PESQUISA ELETRÔNICA REALIZADA NO ÂMBITO DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
PARA SE AFERIR A CONCORDÂNCIA COM AS METAS PROPOSTAS
(BEM COMO O SEU GLOSSÁRIO)
PARA O EXERCÍCIO 2019

O TRE-ES disponibiliza consulta pública para que a sociedade se
manifeste com a proposição de metas que constituam desafios para a
Justiça Eleitoral brasileira, de acordo com as novas demandas.
A Justiça Eleitoral está elaborando novas metas, para 2019. Mais uma
vez, foi aberta a oportunidade para que os servidores participem da
escolha das metas propostas e proponham meta(s) específica(s) para
a JE. Participe até o dia 18/7! Contamos com a sua opinião. O Conselho
Nacional de Justiça coordena esse processo desde 2009, e tem sido
demonstrado, a cada ano, o seu sucesso.
Proposta de Meta 1:

Meta 1: Julgar mais processos do que os distribuídos
Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente
Resultado: Concordo 92%

Concordo com a Meta
e com o Glossário
Discordo

Meta 2: Julgar processos mais antigos
Identificar e julgar até 31/12/2019, pelo menos, 90% dos processos distribuídos até 31/12/2017
Resultado: Concordo 89%

Concordo com a Meta e
com o Glossário
Discordo

Meta 3: Identificar e julgar os processos prioritários
Identificar e julgar com prioridade as ações que possam importar a não diplomação ou
a perda do mandato eletivo.
Resultado: Concordo 97%

Concordo com a Meta e
com o Glossário
Discordo

Meta 4: Redução na utilização de recursos naturais
Reduzir o consumo de papel no âmbito da Justiça Eleitoral de ES em 10%, no ano 2018
Resultado: Discordo: 61%

Concordo com a
Meta e com o
Glossário
Discordo

Proponha uma meta para 2019
As propostas apresentadas pelos respondentes foram as seguintes:
• Alcançar nível de excelência em boas práticas socioambientais
quanto às ações para implementação do Plano de Logística
Sustentável da Justiça Eleitoral (Resolução-TSE nº 23.474/2016).
• Fomentar o uso do DNI (Documento Nacional de Identificação).
• Implantar o Processo Judicial Eletrônico (PJe) nas unidades do 1º
grau de jurisdição da Justiça Eleitoral.
• Promover ações voltadas ao esclarecimento sobre a segurança do
processo eleitoral.
• Promover campanhas voltadas ao eleitor para ampliar os
conhecimentos sobre funcionamento do processo eleitoral.
Os dados foram tratados estatisticamente, conforme exposto nos gráficos
abaixo:

Proposta de Metas 2019 - Categoria

Promover campanhas voltadas ao eleitor
para ampliar os conhecimentos sobre
funcionamento do processo eleitoral.

Promover ações voltadas ao
esclarecimento sobre a segurança do
processo eleitoral.

Implantar o Processo Judicial Eletrônico
(PJe) nas unidades do 1º grau de
jurisdição da Justiça Eleitoral.

Advogado
Servidor público
Sociedade

Fomentar o uso do DNI (Documento
Nacional de Identificação).

Alcançar nível de excelência em boas
práticas socioambientais quanto às ações
para implementação do Plano de
Logística Sustentável da Justiça Eleitoral
(Resolução-TSE nº 23.474/2016).
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Proposta de Metas 2019 - Sexo
Promover campanhas voltadas ao eleitor
para ampliar os conhecimentos sobre
funcionamento do processo eleitoral.

Promover ações voltadas ao esclarecimento
sobre a segurança do processo eleitoral.

Implantar o Processo Judicial Eletrônico
(PJe) nas unidades do 1º grau de jurisdição
da Justiça Eleitoral.

Feminino
Masculino

Fomentar o uso do DNI (Documento
Nacional de Identificação).

Alcançar nível de excelência em boas
práticas socioambientais quanto às ações
para implementação do Plano de Logística
Sustentável da Justiça Eleitoral (ResoluçãoTSE nº 23.474/2016).
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Proposta de Metas 2019 - Faixa Etária
Promover campanhas voltadas ao
eleitor para ampliar os
conhecimentos sobre
funcionamento do processo
eleitoral.

Promover ações voltadas ao
esclarecimento sobre a segurança
do processo eleitoral.

21 a 24 anos

Implantar o Processo Judicial
Eletrônico (PJe) nas unidades do
1º grau de jurisdição da Justiça
Eleitoral.

25 a 34 anos
35 a 44 anos

45 a 59 anos
60 a 69 anos

Fomentar o uso do DNI
(Documento Nacional de
Identificação).

Alcançar nível de excelência em
boas práticas socioambientais
quanto às ações para
implementação do Plano de
Logística Sustentável da Justiça
Eleitoral (Resolução-TSE nº…
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