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APRESENTAÇÃO
O presente relatório demonstra o resultado dos Processos Participativos realizados no 

âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região para elaboração das Metas Nacionais 
do ano de 2022. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT disponibilizou formulários 
padronizados para os Tribunais, que foram replicados em cada Instituição.

A pesquisa destinada ao público interno ocorreu no período de  28 de junho a 31 de julho 
de 2021 e o questionário externo ficou disponível na página do TRT-15 no período de 21 de 
junho a 31 de julho do corrente ano. 

Magistrados e Servidores participaram da pesquisa interna do Regional e  Advogados, 
Trabalhadores, Empregadores, Ministério Público, membros da OAB e  Entidades de Classe  
responderam a pesquisa externa. Todos puderam colaborar com a definição das Metas 
Nacionais do Poder Judiciário além de compreender sobre os caminhos da Justiça Trabalhista 
para o próximo ano.

Foi a primeira vez que a Justiça do Trabalho realizou, de forma unificada,  a coleta de 
informações sobre as Metas Nacionais. A iniciativa, alinhada aos objetivos estipulados na 
Estratégia Nacional de 2021-2026, contribuiu  com o aprimoramento e aperfeiçoamento da 
prestação jurisdicional. 



PESQUISA INTERNA
 Disponibilizada no período de 28 de junho a 31 de julho de 2021

Participantes:

● Magistrados e 
● Servidores



1. A primeira questão define o perfil do pesquisado, identificando-o como Magistrado ou 
Servidor do Quadro.

Nota-se, por meio do seguinte gráfico, que os Servidores do Quadro tiveram maior participação, 
sendo responsáveis por 40,4% do total.



2. Levando em conta o movimento de baixa do processo e que a Meta 1 envolve apenas a 
primeira decisão (antes da baixa),  você acredita que se deve manter a atual cláusula de barreira 
(TCL inferior a 25%).  Sim ou Não ?

Conforme demonstrado no gráfico abaixo, a maioria respondeu “Sim”, representando 41,5%.



3. Qual cláusula de barreira poderia ser utilizada como alternativa?

Conforme demonstrado no gráfico abaixo, com 31,3%, a alternativa escolhida foi a de não haver 
nenhum processo com mais de 365 dias pendentes de 1ª decisão.



4. Considerando que a  Meta 2 - Julgar processos mais antigos é permanente, qual o período de 
referência para considerar um processo como  “antigo” você julga adequado para a Meta em 2022 ?

Conforme gráfico abaixo, 36,2% responderam: Não deixar sem 1 ª decisão processos distribuídos até 
dez/2019.



5. Considerando que a Meta 2 - Julgar processos mais antigos é permanente, qual o percentual para a 
meta você considera adequado ?

Conforme demonstrado no gráfico abaixo, 27,7% consideram julgar até 31/12/2022, pelo menos,  93% 
dos processos distribuídos até o período de referência.



6. Considerando que a Meta 3 visa estimular soluções consensuais para os conflitos, qual o incremento 
no Índice de Conciliação em relação aos julgados você considera adequado?

Conforme gráfico abaixo, 29,8% responderam: Aumentar o índice de conciliação em relação à média do 
biênio 2019/2020 em 1 ponto percentual.



7. Você acredita que deve ser mantida a atual cláusula de barreira da Meta 3 (40% de conciliação em 
relação aos julgados)? 

Conforme gráfico abaixo, 40,4% responderam “Sim”.



8. Considerando que é necessário reduzir a taxa de congestionamento no judiciário, você acha que deve 
haver uma meta somente para fase de conhecimento e outra para fase de execução?

Conforme gráfico abaixo, 44,7% responderam “Sim”.



9. Qual o percentual de redução você considera adequado para a fase de conhecimento no 1º e 2º graus?
 
Conforme o gráfico abaixo, 35,7%  responderam: Reduzir em 1 ponto percentual a taxa de 
congestionamento líquida em relação à 2020.



10. Qual o percentual de redução você considera adequado para a fase da execução? 

Conforme gráfico abaixo, 33,3% responderam: Reduzir em 1 ponto percentual a taxa de 
congestionamento líquida, exceto execuções fiscais, em relação à 2020.



11. Qual o percentual de redução você considera adequado para o primeiro e segundo graus, nas fases de 
conhecimento e execução? 

Conforme gráfico abaixo, 30% responderam: Reduzir em 2 pontos percentuais a taxa de 
congestionamento.



12. Considerando que estamos empenhados em estimular o cumprimento do Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) de número 8 da Agenda 2030 (Trabalho Decente e Crescimento 
Econômico Sustentável) da Organização das Nações Unidas (ONU), quais os três temas você considera 
que deveriam ser priorizados ou ter metas estabelecidas pela Justiça? 

Conforme gráfico abaixo,  25,5% responderam “Não” sobre o tema “Acidente de Trabalho”



13. Considerando que estamos empenhados em estimular o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) de número 8 da Agenda 2030 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico Sustentável) da 
Organização das Nações Unidas (ONU), quais os três temas você considera que deveriam ser priorizados ou ter 
metas estabelecidas pela Justiça? [Assédio moral /Assédio Sexual]

Conforme gráfico abaixo, 26,6% responderam “Sim” para priorização do Assédio Moral / Assédio Sexual



14. Considerando que estamos empenhados em estimular o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) de número 8 da Agenda 2030 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico Sustentável) da 
Organização das Nações Unidas (ONU), quais os três temas você considera que deveriam ser priorizados ou ter 
metas estabelecidas pela Justiça? [Combate ao trabalho infantil]

Conforme gráfico abaixo, 26,6% responderam  “Sim” para  priorização ao Combate ao Trabalho Infantil



15. Considerando que estamos empenhados em estimular o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) de número 8 da Agenda 2030 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico Sustentável) da 
Organização das Nações Unidas (ONU), quais os três temas você considera que deveriam ser priorizados ou ter 
metas estabelecidas pela Justiça? [Discriminação no trabalho]

Conforme gráfico abaixo, 39,4% responderam “Não” referente à Discriminação no Trabalho.



16. Considerando que estamos empenhados em estimular o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) de número 8 da Agenda 2030 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico Sustentável) da 
Organização das Nações Unidas (ONU), quais os três temas você considera que deveriam ser priorizados ou ter 
metas estabelecidas pela Justiça? [Doenças ocupacionais]

Conforme gráfico abaixo, 28,7% responderam “Não”



17. Considerando que estamos empenhados em estimular o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) de número 8 da Agenda 2030 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico Sustentável) da 
Organização das Nações Unidas (ONU), quais os três temas você considera que deveriam ser priorizados ou ter 
metas estabelecidas pela Justiça? [Jornada exaustiva – Trabalho análogo a escravo]

Conforme gráfico abaixo,  31,9% responderam “Não”.



18. Considerando que estamos empenhados em estimular o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) de número 8 da Agenda 2030 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico Sustentável) da 
Organização das Nações Unidas (ONU), quais os três temas você considera que deveriam ser priorizados ou ter 
metas estabelecidas pela Justiça? [Reclamações sobre insalubridade /periculosidade]

Conforme gráfico abaixo,  45,7% responderam “Não”.



19. Considerando que estamos empenhados em estimular o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) de número 8 da Agenda 2030 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico Sustentável) da 
Organização das Nações Unidas (ONU), quais os três temas você considera que deveriam ser priorizados ou ter 
metas estabelecidas pela Justiça? [Terceirizações]

Conforme gráfico abaixo,  42,6% responderam “Não”



20. Considerando que estamos empenhados em estimular o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) de número 8 da Agenda 2030 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico Sustentável) da 
Organização das Nações Unidas (ONU), quais os três temas você considera que deveriam ser priorizados ou ter 
metas estabelecidas pela Justiça? [Trabalho por aplicativos]

Conforme gráfico abaixo,  39,4% responderam “Não”



21. Considerando que a Meta 10 consiste em realizar exames periódicos de saúde dos magistrados(as) e dos 
servidores(as) e promover ações com vistas a reduzir a incidência de casos de uma das cinco doenças mais 
frequentes constatadas nos exames periódicos de saúde ou de uma das cinco maiores causas de absenteísmos 
do ano anterior.

Qual percentual  mínimo de magistrados e servidores deve fazer exames periódicos em 2022? 

Conforme gráfico abaixo,  o percentual mínimo seria de 50% 



22. Qual percentual  mínimo de magistrados e servidores deve fazer exames periódicos em 2022? 

Conforme gráfico abaixo, o percentual apontado é de 100%  



23. Quantas ações para promover a saúde de magistrados e servidores você acha que devem ser 
realizadas por ano?

Conforme gráfico abaixo, 19,1% responderam que o total deveria ser de 3 ações por ano.



24. Considerando a orientação do CNJ para implantação do Programa Justiça 4.0, quais ações você 
acredita que a Justiça do Trabalho deveria implantar? Juízo 100% Digital (Resolução CNJ nº 
345/2020)

A maioria respondeu afirmativamente com 38,3% para o “Sim”.



25. Considerando a orientação do CNJ para implantação do Programa Justiça 4.0, quais ações você 
acredita que a Justiça do Trabalho deveria implantar? Indique em quantas unidades o Juízo 100% 
Digital deveria ser implantado.

Conforme demonstrado no gráfico abaixo, 31,9% responderam que em 10% das unidade de cada 
Regional.



26. Considerando a orientação do CNJ para implantação do Programa Justiça 4.0, quais ações você 
acredita que a Justiça do Trabalho deveria implantar? Expansão do Balcão Virtual (Resolução CNJ nº 
372/2021)

A maioria com 37,2% respondeu “Sim”.



27. Considerando a orientação do CNJ para implantação do Programa Justiça 4.0, quais ações você 
acredita que a Justiça do Trabalho deveria implantar? Codex (alimentar o Data-Jud de forma 
automatizada e transformar, em texto puro, decisões e petições, a fim de ser utilizado como insumo de 
modelo de IA).

  O gráfico ao lado demonstra que 29,8% responderam “Sim” para o uso do Codex:



28. Considerando a orientação do CNJ para implantação do Programa Justiça 4.0, quais ações você 
acredita que a Justiça do Trabalho deveria implantar? Indique em quantos órgãos o Codex deveria 
ser implantado:

Conforme gráfico, 26,8% responderam em 100% dos Regionais.



29. Considerando a orientação do CNJ para implantação do Programa Justiça 4.0, quais ações 
você acredita que a Justiça do Trabalho deveria implantar? Núcleo de Justiça 4.0 - Cooperação 
Judicial (Resoluções CNJ nº 385/2021 e nº 398/2021)

O gráfico ao lado demonstra que 39,4% responderam “Sim”



30. Você gostaria de sugerir alteração da forma de apuração do desempenho do judiciário?

A maioria respondeu que “Não”, com 36,2%.



PESQUISA EXTERNA
 Disponibilizada no período de 21 de junho a 31 de julho de 2021

Público envolvido:

● Trabalhadores;
●  Empregadores;
● Membros da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB;
● Membros do Ministério Público do Trabalho - MPT;
● Representante das Entidades de Classe e 
● Outros.



1. Na pesquisa externa, o público participante foi composto de: advogados, trabalhadores, 
empregadores, membro do MPT,  entre outros. Conforme demonstrado no gráfico abaixo,  o grupo 
composto por Advogados representou 26,2% dos que participaram da pesquisa externa.



2. Você acha importante a Justiça do Trabalho continuar estimulando a conciliação como forma de 

solução mais rápida dos processos?

A maioria respondeu “SIM”.



3. Você acha importante que a Justiça do Trabalho monitore os processos, com vistas a reduzir a fila de 
pendentes de julgamento (taxa de congestionamento)?

O Gráfico demonstra que o resultado foi “Sim”, correspondendo a 47,7%.



4. Na sua opinião, o judiciário trabalhista deve continuar se preocupando em estabelecer metas 
voltadas à saúde de magistrados e servidores para reduzir afastamentos no trabalho e garantir  a 
melhor prestação do serviço público?

Conforme podemos verificar no Gráfico abaixo, 44,6% responderam “Sim”.



5. Na sua opinião, a Justiça do Trabalho deve ampliar meios que permitam a prestação de serviços 
judiciais ao público de forma totalmente virtual?

Conforme demonstrado no Gráfico abaixo, a maioria respondeu afirmativamente: “Sim”, deve ampliar 
a forma virtual de prestação de serviços.



6. Na pesquisa externa, foram feitos questionamentos sobre o cumprimento do Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) de número 8 da Agenda 2030 relativo ao Trabalho Decente e 

Crescimento Econômico Sustentável da ONU. 

Referente à priorização ou estabelecimento de metas pela justiça sobre o Tema: “Acidente de 

Trabalho”, o resultado revelou que 29,2% responderam “Não”.



7. Sobre a priorização ou estabelecimento de metas pela justiça referente ao Tema: “Assédio 
Moral / Assédio Sexual”

O resultado demonstra que 30% responderam “Não”.



8. Sobre a priorização ou estabelecimento de metas pela justiça referente ao Tema: “Combate ao 
trabalho infantil”

O Gráfico abaixo aponta que 26,9% responderam “Não”.



9. Sobre a priorização ou estabelecimento de metas pela justiça referente ao Tema: “Discriminação 
no Trabalho”

Conforme Gráfico abaixo, 35,4% responderam "Não”



10. Sobre a priorização ou estabelecimento de metas pela justiça referente ao Tema: “Doenças 
Ocupacionais”

O Gráfico abaixo, 33,8% responderam “Não”.



11. Sobre a priorização ou estabelecimento de metas pela justiça referente ao Tema: “Jornada 
exaustiva - Trabalho análogo a escravo”

O Gráfico abaixo reflete que  26,9% responderam “Não”.



12. Sobre a priorização ou estabelecimento de metas pela justiça referente ao Tema: “Reclamações 
sobre insalubridade / periculosidade”

Conforme demonstrado no Gráfico,  46% responderam “Não”.



13. Sobre a priorização ou estabelecimento de metas pela justiça referente ao Tema: “ Terceirizações”

Conforme demonstrado no Gráfico abaixo,  38% responderam “Não”.



14. Sobre a priorização ou estabelecimento de metas pela justiça referente ao Tema: “Trabalho por 
aplicativos”

O Gráfico demonstra que  34,6% responderam  “Não”.



15. Na pesquisa externa também foi questionado sobre informações pessoais, se o respondente já teve 

algum dado pessoal, informado à Justiça do Trabalho, que tenha sido divulgado por terceiros, 

inapropriadamente.

Conforme demonstrado no Gráfico,  43,8% responderam “Não”.



16. Outra pergunta importante feita na pesquisa externa, foi sobre a confiança na Justiça do 
Trabalho: Você confia na atuação da Justiça do Trabalho?

Conforme gráfico abaixo,  a maioria respondeu que “Confia Muito”.



17. Você entende que há medidas adicionais que a Justiça do Trabalho poderia tomar para tornar 
menos burocrático o andamento dos processos?

Conforme gráfico abaixo,  a maioria respondeu “Sim”, totalizando 43,8% .
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