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Perfil dos participantes

33

125

5

15

1

11

Magistrado Servidor Ministério

Público

Advogado Associação de

Classe

Sociedade

Magistrado 33 65,8%

Servidor 125 17,4%

Ministério Público 5 2,6%

Advogado 15 7,9%

Associação de Classe 1 0,5%

Sociedade 11 5,8%

Total de Respostas

190



Consolidação

dos Resultados 

por 

Macrodesafio



Tem por finalidade materializar, na prática judiciária, o comando constitucional da razoável duração do processo. Trata-se de garantir a prestação

jurisdicional efetiva e ágil, com segurança jurídica e procedimental na tramitação dos processos judiciais, bem como elevar a produtividade dos

servidores e magistrados.

Macrodesafio agilidade e produtividade na Prestação Jurisdicional

Na sua avaliação, qual é o grau de contribuição das metas descritas a seguir para tornar a prestação 

jurisdicional da Justiça do Trabalho mais ágil e produtiva?

Julgar quantitativo de processos em

relação aos distribuídos no ano corrente.

8
4% 19

10%

59
31%

104
55%

1 Baixo 2 3 4 Alto

Diminuir a taxa de congestionamento

líquida das execuções não fiscais

9
5%

22
11%

62
33%

97
51%

1 Baixo 2 3 4 Alto

Julgar processos mais antigos

6
3% 15

8%

50
26%

119
63%

1 Baixo 2 3 4 Alto



Conjunto de atos que visem à proteção da coisa pública, à lisura nos processos eleitorais, à preservação da probidade administrativa e à persecução

dos crimes contra a administração pública e eleitorais, entre outros. Para tanto, deve-se priorizar a tramitação dos processos judiciais que tratem do

desvio de recursos públicos e de improbidade e de crimes eleitorais, além de medidas administrativas relacionadas à melhoria do controle e

fiscalização do gasto público no âmbito do Poder Judiciário.

Macrodesafio enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais

Na sua avaliação, qual é o grau de contribuição da meta descrita a seguir para o enfrentamento da 

corrupção e da improbidade administrativa?

Identificar o tempo médio de tramitação dos 

processos administrativos disciplinares.

9
5%

27
14%

62
33%

92
48%

1 Baixo 2 3 4 Alto



Refere-se ao fomento de meios extrajudiciais para prevenção e para resolução negociada de conflitos, com a participação ativa do cidadão. Visa

estimular a comunidade a dirimir suas contendas sem necessidade de processo judicial, mediante conciliação, mediação.

Macrodesafio prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais para os conflitos

Na sua avaliação, qual é o grau de contribuição da meta descrita a seguir para a prevenção de litígios 

e a adoção de soluções consensuais para os conflitos?

Estimular as soluções por conciliação.

8
4% 14

8%

42
22%

126
66%

1 Baixo 2 3 4 Alto



Promoção do sistema de precedentes estabelecido pelo novo Código de Processo Civil - CPC, buscando fortalecer as decisões judiciais, racionalizar

o julgamento de casos análogos, garantir a segurança jurídica, bem como, a coerência e a integridade dos provimentos judiciais. Abarca também a

redução do acúmulo de processos relativos à litigância serial, visando reverter a cultura da excessiva judicialização.

Macrodesafio consolidação do sistema de precedentes obrigatórios

Na sua avaliação, qual é o grau de contribuição das metas descritas a seguir para a consolidação do 

sistema de precedentes obrigatórios?

Identificar o tempo médio entre a 

afetação/admissão e a publicação do acórdão 

de mérito nos incidentes de resolução de 

demandas repetitivas.

4
2% 25

13%

83
44%

78
41%

1 Baixo 2 3 4 Alto

Identificar o tempo médio entre a

afetação/admissão e a publicação do acórdão 

de mérito nos incidentes de assunção

de competência

3
2%

35
18%

82
43%

70
37%

1 Baixo 2 3 4 Alto



Refere-se ao aprimoramento de métodos e práticas objetivando potencializar o capital humano nos órgãos do Poder Judiciário.

Macrodesafio aperfeiçoamento da gestão de pessoas

Na sua avaliação, qual é o grau de contribuição da meta descrita a seguir para o aperfeiçoamento da 

gestão de pessoas? 

Realizar exames periódicos de saúde de 

magistrados e de servidores e promover ação 

com vistas a reduzir a incidência de casos de 

doenças mais frequentes constatadas nos 

exames periódicos de saúde ou de causas de 

absenteísmos.

13
7%

17
9%

42
22%

118
62%

1 Baixo 2 3 4 Alto



Visa aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal em tecnologia da informação, prover infraestrutura de TIC apropriada às

atividades judiciais e administrativas, promover a adoção de padrões tecnológicos, aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de

sistemas de informação, aprimorar a segurança da informação e proteger os dados pessoais como forma de garantir a liberdade e a privacidade das

pessoas.

Macrodesafio fortalecimento da estratégia nacional de tecnologia da informação e comunicação

e de proteção de dados

Na sua avaliação, qual é o grau de contribuição da meta descrita a seguir para o fortalecimento da 

estratégia nacional de tecnologia da informação e comunicação e de proteção de dados? 

Aumentar o percentual de processos 

judiciais eletrônicos em relação ao 

acervo total

2
1%

10
5%

31
16%

147
78%

1 Baixo 2 3 4 Alto



Coordenadoria de Gestão 
Estratégica do TRT6


