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SITUAÇÃO ATUAL E JUSTIFICATIVA 

É necessário facilitar a identificação dos índices de criticidade das unidades 
organizacionais, definir e implementar estratégias que possam permitir uma melhoria no 
desempenho da prestação jurisdicional, observada a situação distinta e individualizada de 
cada unidade de 1ª Instância.  Importante ainda viabilizar a identificação de boas práticas 
adotadas por algumas unidades que poderiam ser uniformizadas para todo o Tribunal 
Regional do Trabalho da 3ª Região. 

 

DESCRIÇÃO 

Estudo, desenvolvimento e regulamentação de uma ferramenta que permita comparar o 
desempenho das unidades de 1ª instância do tribunal em relação à prestação jurisdicional 
pela aferição sistemática de dados como a taxa de congestionamento na fase de 
conhecimento e execução, vazão processual e quantitativo de força de trabalho, entre 
outros.    

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Aumento da capacidade gerencial decorrente da disponibilização de informações 
sobre a situação individualizada das unidades em relação à prestação jurisdicional; 

� Definição mais acurada de políticas de auxílio às unidades; 

� Maior transparência do desempenho da instituição e das unidades; 

� Maior comprometimento das unidades no lançamento das informações de 
movimentação processual a fim de gerar dados mais fidedignos e confiáveis. 

 

VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA 

Promover a qualidade, celeridade e efetividade das atividades jurisdicionais e administrativas. 
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