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SITUAÇÃO ATUAL E JUSTIFICATIVA 

Em 2014 foi elaborado pelo TCU o primeiro levantamento sobre a situação do tribunal em 
relação à adoção de boas práticas de governança pública, isto é, sobre a capacidade da 
instituição em ser adequadamente governada e gerida pelas instâncias internas e 
externas de governança e de gestão, em prol do interesse da sociedade.  Este 
levantamento, que é convertido no indicador específico IGov, permite estabelecer uma 
série de ações que, caso adotadas ou executadas, possibilitam melhorar a capacidade de 
governança pública do tribunal.  Adiciona-se a isto o fato da Justiça do Trabalho, através 
do CSJT, ter adotado o IGov como indicador oficial para avaliar o alcance do objetivo 
estratégico “Fortalecer os processos de governança e o combate à corrupção”. 

 

DESCRIÇÃO 

Definição e implementação de projetos e ações que visem o aprimoramento da gestão e 
governança corporativas tais como: 

• Elaboração e publicação de Código de Ética; 

• Sistema de Gestão de Riscos; 

• Definição de papéis e responsabilidades dos gestores; 

• Classificação e divulgação das informações, visando aumentar a transparência; 
entre outros. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Maior transparência das ações e resultados do tribunal; 

� Avaliação e tratamento dos riscos organizacionais; 

� Aprimoramento dos processos de governança corporativa e de gestão; 
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� Melhoria na performance do indicador IGov estabelecido pelo TCU e adotado pelo 

CSJT. 

 

VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA  

Aperfeiçoar a gestão e a governança corporativa e de TIC. 

 

PREVISÃO DE INÍCIO DO PROJETO: Março de 2015. 
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