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P1 Meu relacionamento é com:
Responderam: 502 Ignoraram: 3

TRF 1ª Região
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Seção
Judiciária d...

Seção
Judiciária d...

Seção
Judiciária d...

Outro tribunal
regional...
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14.94% 75

1.20% 6

5.38% 27

2.99% 15

9.56% 48

8.17% 41

7.77% 39

3.98% 20

7.17% 36

23.51% 118

4.38% 22

3.39% 17

3.19% 16

0.80% 4

3.19% 16

0.40% 2

TOTAL 502

OPÇÕES DE RESPOSTA RESPOSTAS

TRF 1ª Região (2ª instância)

Seção Judiciária do Acre 

Seção Judiciária do Amazonas

Seção Judiciária do Amapá

Seção Judiciária da Bahia

Seção Judiciária do Distrito Federal

Seção Judiciária do Goiás

Seção Judiciária do Maranhão

Seção Judiciária do Mato Grosso

Seção Judiciária de Minas Gerais

Seção Judiciária do Pará

Seção Judiciária do Piauí

Seção Judiciária do Rondônia

Seção Judiciária de Roraima

Seção Judiciária do Tocantins

Outro tribunal regional federal ou seção judiciária
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# OUTRO (ESPECIFIQUE) DATE

1 Subseção Judiciária de Pouso Alegre 12/7/2020 5:25 PM

2 TRF 4ª região 12/7/2020 3:52 PM

3 Além da SJ/Amazonas, com o TRF1 também 12/4/2020 3:44 PM

4 TRF1 12/4/2020 2:26 PM

5 Lotação Provisória em Varginha-MG com Licença para acompanhamento de Cônjuge, minha lotação originária é Passo Fundo-
RS(TRF da 4ª Região)

12/4/2020 9:26 AM

6 2ª Vara Federal de Patos de Minas/MG 12/3/2020 9:06 PM

7 subseção de Barra do Garças MT 12/3/2020 1:27 PM

8 Subseção Judiciária de Uberlândia 12/2/2020 12:00 PM
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P2 Eu sou:
Responderam: 504 Ignoraram: 1

Magistrado

Servidor

Estagiário

Prestador de
Serviço

Voluntário

Advogado
privado

Advogado
público,...

Cliente (tenho
um processo ...

Cidadão
interessado ...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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4.96% 25

81.35% 410

1.39% 7

5.16% 26

0.79% 4

3.17% 16

0.00% 0

1.19% 6

1.98% 10

TOTAL 504

# OUTRO (ESPECIFIQUE): DATE

1 Servidora cedida 12/7/2020 6:48 PM

2 Sou servidora cedida de outro órgão 12/3/2020 6:24 PM

3 Requisitado. 12/2/2020 4:27 PM

OPÇÕES DE RESPOSTA RESPOSTAS

Magistrado

Servidor

Estagiário

Prestador de Serviço

Voluntário

Advogado privado

Advogado público, procurador, promotor etc.

Cliente (tenho um processo na Justiça Federal da 1ª Região)

Cidadão interessado em melhorar os serviços da Justiça Federal
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P3 Os macrodesafios voltados à sociedade são:* Garantia dos direitos de cidadania* Fortalecimento da
relação institucional da Justiça Federal com a sociedadeDiante desses 2 grandes temas, em quais

assuntos você acha que podemos atuar mais concentradamente nos anos de 2021 a 2026? Selecione
até 2 opções:

Responderam: 504 Ignoraram: 1

Promover a
gestão da...

Aprimorar o
sistema de...

Aprimorar os
processos e...

Aprimorar o
Portal da 1ª...

Priorizar as
ações judici...

Outro
(especifique)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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77.18% 389

25.79% 130

13.89% 70

37.10% 187

13.69% 69

17.06% 86

Total de respondentes: 504  

OPÇÕES DE RESPOSTA RESPOSTAS

Promover a gestão da qualidade nos serviços prestados

Aprimorar o sistema de controles internos 

Aprimorar os processos e canais de denúncia e de apuração de denúncias

Aprimorar o Portal da 1ª Região na internet

Priorizar as ações judiciais relativas à pandemia de Covid-19

Outro (especifique)
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# OUTRO (ESPECIFIQUE) DATE

1 Valorização dos servidores 12/8/2020 11:14 AM

2 promover a conscientização de que a qualidade na prestação jurisdicional é a celeridade 12/7/2020 9:06 PM

3 Aprimorar prioridade em casos previdenciários 12/7/2020 9:05 PM

4 Promover o controle não só dos servidores, mas também dos magistrados. 12/7/2020 7:45 PM

5 Investimento na automação de rotinas e inteligência artificial 12/7/2020 7:18 PM

6 Migrar processos e serviços a comunidade para plataforma digital. 12/7/2020 7:04 PM

7 Fortalecer a estrutura e condições de trabalho na 1ª Instância 12/7/2020 6:49 PM

8 Aproximar a Justiça Federal da população, orientando quais as áreas de atuação, quais os serviços que a população tem direito 12/7/2020 6:28 PM

9 Celeridade processual 12/7/2020 5:54 PM

10 promover uma gestão de pessoas mais parecidas com a iniciativa privada, privilegiando a produtividade como um todo e não
apenas de alguns servidores

12/7/2020 5:25 PM

11 Modificar a forma como a Justiça Federal se comunica com o cidadão. Atualizar a linguagem e meios aos tempos atuais. 12/7/2020 5:16 PM

12 Priorizar a real solução de conflitos, realizando com presteza o objetivo primordial: dizer e aplicar o ordenamento Jurídico vigente. 12/7/2020 4:53 PM

13 Melhorar os Sistemas Processuais que não estão bons, priNcipalmente a emissão de certidões que nem existe no PJE 12/7/2020 4:41 PM

14 Promover melhorias no PJE 12/7/2020 4:29 PM

15 Provimento de cargos efetivos e de magistrados aprovados nos últimos concursos. 12/7/2020 4:03 PM

16 Incentivar a implantação do programa "Juízo 100% Digital", do CNJ 12/7/2020 3:52 PM

17 Sustentabilidade 12/7/2020 3:48 PM

18 Aprimorar sistemas de interação com o público e sistemas de trabalhos internos 12/7/2020 1:39 PM

19 Celeridade nós processos. Um processo que dura mais de 6 meses pra ser sentenciado não é fazer justiça. 12/7/2020 12:35 PM

20 Priorizar o Servidor 12/7/2020 12:15 PM

21 Priorizar formas de garantir o bem-estar dos servidores, especialmente no que tange à saúde mental. 12/7/2020 11:30 AM

22 Melhorar a divulgação do trabalho desenvolvido pela JF para a Sociedade 12/7/2020 11:02 AM

23 A lentidão ao andamento dos processos e a falta de comunicação com a justiça principalmente em se tratando com acesso a DPU
nós cidadãos de baixa renda precisamos de um acesso rápido e transparente por meio de plataformas eficientes e seguro.

12/7/2020 10:17 AM

24 Aprimorar o sistema de expedição de precatórios para que não se perca o prazo de 1o de julho por conta do sistema 12/7/2020 9:10 AM

25 Dar posse novos servidores. 12/7/2020 8:54 AM
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26 Oferecer mais cursos sobre aos servidores, de forma que não chegue o aviso no último dia de inscrição. Tenho interesse em
cursos sobre o Pje, cursos relacionados às matérias das Turmas Recursais, inicialmente, e português/argumentação. E que não
haja restrição em fazer o curso, caso esteja de férias. Recesso até entendo. Mas férias qual o problema em fazer curso nas férias?

12/6/2020 10:46 AM

27 Priorizar ações judiciais relativas a pensões e aposentadorias 12/5/2020 12:03 AM

28 APRIMORAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO (FOMENTAR ATENDIMENTO POR TELEFONE E POR E-MAIL) E O CONTROLE
DE SUA EFETIVA EXECUÇÃO E DA QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO.

12/4/2020 7:14 PM

29 investimento tecnológico e nos servidores 12/4/2020 6:54 PM

30 Priorização do Juízo 100% Digital 12/4/2020 4:33 PM

31 Há demasiada demora no julgamento dos processos. A justiça federal do Piauí sofre com falta de servidores e processos antigos,
que sequer foram digitalizados.

12/4/2020 2:26 PM

32 Reduzir o número de servidores cedidos e contratar novos servidores que passaram no último concurso. E sim, entendo que é
necessário ter orçamento pra esse tipo de coisa, mas há muitos servidores cedidos que nem deveriam estar mais no quadro do
órgão.

12/4/2020 1:48 PM

33 Ampliar o teletrabalho para os servidores 12/4/2020 1:33 PM

34 Celeridade nas decisões 12/4/2020 11:44 AM

35 Agilizar a tramitação dos processos no Tribunal, com a criação de mais cargos de desembargador federal 12/4/2020 11:40 AM

36 Fortalecer a política da Segurança Institucional 12/4/2020 10:39 AM

37 modificar o organograma das Subseções com inclusão de servidores de TI, pois atualmente são 2 cargos de Analista
Administrativo que não mais correspondem com a atual necessidade.

12/4/2020 9:53 AM

38 Melhor tratamento com prestadores de serviço e colaboradores. Estamos em uma pandemia e trabalhando todos os dias. Há anos
não temos recesso!

12/4/2020 9:04 AM

39 utilizar mais as redes sociais para que as partes tenham acesso aos serviços e saibam o que acontece com o processo delas,
como a utilização de whatsapp para intimação, citação etc. E sempre que houver movimentação processual a parte poderia
receber uma mensagem por whats ou SMS. Também é preciso se modernizar com a utilização dessas redes sociais. É muito mais
fácil entrar em contato com a pessoa usando whatsapp e seus semelhantes do que enviar telegrama, ligar ou enviar e-mail.

12/3/2020 9:08 PM

40 aumentar o quadro de servidores para que possamos ter mais agilidade nos julgamentos ou atuar junto ao Congresso Nacional para
que a divisão do TRF 1ª Região ocorra o mais rápido possível . Não há como garantir direitos sem celeridade processual e os
servidores estão quase entrando em estafa de tanto trabalho. A divisão é matéria de suma relevância para todos.

12/3/2020 9:02 PM

41 Descentralização do atendimento, com a expansão das UAAs. 12/3/2020 7:24 PM

42 Sugiro que seja investido no ingresso de novos servidores. Existe um grande volume de trabalho e com certeza o ingresso de
novos servidores qualificados será útil para maior eficácia no desempenho dos trabalhos e do tramite processual como um todo.
Embora haja alguma restrição orçamentária, ao meu ver é um ponto que vale a pena o Tribunal lutar para melhorar ainda mais a
qualidade da prestação jurisdicional ao cidadão.

12/3/2020 6:24 PM
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43 Incentivar, dentro das atribuições da Justiça Federal, o empreendedorismo, a liberdade plena (sem censura alguma), a livre
iniciativa, a prosperidade das empresas, empreendedores e microempreededores.

12/3/2020 6:12 PM

44 a promoção do fortalecimento do serviço judicial a ser prestado ao jurisdicionado com a inclusão do aumento dos servidores no
teletrabalho, além de fortalecer e aumentar a produtividade dos serviços prestados, existe a enorme economia com os gastos para
o exercício das atividades presenciais

12/3/2020 5:42 PM

45 Inclusive, na prestação do serviço, propiciando treinamentos (curso de avaliação) e mais segurança aos OJAFs (porte de arma),
justamente aqueles que refletem a figura do judiciário para sociedade

12/3/2020 5:24 PM

46 Duração razoável do processo. 12/3/2020 5:14 PM

47 melhorar o quadro de servidores para amenizar a sobrecarga de trabalho 12/3/2020 5:06 PM

48 Valorização dos servidores 12/3/2020 4:58 PM

49 Incrementar a força de trabalho que cada dia está mais escassa. Servidores estão trabalhando com a corda no pescoço. 12/3/2020 3:33 PM

50 PRIORIZAR O TRABALHO REMOTO 12/3/2020 3:20 PM

51 CRIAÇÃO DO TRF6 12/3/2020 2:53 PM

52 Definir no planejamento estratégico do Tribunal metas a serem alcançadas de acordo com cada gestão. 12/3/2020 2:01 PM

53 Descentralizar os trabalhos para efetivação do teletrabalho como uma realidade. 12/3/2020 1:27 PM

54 Fazer todos trabalhar de fato e agilizar os processos judiciais. 12/3/2020 1:15 PM

55 criar um chatbot para facilitar o acesso aos usuários, e tornar o site do TRF1 e das seccionais acessível a deficientes 12/3/2020 11:33 AM

56 Continuar priorizando ações de improbidade 12/3/2020 9:27 AM

57 Priorizar o funcionamento efetivo do trabalho remoto 12/3/2020 9:23 AM

58 Efetivar uma gestão focada nos resultados em primeiro plano e nao nos processos, de forma a otimizar o processo para um melhor
alcance de resultados.

12/3/2020 8:29 AM

59 priorizar a realização de serviços online, inclusive com atendimentos via chat. Com isso, contribuirá no combate ao COVID. 12/3/2020 12:32 AM

60 Fazer correições virtualmente para controle efetivo dos processos paralisados indevidamente 12/2/2020 7:18 PM

61 Desburocratizar a prestação jurisdicional 12/2/2020 7:16 PM

62 Sistematizar o sistema de trabalho dos servidores, seja remoto ou presencial, promovendo maior celeridade e qualidade na
prestação jurisdicional, sem comprometer a qualidade de vida de magistrados, servidores e prestadores

12/2/2020 4:53 PM

63 DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA 1ª INSTÂNCIA 12/2/2020 3:37 PM

64 Central de atendimento ao cidadão online 12/2/2020 3:27 PM

65 Investir em tecnologia dos sistemas judiciais eletrônicos e treinamentos. 12/2/2020 3:18 PM
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66 Desenvolver ferramentas de tecnologia para a automatização de processos de trabalho 12/2/2020 1:59 PM

67 Capacitar, atualizar, todos os envolvidos nos serviços da JF. 12/2/2020 12:47 PM

68 Priorizar a melhoria dos sistemas informatizados 12/2/2020 12:00 PM

69 Valorização da Justiça Federal, inclusive com informações/orientações acerca da prestação jurisdicional oferecida 12/2/2020 11:56 AM

70 Teletrabalho 12/2/2020 9:49 AM

71 Buscar maior celeridade na prestação jurisdicional 12/2/2020 9:26 AM

72 Estruturar de forma mais adequada as áreas negociais e de TI que dão suporte aos sistemas eletrônicos da JF1, com vistas a
aprimorar a prestacão dos serviços e fornecer respostas na rapidez que os usuários internos e externos almejam.

12/2/2020 9:07 AM

73 Promover maior interação com a sociedade 12/2/2020 9:05 AM

74 Saúde dos servidores e magistrados 12/2/2020 8:08 AM

75 Implantação forte de teletrabalho 12/2/2020 6:44 AM

76 Melhorar o ambiente de trabalho que é péssimo. 12/2/2020 1:07 AM

77 valorizar as carreiras e a política de remuneração dos servidores, bem como dar mais ênfase ao cidadão, cobrando metas e não
horário de trabalho.

12/1/2020 11:11 PM

78 Reestruturar a Justiça Federal em razão da virtualização dos processos - extinção de varas, a serem substituídas postos
avançados de atendimento e criação destes onde não há varasntros locais

12/1/2020 9:50 PM

79 Aprimorar os sistemas informatizados de processos 12/1/2020 9:35 PM

80 Capacitar os servidores nesses temas, incluindo inteligência emocional e gestão de conflitos 12/1/2020 8:48 PM

81 Tratar como uma de suas prioridades o ativo humano, pois de nada adianta investir em tecnologias e em processos, se deixar o
homem em segundo plano .

12/1/2020 8:27 PM

82 Prestação jurisdicional efetiva/eficaz/eficiente. 12/1/2020 7:35 PM

83 Dividir a Primeira Região em mais um TRF na Região Norte. Por conta do excesso de serviços e falta de servidores do quadro de
pessoal, a sobrecarga tem adoecido os quadros.

12/1/2020 7:34 PM

84 MODERNIZAR E OTIMIZAR O SISTEMA DA CONFECÇÃO E OPERAÇÃO DE MINUTAS DE CERTIDÕES, DESPACHOS E
DEMAIS DECISÕES.

12/1/2020 7:08 PM

85 Aprimorar a área de TI 12/1/2020 7:06 PM

86 PROMOVER MELHORIAS NO PJE ESPECIALMENTE PARA O JUIZADO ESPECIAL, OUVINDO SUGESTÕES 12/1/2020 6:57 PM
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P4 Os macrodesafios voltados a processos internos que agilizam a prestação jurisdicional são:*
Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional* Prevenção de litígios e adoção de soluções

consensuais para os conflitos* Consolidação do sistema de precedentes obrigatóriosDiante desses 3
grandes temas, em quais assuntos você acha que podemos atuar mais concentradamente nos anos de

2021 a 2026? Selecione até 3 opções:
Responderam: 502 Ignoraram: 3

Aprimorar os
macroprocess...

Incentivar e
aprimorar a...

Priorizar o
desenvolvime...

Promover e
aprimorar a...

Aprimorar a
estrutura e ...

Outro
(especifique)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Estratégia 2021-2026

14 / 27

50.20% 252

57.17% 287

67.33% 338

14.54% 73

39.44% 198

8.37% 42

Total de respondentes: 502  

OPÇÕES DE RESPOSTA RESPOSTAS

Aprimorar os macroprocessos finalísticos (prestação jurisdicional)

Incentivar e aprimorar a conciliação pré-processual

Priorizar o desenvolvimento do sistema PJe

Promover e aprimorar a identificação de IRDRs

Aprimorar a estrutura e os processos de trabalho da área cartorária

Outro (especifique)



Estratégia 2021-2026

15 / 27

# OUTRO (ESPECIFIQUE) DATE

1 promover a conscientização dos magistrados, administradores das varas, quanto aos procedimentos já comprovados para
agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

12/7/2020 9:06 PM

2 Desenvolver padrões de trabalho e prestação de serviço compatíveis com as novas plataformas digitais. 12/7/2020 7:04 PM

3 padronização de procedimentos no PJe para Turmas (1) e para Gabinetes (2) 12/7/2020 5:29 PM

4 Melhorar o preparo dos gestores 12/7/2020 5:25 PM

5 Não jogar tudo nas costas dos servidores. 12/7/2020 4:59 PM

6 Apoiar e valorizar servidores que representam a Justiça em contato direto com jurisdicionado. 12/7/2020 4:53 PM

7 Melhorar os processos digitalizados e o trabalho remoto (Home Office) 12/7/2020 3:52 PM

8 Investir em treinamento e aperfeiçoamento do corpo funcional (Magistrados e Servidores) 12/7/2020 11:02 AM

9 Treinar novos e antigos servidores na política de conciliação eficiente. 12/7/2020 8:54 AM

10 Primeiro que deveriam traduzir o que é IRDRs para melhor responder essa pergunta. Segundo que o Pje é consenso que precisa
ser aprimorado porque desenvolvido já foi e está em funcionamento sem perguntar se precisa movimentar os processos em lote,
principalmente nas Turmas Recursais que tem vários processos para transitar na mesma data de trânsito. e a ferramenta de
comunicação de decisões dos Agravos entre as instâncias até hoje não funciona ou não deram instruções de uso. Aprimorar a
estrutura cartorária não se aplica para as Turmas, tendo em vista que isso seria sobre funcões, que é excasso nas Secretarias das
Turmas. Só se for aumentar as funções nas Vara.

12/6/2020 10:46 AM

11 Melhor estruturação dos CEJUC's com o aumento do número de servidores. 12/5/2020 6:34 PM

12 aprimorar a qualidade dos serviços prestados, para que sejam feitos de forma correta e com atenção 12/4/2020 3:44 PM

13 Criar critérios objetivos para fornecimento do teletrabalho 12/4/2020 1:33 PM

14 Criar uma Escola de Formação de Servidores 12/4/2020 10:39 AM

15 "home office" 12/3/2020 9:08 PM

16 Após o ataque hacker sofrido na ultima semana, penso que poderia ser avaliado a possibilidade de criação de setor de informática
próprio dos quadros do tribunal, para maior segurança.

12/3/2020 6:24 PM

17 Exigir eficiência dos magistrados, servidores e colaboradores nas suas tarefas, premiando, de verdade, a meritocracia. 12/3/2020 6:12 PM

18 Aprimorar a conciliação pré-processual das execuções fiscais 12/3/2020 5:24 PM

19 Duração ravoável do processo 12/3/2020 5:14 PM

20 SUPORTE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES REMOTAS (CADEIRA ADEQUADA, COMPUTADOR, INTERNET ETC.) 12/3/2020 3:20 PM

21 CRIAÇÃO DO TRF6 12/3/2020 2:53 PM

22 Número de servidores 12/3/2020 11:47 AM
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23 o que é IRDRs? 12/3/2020 10:04 AM

24 Intensificar o home office 12/3/2020 9:27 AM

25 O PJE e sistemas devem ser desenvolvidos de forma a simplificar o andamento processual, atualmente para fazer uma
procedimento precisamos de muitos clicks, a exemplo de cadastrar uma audiência no PJE, isso desgasta e emperra o andamento
processual

12/3/2020 8:29 AM

26 Informatizar integralmente o atendimento das JF do Brasil, implementado por meio do CJF com sistema único. 12/3/2020 12:32 AM

27 Reanalisar as atribuições da Secretaria e devolver às partes as tarefas que ocupam tempo das Varas e dificultam a razoável
duração do processo.

12/2/2020 7:16 PM

28 mais servidores por Vara 12/2/2020 3:31 PM

29 Qualificar servidores para utilização de ferramentas tecnológicas 12/2/2020 1:59 PM

30 Buscar sempre a melhoria e o profissionalismo por partes dos integrantes do Judiciário. 12/2/2020 12:47 PM

31 Aumentar o percentual de servidores em teletrabalho 12/2/2020 10:07 AM

32 Desenvolver um sistema de informático que substitua as dezenas de sistemas que utilizamos e que não conversam entre si 12/2/2020 9:05 AM

33 Aprimorar e preservar a qualidade e correção dos ritos processuais (normas processuais). 12/2/2020 8:08 AM

34 Priorizar, aprimorar e acelerar a uniformização de jurisprudência, firmando as teses sobre casos repetitivos e mantendo a
jurisprudência estável, íntegra e coerente (CPC, art. 926).

12/2/2020 7:51 AM

35 Aprimorar a área administrativa da Justiça Federal 12/2/2020 6:44 AM

36 Melhorar o ambiente de trabalho que é péssimo. 12/2/2020 1:07 AM

37 adotar práticas judiciais, por meio de interpretação da lei processual, que visem acelerar a tramitação dos feitos, sem comprometer
a segurança jurídica. Ex.: evitar despachos sem fundamento ou procrastinatórios.

12/1/2020 11:11 PM

38 Adotar o EPROC como sistema padrão da Justiça Federal 12/1/2020 9:50 PM

39 Trabalhar com a integração entre Centros de inteligência e os diversos métodos consensuais de solução de conflitos 12/1/2020 8:48 PM

40 Digitalizar todos os processos físicos com urgência 12/1/2020 7:54 PM

41 Reestruturar as áreas administrativas em polos de até 4 seções judiciárias para em conjunto unificar trabalhos e desafogar os
núcleos de controle administrativo, contratos e análises contábeis.

12/1/2020 7:34 PM

42 automação e inteligência artificial a exemplo do que ocorreu com a certificação automatizada dos processos de auxílios
emergenciais

12/1/2020 7:19 PM
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P5 Os macrodesafios voltados a processos internos que agilizam ações judiciais específicas são:*
Aprimoramento da gestão do acervo de ações relativas a benefícios previdenciários e assistenciais*
Enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa* Aperfeiçoamento da gestão da justiça
criminalDiante desses 3 grandes temas, em quais assuntos você acha que podemos atuar mais

concentradamente nos anos de 2021 a 2026? Selecione até 3 opções:
Responderam: 502 Ignoraram: 3

Priorizar as
ações judici...

Priorizar as
ações judici...

Priorizar as
ações penais...

Combater a
prescrição d...

Agilizar a
baixa dos...

Outro
(especifique)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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70.92% 356

66.53% 334

37.05% 186

53.98% 271

17.33% 87

5.38% 27

Total de respondentes: 502  

OPÇÕES DE RESPOSTA RESPOSTAS

Priorizar as ações judiciais relativas a benefícios previdenciários e assistenciais

Priorizar as ações judiciais relativas à corrução e à improbidade administrativa

Priorizar as ações penais relativas a trabalho escravo, exploração sexual e tráfico de pessoas

Combater a prescrição dos processos criminais

Agilizar a baixa dos processos criminais

Outro (especifique)
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# OUTRO (ESPECIFIQUE) DATE

1 Criar mecanismos para agilizar os procedimentos em ações judiciais de execuções fiscais e execuções fundadas em títulos
extrajudiciais para diminuir o quantitativo de processos

12/8/2020 9:43 AM

2 promover a criação de setor (formal ou informal) voltado ao atendimento de processos identificados como prioritários 12/7/2020 9:06 PM

3 aprimorar a a gestão das pessoas que fazem todos esses processos e traçar planos estratégicos para alcançar os macrodesafios 12/7/2020 5:25 PM

4 Incentivar audiências virtuais por sistemas de videoconferência 12/7/2020 3:52 PM

5 Incentivar a disseminação da Justiça Restaurativa como meio de efetivar a justiça criminal 12/7/2020 11:40 AM

6 Instruir servidores e sociedade sobre improbidade. 12/7/2020 8:54 AM

7 Aumentando servidores, funções para cada servidos e cursos. Isso para as Turmas, porque nos Juizados a situação é outra -
sobra funçoes.

12/6/2020 10:46 AM

8 O incentivo substancial à conciliação processual e pré-processual resultará, a longo prazo, a redução do acervo. 12/5/2020 6:34 PM

9 Ha processos previdenciários que demoram cerca de 8 - 10 anos desde o ingresso da ação até o julgamento pelo TRF1. Os
jurisdicionados, na maioria idoso, sofre e muitas vezes morrem sem conseguir o julgamento do seu processo.

12/4/2020 2:26 PM

10 Combater o assédio moral 12/4/2020 1:33 PM

11 criar cartilha de rotinas de secretaria, para melhor andamento dessas ações judiciais 12/4/2020 9:28 AM

12 Todos os processos são relevantes. 12/3/2020 9:02 PM

13 Nos processos que envolvam dívidas e cobranças de empresas e pessoas, buscar ao máximo a solução consensual dos conflitos,
preservando, sempre que possível, a atividade econômica.

12/3/2020 6:12 PM

14 CRIAÇÃO DO TRF6 12/3/2020 2:53 PM

15 Instruir e julgar o processo mais antigo primeiro, porque todos os processos são prioritários para a parte interessada. O TRF1 é
público ou não é? Então, veja o que significa o princípio constitucional da "impessoalidade".

12/3/2020 1:15 PM

16 Execução Fiscal 12/3/2020 12:32 AM

17 PJE 12/2/2020 3:37 PM

18 mais servidores e estrutura para trabalho 12/2/2020 3:31 PM

19 Priorizar o desenvolvimento de software com aplicações específicas para as diferentes realidades de cada cartório 12/2/2020 1:59 PM

20 Maior efetivação das correições. 12/2/2020 12:47 PM

21 Especializar unidades para gestão exclusiva de processos previdenciários e assistenciais. 12/2/2020 10:28 AM

22 melhorar o ambiente de trabalho, que é péssimo. 12/2/2020 1:07 AM

23 Todas alternativas 12/1/2020 10:01 PM
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24 Quanto à justiça criminal, sugiro a implantação da Justiça Restaurativa 12/1/2020 8:48 PM

25 Melhorar a estrutura das Varas Criminais, principalmente das Varas Especializadas 12/1/2020 7:54 PM

26 Desenvolver programas de trabalho, uniformização e atualização de rotinas na área administrativa. 12/1/2020 7:34 PM

27 investimento em automação de tarefas no PJe e inteligência artificial 12/1/2020 7:19 PM
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P6 Os macrodesafios voltados a processos internos que dão suporte à prestação jurisdicional são:*
Aperfeiçoamento da gestão de pessoas* Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira*

Fortalecimento da estratégia de tecnologia da informação e de proteção de dados* Fortalecimento da
segurança e proteção institucionalDiante desses 4 grandes temas, em quais assuntos você acha que

podemos atuar mais concentradamente nos anos de 2021 a 2026? Selecione até 4 opções:
Responderam: 503 Ignoraram: 2

Aprimorar os
macroprocess...

Desenvolver as
competências...

Fortalecer o
clima...

Incentivar o
planejamento...

Ampliar a
oferta de...

Aprimorar a
estrutura...

Promover a
avaliação de...

Promover a
governança e...

Outro
(especifique)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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39.96% 201

38.57% 194

65.41% 329

18.49% 93

52.49% 264

55.47% 279

31.41% 158

17.89% 90

6.76% 34

Total de respondentes: 503  

OPÇÕES DE RESPOSTA RESPOSTAS

Aprimorar os macroprocessos de suporte à prestação jurisdicional

Desenvolver as competências necessárias para o alcance da estratégia

Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores

Incentivar o planejamento orçamentário

Ampliar a oferta de serviços digitais

Aprimorar a estrutura organizacional da área de tecnologia da informação

Promover a avaliação de desempenho dos gestores

Promover a governança e a gestão de contratações

Outro (especifique)
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# OUTRO (ESPECIFIQUE) DATE

1 reduzir a estrutura física da justiça federal, com a e priorização do trabalho remoto; implantar, cientificamente, a gestão, avaliação
e a seleção por competências

12/8/2020 12:10 PM

2 Valorizar a carreira dos servidores e nível superior para técnico judiciário 12/8/2020 11:14 AM

3 Desenvolver as competências dos magistrados relacionados à Administração da Vara, com vistas à celeridade. 12/7/2020 9:06 PM

4 Promover o Bem-Estar do servidor ao evitar a burocracia excessiva no PSPR, promovendo as remoções prioritariamente dos
servidores lotados em varas de fronteira e de difícil acesso, antes de realizar o chamamento/nomeação de aprovados em
concursos. Valorizar o servidor por meio da garantia da irredutibilidade vencimental, ainda que venha a ser aprovada a PEC32
dispondo sobre tal possibilidade.

12/7/2020 8:06 PM

5 Aprimorar também a gestão de pessoal e aperfeiçoamento obrigatório dos magistrados. 12/7/2020 7:45 PM

6 Incentivar trabalho remoto (Home Office) e processos digitais 12/7/2020 3:52 PM

7 Permitir o teletrabalho, em todos os casos possíveis, sem necessidade de cumprimento de exigências médicas. 12/7/2020 3:42 PM

8 Criar vagas de servidores e magistrados todos os anos, com prioridade para trabalho virtual. 12/7/2020 8:54 AM

9 Primeiro que o Gestor tem que movimenta processos também pra conhecer a realidade. 12/6/2020 10:46 AM

10 Revisar e valorizar o sistema remuneratório dos servidores, adotando a forma de subsídio, nos moldes e valores semelhantes às
carreiras do TCU, Receita Federal, Senado, etc.

12/5/2020 6:34 PM

11 Aperfeiçoar a Segurança Institucional 12/4/2020 10:39 AM

12 O Quadro de cargos de servidores está defesado. Hoje o maior desafio é na área de TI. Não temos servidores com especialização
em TI e a digitalização e Pje estão defesados frente aos demais Tribunais.

12/4/2020 9:53 AM

13 oferecer incentivos ao teletrabalho para diminuir custos dos grandes prédios 12/4/2020 9:28 AM

14 Melhor tratamento com prestadores de serviço e colaboradores. Estamos em uma pandemia e trabalhando todos os dias. Há anos
não temos recesso!

12/4/2020 9:04 AM

15 "home office" - quanto se pode economizar quando os processos digitais são aprimorados....!!! Recursos, aluguel de prédios,
serviços de água, luz, telefonia, internet etc

12/3/2020 9:08 PM

16 Eliminar ao máximo todo e qualquer desperdício, como uso excessivo de carros oficiais, por exemplo. 12/3/2020 6:12 PM

17 aprimorar e qualificar OJAF com treinamentos de avaliações e defesa pessoal (teoria e prática) 12/3/2020 5:24 PM

18 Incentivar e aumentar a porcentagem do teletrabalho em conformidade com a adoção do juízo 100% digital 12/3/2020 5:09 PM

19 CRIAÇÃO DO TRF6 12/3/2020 2:53 PM

20 Na Justiça Federal, só concursado da Justiça Federal. Devolvam todos os cedidos e comissionados, para ontem. 12/3/2020 1:15 PM

21 buscar ferramentas tecnológicas que efetivem a prestação jurisdicional, a exemplo de agilizar os processos atualmente nossa 12/3/2020 8:29 AM
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internete da seção Pará é vergonhosamente lenta, o que dificulta o andamento processual.

22 Criação da Central de Segurança nos moldes das Centrais de Mandados, em todas as unidades do TRF. Assim, fortalecerá a
segurança institucional e acabará com servidores fora de função nos gabinetes.

12/3/2020 12:32 AM

23 valorização focada no ser humano, de todos que trabalham no TRF 1ª região 12/2/2020 9:51 PM

24 avaliar com mais atenção os atestados médicos apresentados 12/2/2020 7:43 PM

25 Aprimorar a estrutura organizacional da área de Segurança Institucional 12/2/2020 3:47 PM

26 Simplificar a estrutura administrativa (excesso de seções e departamentos) 12/2/2020 3:27 PM

27 Teletrabalho 12/2/2020 9:49 AM

28 Ampliar o número de cursos e treinamentos para os servidores 12/2/2020 9:23 AM

29 valorização do servidor com políticas de compensação e incentivo; elaborar novo plano de correção das perdas salariais diante da
falta de aumento e defasagem em relação Às outras carreiras, oq ocasiona a evasão de bons profissionais lutar

12/2/2020 9:17 AM

30 Correção dos desvios de função. 12/2/2020 8:08 AM

31 Melhorar o ambiente de trabalho, que é péssimo. 12/2/2020 1:07 AM

32 Todas alternativas 12/1/2020 10:01 PM

33 Melhorar a divisão de pessoal das unidades que estão com o serviço mais tranquilo para os locais mais sobrecarregados de
serviços, como a área fim.

12/1/2020 7:54 PM

34 Integrar as áreas administrativas para em conjunto reduzir as divergências e metodologias de trabalho entre as atividades
exercidas.

12/1/2020 7:34 PM
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P7 Os macrodesafios voltados a processos internos que modernizam a justiça federal são:*
Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária* Promoção da

sustentabilidadeDiante desses 2 grandes temas, em quais assuntos você acha que podemos atuar
mais concentradamente nos anos de 2021 a 2026? Selecione até 2 opções:

Responderam: 498 Ignoraram: 7

Aprimorar a
gestão...

Promover a
adoção de...

Aprimorar os
macroprocess...

Aprimorar o
sistema de...

Incentivar a
inovação

Implantar a
gestão de...

Promover a
gestão dos...

Promover a
sucessão da...

Outro
(especifique)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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32.73% 163

35.74% 178

22.49% 112

21.29% 106

45.98% 229

13.05% 65

29.52% 147

14.46% 72

3.82% 19

Total de respondentes: 498  

OPÇÕES DE RESPOSTA RESPOSTAS

Aprimorar a gestão sustentável nos eixos social, econômico e ambiental

Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho

Aprimorar os macroprocessos gerenciais, de controle e de aperfeiçoamento

Aprimorar o sistema de governança e de gestão

Incentivar a inovação

Implantar a gestão de custos

Promover a gestão dos processos de trabalho

Promover a sucessão da governança e da gestão de forma efetiva e solidária

Outro (especifique)
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# OUTRO (ESPECIFIQUE) DATE

1 Valorizar as carreiras dos servidores 12/8/2020 11:14 AM

2 Valorizar bons servidores 12/8/2020 9:50 AM

3 Priorizar e ampliar o teletrabalho 12/7/2020 8:06 PM

4 Desestimular a contratação de gestores que não pertençam ao quadro de servidores da justiça federal 12/7/2020 6:40 PM

5 Adotar trabalho remoto (Home Office) p/ redução de despesas 12/7/2020 3:52 PM

6 Conscientizar sobre preservação ambiental com trabalho na JF mais sustentável. 12/7/2020 8:54 AM

7 O trabalho home office para os servidores, ajudando a questão sustentabilidade . Diminuição de gastos como energia, água e
produtos só demonstram o quanto foi benéfico para a instituição e para os servidores.

12/4/2020 9:36 AM

8 Cuidar para que os processos cheguem aos gabinetes com o menor número de erros possível para agilizar o trabalho mais pesado
de análise. Isso se dá com treinamento de servidores, não são cursos de conteúdo, direito material, são cursos práticos de como
processar o feito na instância superior. Treinamento concedido por profissional experiente em tribunais. A cada dia, o trabalho fica
mais complexo e o servidor sem treinamento, empossam a pessoa e não recebe qualquer tipo de treinamento. O direito material
nós sabemos, mas a estrutura do órgão, a tramitação do feito, ou seja, o processamento do feito dificulta a realização do trabalho.
Isso ninguém aprende em faculdade, o treinamento traria qualidade ao serviço, e ganharíamos mais tempo.

12/3/2020 9:02 PM

9 Dentro do "incentivo à inovação", sugiro análise quanto à possibilidade de atuação dos servidores, principalmente oficiais de
gabinete, em frentes de trabalho para dar vazão à demanda nas seções e subseções judiciárias que estejam abarrotadas, bem
como dar continuidade às remoções para suprir a necessidade daquelas seccionais com maior demanda. No Amapá, por exemplo,
há número de servidores além do necessário, enquanto outras seccionais estão carentes, assim há de se fazer uma reavaliação
diante da realidade apresentada e não com base na pressão exercida pelos interessados.

12/3/2020 3:01 PM

10 CRIAÇÃO DO TRF6 12/3/2020 2:53 PM

11 Extinguir todas essas áreas internas burocráticas/desnecessárias e lotar todos esses servidores em Varas federais para
impulsionar todos os processos judiciais.

12/3/2020 1:15 PM

12 Promover, aprimorar e estender o teletrabalho aos servidores 12/2/2020 5:28 PM

13 melhorar a gestão administrativa 12/2/2020 3:31 PM

14 Implantar Varas digitais 12/2/2020 3:27 PM

15 Não sei opinar sobre este tema 12/2/2020 11:08 AM

16 Teletrabalho 12/2/2020 9:49 AM

17 Promover concurso interno de ideias 12/2/2020 9:23 AM

18 Melhorar o ambiente de trabalho, que é péssimo. 12/2/2020 1:07 AM

19 Todas alternativas 12/1/2020 10:01 PM


