª Região, é identificado que existe uma Política de Governança e uma 

Política de Gestão de Riscos e de Continuidade de Negócios, conforme demonstrado na Figura 

7.  
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Figura 7. Demonstração das práticas de Governança do TRT-PR 

Fonte: elaborado pelos autores 

É mencionado também pela referida organização o Sistema de Governança, composto 

por órgãos colegiados como o Comitê de Estratégia e Gestão Participativa, Tribunal Pleno, 

Órgão Especial e Alta Administração. As formas de comunicação são detalhadas nos 

respectivos normativos fornecidos pelo Regional como evidência ao TCU. 

 

Considerações Finais 

Este trabalho visou fornecer uma metodologia para identificar as práticas de Governança 

realizadas pelos Tribunais Regionais do Trabalho partindo das informações prestadas ao 

Tribunal de Contas da União no ano de 2021. 

O processo Levantamento de Governança realizado pelo TCU fornece subsídios para 

que a sociedade possa conhecer as práticas de Governança que as organizações públicas 

realizam. O relatório Justiça em Números, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi 

utilizado para que fosse possível o conhecimento das estruturas dos regionais, tal como 

composição, despesas, além de diversos indicadores de produtividade e desempenho. 

Muitas das vezes, as informações disponibilizadas pelos órgãos superiores e de controle 

são em demasia abrangentes, como o relatório Justiça em Números, que em 2021 reunia 342 

páginas de conteúdo. Já no Levantamento de Governança os dados são disponibilizados em 

forma bruta e os relatórios são apenas individuais, impossibilitando a realização de consultas e 

comparativos. Em ambos os casos, a falta de conhecimento técnico sobre os temas pode ser um 

impeditivo para que a prestação de contas à sociedade seja realizada de forma clara, fornecendo 

informações temáticas conforme necessidade de consulta. O desenvolvimento de painéis, 

conforme já existem iniciativas no Poder Judiciário brasileiro, permitem que esse cenário seja 

aprimorado.  

Neste trabalho a elaboração dos painéis permitiu a interpretação comparativa de como 

as evidências prestadas pelos tribunais podem fornecer o detalhamento das práticas de 

Governança realizadas. O conceito desenvolvido pelos autores possui aspecto inovador e pode 
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ser utilizado por outras organizações públicas para análise dos segmentos do Poder Judiciário 

brasileiro e da Administração Pública Federal.  

Cabe ressaltar que o envio das respostas das organizações públicas ao TCU ocorreu em 

junho de 2021 e eventuais estágios iniciais podem ser justificados pelo fato de alguns tribunais 

ainda estarem se adaptando às boas práticas de Governança e, muitas das vezes, não disporem 

de estrutura interna dedicada ao tema para atuar como unidade de apoio. Independentemente, 

tais práticas podem existir nas organizações, tanto pela forma empírica de lidar com o tema, ou 

mesmo havendo determinados normativos que embasam a Governança, mas evidencia-se a 

falta de estruturas padronizadas nos tribunais da Justiça do Trabalho. 

Ressalta-se que a utilização do específico tribunal na seção anterior deste trabalho teve 

caráter elucidativo, visando exemplificar a aplicação dos painéis desenvolvidos para extrair as 

informações das práticas realizadas pelos regionais. Tal exercício poderia ser realizado com 

qualquer um dos 24 TRTs, e, considerando-se que a base do Justiça em Números compreende 

os 90 tribunais que compõe o Judiciário, o estudo pode ser expandido de modo a permitir a 

análise de todo o Poder ou outros segmentos de justiça. Da mesma forma, o painel desenvolvido 

com vistas a analisar o Levantamento de Governança do TCU pode ser utilizado para avaliar 

as aproximadamente 400 instituições públicas nas quais o questionário é aplicado, de forma 

geral ou por segmento, como por exemplo, empresas estatais e órgãos do executivo.  

Nas práticas dos regionais, o principal desafio encontrado foi a ausência de uma 

padronização para as respostas, que vão desde citações de normativos, documentos internos, 

páginas no sítio institucional e diagramações, a regulamentações e boas práticas externas ao 

órgão. A interpretação tende a ser focada em determinados quesitos, pois há mais de 100 

perguntas no questionário do TCU e que se desmembram em mais de 600 itens de controle.  

Por fim, quanto à continuidade da pesquisa, este trabalho está relacionado a Tese de 

Doutorado de um dos autores, e o prosseguimento se dará na identificação do quanto as práticas 

de Governança realizadas pelos tribunais influenciam seus respectivos resultados e 

desempenho, o que vai ao encontro da otimização de recursos necessária às instituições públicas 

e maximização do valor entregue à sociedade.  
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