
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - FORTALECER A 
COMUNICAÇÃO E AS PARCERIAS 

INSTITUCIONAIS  
 

2 - PROMOVER O TRABALHO 
DECENTE E A SUSTENTABILIDADE 

 
 

 
3 - GARANTIR A DURAÇÃO 
RAZOÁVEL DO PROCESSO 

 
 

4 - PROMOVER A INTEGRIDADE E 
A TRANSPARÊNCIA EM RELAÇÃO 

AOS ATOS DE GESTÃO 
PRATICADOS  

5 - ASSEGURAR O TRATAMENTO 
ADEQUADO DOS CONFLITOS 

TRABALHISTAS  

6 - GARANTIR A EFETIVIDADE DO 
TRATAMENTO DAS DEMANDAS 

REPETITIVAS  

7 - FORTALECER A GOVERNANÇA 
E A GESTÃO ESTRATÉGICA 

 

8 - APERFEIÇOAR A GESTÃO 
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

 
9 - INCREMENTAR MODELO DE 

GESTÃO DE PESSOAS EM 
ÂMBITO NACIONAL 

 

 
10 - APRIMORAR A 

GOVERNANÇA DE TIC E A 
PROTEÇÃO DE DADOS 
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PERSPECTIVA 
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CRESCIMENTO 

Condições de 

gestão 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSSÁRIO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Aperfeiçoar os processos de comunicação com foco na divulgação e disseminação das competências institucionais, 
estratégias e políticas públicas implantadas, e resultados operativos da jurisdição trabalhista para todos os atores do 
sistema de justiça e sociedade, para fortalecer a transparência e a imagem da Justiça do Trabalho. 
 

Objetivo 5 

Promover ambientes de trabalho seguros e protegidos, a dignificação do trabalhador, a não discriminação de gêneros, 
raça e diversidade, o combate ao trabalho infantil, bem como a gestão e o uso sustentável, eficiente e eficaz dos recursos 
sociais, ambientais e econômicos, visando o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS da 
Organização das Nações Unidas – Agenda 2030. 

 

Materializar a razoável duração do processo em todas as suas fases, garantindo-se a prestação jurisdicional efetiva e 
ágil, com segurança jurídica e procedimental na tramitação processual, reduzindo-se o congestionamento de processos e 

elevando-se a eficiência na realização dos serviços judiciais e extrajudiciais. 

Promover mecanismos de integridade e transparência em relação aos atos de gestão praticados, garantindo-se 
alinhamento entre a estratégia corporativa e prioridades de gestão às despesas de maior impacto orçamentário.  

 

Proporcionar o desenvolvimento da cultura da paz, estimulando a aplicação de meios consensuais de solução de 
conflito, como a mediação e a conciliação, com vistas a consolidar a Política de Tratamento Adequada de Conflito de 
Interesses, prevista na Resolução CNJ n. 125/2010. 

 

Objetivo 4 

Objetivo 3 

Objetivo 2 

Objetivo 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

Garantir estrutura, sistemas de informação, processos de trabalho padronizado, bem como pessoal qualificado para o 
tratamento e solução das demandas judiciais seriadas, visando alcançar maior segurança jurídica, economia processual e 
racionalidade administrativa na gestão judiciária.  

 

Aprimorar as estruturas de governança e gestão estratégica, de modo a desenvolver processos de trabalho inovadores, 
com suporte de sistemas digitais integrados de gestão de pessoal, de aquisições, de finanças, bem como os relacionados 
às atividades de compliance e gestão de riscos organizacional, que permitam a tramitação de processos e documentos e 
a prática de atos de gestão com maior rastreabilidade, segurança, confiabilidade, integridade, atualidade, celeridade, 
transparência e eficiência. 

Assegurar a eficiência da gestão de custos vinculada à estratégia, por meio do funcionamento aperfeiçoado e universal 
de mecanismos de administração orçamentária e financeira, com dados íntegros sobre o planejamento e a qualidade da 
execução do orçamento.  

 

Desenvolver, regulamentar e aplicar estratégias eficientes de alocação de força de trabalho, bem como propiciar um 
ambiente de trabalho saudável, levando-se em consideração os aspectos físicos e psicossociais que envolvam a 
organização do trabalho, a gestão por competências, tendo como referencial a corresponsabilidade das lideranças e a 
autorresponsabilidade dos servidores e magistrados, os normativos dos órgãos de controle, as peculiaridades da 
jurisdição trabalhista, as competências exigíveis para o trabalho digital, como também as modalidades de trabalho 
presencial e à distância, além da inovação dos métodos de trabalho. 

Garantir o aprimoramento, a integridade e a disponibilidade dos sistemas de informação e dos bancos de dados 
mantidos pela Justiça do Trabalho, por meio de mecanismos de controle consistentes, bem como a modernização de 
ativos e tecnologias que visem à implementação de grandes bases de dados e aplicação de inteligência artificial para a 
melhoria dos processos de trabalho e da qualidade dos serviços prestados à sociedade. 

Objetivo 6 

Objetivo 7 

Objetivo 8 

Objetivo 9 

Objetivo 10 


