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168 respostas

Não está aceitando respostas

Mensagem para os participantes

Qual é a sua relação com a Justiça do Trabalho?

168 respostas

Macrodesafio agilidade e produtividade na Prestação Jurisdicional

Este formulário não aceita mais respostas

Resumo Pergunta Individual

Magistrado
Servidor
Ministério Público
Advogado
Associação de classe
Sociedade

14,9%

83,3%

TRT12 - Consulta Pública - Metas Nacionais da Justiça do Trabalho par

Perguntas Respostas 168
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Na sua avaliação, qual é o grau de contribuição das metas descritas abaixo para tornar
a prestação jurisdicional da Justiça do Trabalho mais ágil e produtiva?

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

Na sua avaliação, qual é o grau de contribuição da meta descrita abaixo para o
enfrentamento da corrupção e da improbidade administrativa?

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

Julgar quantitativo de processos em
relação aos distribuídos no ano corrente.

Julgar processos mais antigos. Diminuir a taxa de congestionam
líquida das execuções não fisca
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Identificar o tempo médio de tramitação dos processos administrativos disciplinares.
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Na sua avaliação, qual é o grau de contribuição da meta descrita abaixo para a
prevenção de litígios e a adoção de soluções consensuais para os conflitos?

Macrodesafio consolidação do sistema de precedentes obrigatórios

Na sua avaliação, qual é o grau de contribuição das metas descritas abaixo para a
consolidação do sistema de precedentes obrigatórios?

Macrodesafio aperfeiçoamento da gestão de pessoas

Estimular as soluções por conciliação.
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Identificar o tempo médio entre a afetação/admissão e a
publicação do acórdão de mérito nos incidentes de resolução

de demandas repetitivas.

Identificar o tempo médio entre a afetação/ admissão 
publicação do acórdão de mérito nos incidentes de assu

de competência
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Na sua avaliação, qual é o grau de contribuição da meta descrita abaixo para o
aperfeiçoamento da gestão de 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 abaixo para o
fortalecimento da estratégia nacional de tecnologia da informação e comunicação e de
proteção de dados?

Sugestões

Realizar exames periódicos de saúde de magistrados e de servidores e promover ação com vistas a reduzir a incidênc
casos de doenças mais frequentes constatadas nos exames periódicos de saúde ou de causas de absenteísmos.
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Aumentar o percentual de processos judiciais eletrônicos em relação ao acervo total.
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Este espaço é destinado a sugestões adicionais.

27 respostas

Sugere-se como meta a facilitação de acesso ao cidadão e advogado às informações processuais,
podendo até exigir o token para a primeira habilitação, mas após, habilitar o celular como chave para
acesso aos processos, o qual poderia acessá-los e trabalhar neles em qualquer lugar, sem
necessidade de carregar o token a "tira-colo" (ou sempre memorizar a senha, no caso do cidadão)!
Ter como meta incentivar o rodízio para teletrabalho (quanto mais pessoas participando, melhor,
sempre de forma voluntária... quem quiser ir trabalhar presencialmente todos os dias, à vontade),
facilitando o acesso a outras pessoas por disponibilizar mais vagas para estacionamento, menos
congestionamento de pessoas e menos poluição ambiental por ter menos veículos circulando!
Incentivar mais audiências telepresenciais (as audiências iniciais poderiam ser todas assim!) e até
as de instrução, quando as partes assim o quiserem (com todos os cuidados inerentes ao
procedimento).

Menos interesse em metas e mais contribuição do CNJ para reajuste dos servidores. Judicialização
da reforma da previdência que teve uma transição nula. Fim das conciliações , valorização da justiça
do trabalho e dos direitos dos trabalhadores.

Valorizar o servidor público do Judiciário e dar ênfase para entendimento de sua função social, em
especial o quanto o seu trabalho significa para a evolução das pessoas que fazem parte das
camadas mais pobres e frágeis da sociedade brasileira.


