
Relatório da Consulta Pública para Estratégia Nacional do Poder Judiciário de
2021-2026

Com o objetivo de cumprir os macrodesafios definidos na Estratégia Nacional
do Poder Judiciário de 2021-2026, a Justiça do Trabalho realizou no período de a
Consulta Pública sobre os seus serviços oferecidos, com o intuito de em 2023,
adotar esforços alinhados ao interesse público e em prol da melhoria da prestação
jurisdicional. Dessa maneira, até 1ª de julho, a sociedade e os públicos interessados
foram convidados a contribuir respondendo à Consulta Pública Metas Nacionais
para 2023 - Processos Participativos.

O link com a consulta foi disponibilizado no Portal do TRT da 11a Região,
foram enviados e-mails para os advogados cadastrados além do contato feito por
meio de telefone e e-mail institucional com os magistrados e servidores do TRT da
11a Região na Amazônia e Roraima.

https://portal.trt11.jus.br/index.php/comunicacao/7140-consulta-publica-par
a-definir-metas-nacionais-da-justica-do-trabalho-para-2023-esta-disponivel-ate-1-de-j
ulho?highlight=WyJjb25zdWx0YSIsInBcdTAwZmFibGljYSIsImNvbnN1bHRhIHBcdTA
wZmFibGljYSJd

O Regional realizou a pesquisa entre os dias 20/06/2022 à 01/07/2022, para
subsidiar a elaboração das METAS do Judiciário em conformidade Lei nº
13.709/2018 (LGPD).
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Os resultados da pesquisa estão agrupados em uma análise da Justiça do
Trabalho com um todo e em dados pormenorizados do TRT da 11a Região conforme
segue.

Quanto ao perfil dos respondentes da JT temos:
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Em uma análise comparativa entre os Tribunais da Justiça do Trabalho
observa-se uma participação expressiva dos magistrados e servidores do TRT da
11a Região e uma participação dentro da média dos respondentes externos.
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Quanto ao grau de satisfação e itens onde pode-se melhorar salta aos olhos a
necessidade de Valorização do corpo funcional bem como a Agilidade das
decisões. Itens que podem nortear os grupos de trabalho para entender melhor os
motivos e ajustar as ações estratégicas.
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Quanto ao dados coletados dos respondentes do TRT da 11a Região temos:

No TRT da 11a Região um dos destaques foi a participação dos Magistrados,
aproximadamente 40% de todo o ativo do Regional.

Houve também a participação dos servidores lotados nas Varas de Roraima
que contribuíram com suas opiniões
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O grau de satisfação e pontos de possíveis melhorias foi de encontro ao
resultado nacional, enfatizando um alto grau de satisfação com a possibilidade de
melhoria na valorização do corpo funcional.

Esse relatório servirá como base para nortear as ações e projetos
estratégicos do Regional.
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