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As Comarcas do 
Estado de Goiás estão 
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administração da Justiça 
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jurisdicional.
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Identidade institucional é tudo aquilo que 
torna única a imagem de uma instituição, 
simbolizando-a por meio de cores e for-
mas que lhe interpretam o significado e 
lhe atribuem determinada conotação.

 Uma forma de trabalhar a identidade 
institucional é a identidade visual, que é 
o conjunto de elementos gráficos que 
representam, visualmente e de forma 
sistematizada, um nome, ideia, empresa, 
instituição ou serviço. Este conjunto 
de elementos denominado logomarca 
costuma ser formado por um logotipo, e 
um símbolo gráfico com um conjunto de 
cores.

A identidade visual é um poderoso instru-
mento de endomarketing, que se fixa na 
mente dos clientes internos e externos.

Com o tempo e o uso, a marca, que é um 
símbolo visual, passa a ser associada à ins-
tituição, traduzindo os principais valores 
e aspectos que a diferenciam das outras 
instituições, além de torná-la facilmente 
percebida por seu público-alvo.

Identidade Institucional



O traço semicircular que tangencia a base do quadrado 
simboliza a bateia/prato; lembra a história de Goiás – a saga 
dos desbravadores bandeirantes.

O traço vertical é uma referência ao martelo ou malhete 
usado pelo juiz – simbolizando poder e autoridade.

O traço vertical e o traço semicircular juntos dão forma a uma 
balança, numa linguagem minimalista: o traço vertical (= fiel) e 
as extremidades do semicírculo (= pratos) estão em perfeito 
equilíbrio; unidade que representa a ideologia do Tribunal de 
Justiça – “justiça e direito”.

O logotipo vem com tipografia sem serifa, minúscula, lembrando a igualdade 
de direitos; faz relação ao endereço eletrônico evidenciado na sigla “tjgo”.

A cor cinza, escala de 70% preto, utilizada no símbolo e no logotipo, exprime 
sobriedade, seriedade e neutralidade.

Com geometrias puras e traços simples em sua construção, a nova marca traz 
uma roupagem contemporânea, em que valores são formados por sutilezas.

LOGOMARCA – conjunto formado pelo símbolo 
e logotipo – que passa a ser adotada como sendo a 
assinatura visual do Tribunal de Justiça do Estado de 
Goiás.

Simbologia da marca

Cinza (10% de Preto) e/ou Pan-
tone Cool Gray 2 C

Cinza (70% de Preto) e/ou Pan-
tone Cool Gray 11 C

Azul (C100% M60% K60%) e/ou 
Pantone 295 C

CORES INSTITUCIONAIS
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Apresentação

O Plano Estratégico da administração 
2009/2011 do Tribunal de Justiça do Estado 
de Goiás, que ora apresento à sociedade 
goiana e à comunidade jurídica nacional, 
visa a dar continuidade ao modelo de 
gestão estratégica implementada no período 
2007/2009. 

Antecipando-se à proposta lançada 
no segundo semestre de 2008 pelo 
Conselho Nacional de Justiça, para 
promover um alinhamento nos propósitos 
e ações do Judiciário Nacional, por meio 
do desenvolvimento de planejamentos 
estratégicos, o TJGO já havia elaborado para 
o biênio 2007/2009 um Plano Estratégico 

utilizando a mesma metodologia indicada 
por aquele órgão – o Balanced Scorecard 
(BSC).

Para o biênio 2009/2011, conforme 
pode ser observado na explanação da 
metodologia deste plano, algumas inovações 
estão sendo apresentadas, com o intuito de 
melhor se adaptar ao alinhamento proposto 
pelo Conselho Nacional de Justiça e também 
se voltar objetivamente para a solução dos 
problemas de maior impacto do judiciário 
goiano.

Nestes dois anos, como afirmei no 
meu discurso de posse, pretendo dar 
continuidade à política de valorização de 



pessoal, objetivando constituir uma equipe 
coesa, voltada para a satisfação daqueles 
que procuram na Justiça a solução dos 
seus problemas, oferecendo uma prestação 
jurisdicional de alta qualidade, ágil, eficiente 
e eficaz. Pretendo também destinar os 
investimentos necessários para atender 
as metas definidas para a construção e 
reforma de prédios próprios, especialmente 
nas comarcas do entorno do Distrito 
Federal, assim como investir em tecnologia 
da informação, necessária para manter a 
máquina judiciária sempre atualizada.

Assim, acredito que o Plano Estratégico 
do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para 
o biênio 2009/2011 se propõe a cuidar para 

que as suas unidades caminhem unidas e 
imbuídas dos mesmos princípios e propósitos, 
a fim de “Realizar Justiça, assegurando à 
sociedade um serviço acessível, ágil, eficaz 
e efetivo, que resguarde a todos o direito, a 
dignidade e a cidadania.”

Goiânia, maio de 2009.

Desembargador Paulo Teles
            PRESIDENTE
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Metodologia

Com base nesse conceito, pode-se considerar que o proces-
so de planejamento compreende:

 a) Definir objetivos e resultados a serem alcança-
dos.

 b) Definir meios para possibilitar a realização de re-
sultados.

 c) Interferir na realidade para passar de uma situ-
ação vivenciada a uma situação desejada, dentro 
de um intervalo de tempo definido.

 d) Reduzir as incertezas do futuro, por meio de de-
cisões tomadas no presente.

As decisões de planejamento abrangem as definições dos ob-
jetivos da organização, assim como a escolha dos meios (ou 
recursos) para realizar os objetivos traçados.

O processo de Planejamento é a 
ferramenta que as organizações 
utilizam para administrar suas 
relações com o futuro. É uma 
aplicação específica do processo 
decisório.  As decisões que 
procuram, de alguma forma, 
influenciar o futuro, ou que 
serão colocadas em prática 
no futuro, são decisões de 
planejamento. 
(MAXIMIANO, 2000:175)
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Quanto mais complexo e dinâmico é o ambiente em que a 
organização está inserida, maior é a necessidade de plane-
jamento. A organização que planeja procura antecipar-se às 
mudanças em seus sistemas internos e no ambiente, como 
forma de garantir sua eficiência e eficácia.

O Planejamento Estratégico inclui atividades que envolvem 
a definição da missão da organização, o estabelecimento de 
seus objetivos e o desenvolvimento de estratégias que possi-
bilitem o sucesso das operações no seu ambiente. 
(MEGGINSON, MOSLEY e PIETRI Jr, 1998: 165)

Maximiano (2000) define o processo de Planejamento Es-
tratégico como uma sequência de análises e decisões que 
compreende as seguintes etapas:

 • Análise da situação estratégica.

 • Análise interna – análise dos pontos fortes e pon-
tos fracos das variáveis internas da organização.

 • Análise externa – análise das oportunidades e 
ameaças geradas pelas variáveis externas à orga-
nização.

 • Definição do Plano Estratégico, compreendendo 
os objetivos, estratégias e metas.

O planejamento estratégico é um processo dinâmico, funda-
mentado nas análises dos ambientes interno e externo, de-
vendo, portanto, ser constantemente revisado e atualizado. 
Assim, ele não se esgota na sua elaboração. É na ação que se 
pode observar o comportamento das variáveis que influen-
ciam constantemente o planejamento da organização, o que 
possibilita maximizar os pontos fortes e as oportunidades da 
organização, ou restringir-lhe os pontos fracos e ameaças.

Este conceito deve então estar intrinsecamente ligado ao 
conceito de melhoria contínua, que implica literalmente um 
“processo sem fim” (Slack, Chambers e Johnston, 2002: 605), 
questionando e requestionando, repetidamente, os detalhes 
do plano definido para cada gestão.

Para Corrêa e Corrêa (2008), a natureza repetida e cíclica 
do melhoramento contínuo se resume no chamado “ciclo 
PDCA” de Shewhart-Deming, conforme apresentado na fi-
gura a seguir:

PLAN (Planejar): identificação do problema; observação; 
análise e planejamento.

DO (Fazer): implementação da estratégia para solucionar o 
problema; o melhoramento obtido deve ser medido e os re-
sultados registrados.

CHECK (Checar): verificação dos resultados relativos aos 
objetivos propostos no planejamento; retroalimetação para 
aprimorar o plano.

ACT (Agir): com o feedback da avaliação, o plano é imple-
mentado e passa a fazer parte dos processos normais da 
operação. Reinicia-se, então, o processo do ciclo a partir dos 
melhoramentos já obtidos.

O ciclo PDCA é hoje quase um ícone para os planos de me-
lhoramento contínuo em operações. A partir da identificação 
de um problema ou de uma oportunidade de melhoramento, 
as várias fases apresentadas acima são cumpridas em sequên-
cia, continuamente.



18  Plano Estratégico TJGO

Seguindo uma tendência global, o TJGO manteve como 
base para o desenvolvimento do Planejamento Estratégico 
2009/2011 a metodologia desenvolvida pelo Balanced 
Scorecard (BSC), ferramenta organizacional que mede o 
desempenho das organizações sob quatro perspectivas 
equilibradas: perspectiva financeira, perspectiva do cliente, 
perspectiva dos processos internos e perspectiva do 
aprendizado e crescimento.

O TJGO optou por harmonizar seu modelo de planejamento 
às perspectivas definidas no modelo utilizado pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que são: SOCIEDADE, 
PROCEDIMENTOS INTERNOS e RECURSOS.

Essas perspectivas foram divididas em temas, conforme 
apresentados a seguir:

 a) Perspectiva SOCIEDADE
  Temas: Atuação Institucional e Responsabilidade 
            Social e Ambiental

 b) Perspectiva PROCEDIMENTOS INTERNOS
  Tema: Eficiência Operacional

 c) Perspectiva RECURSOS
  Temas: Gestão de Pessoas; Infraestrutura e 
             Tecnologia; e Orçamento

BSCBalanced Scorecard (BSC)

Seguindo a 
metodologia 
do BSC, o TJGO 
harmoniza-se ao 
modelo proposto 
pelo CNJ.
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Com base neste modelo foi elaborado um Painel Estratégico, no qual 
a perspectiva RECURSOS – que combina os Recursos Humanos, de 
Infraestrutura, Tecnológicos e Financeiros – forma a base de sustentação para 
o desenvolvimento da perspectiva PROCEDIMENTOS INTERNOS –, que 
busca a melhoria da Eficiência Operacional para atender da melhor forma 
possível a perspectiva SOCIEDADE, nosso cliente, por meio da Atuação 
Institucional e também da Responsabilidade Social e Ambiental.

Para a realização da Diagnose, inovou-se ao implementar um levantamento 
de propostas de iniciativas por meio de formulário eletrônico disponibilizado 
no portal do TJGO na internet. Esse levantamento de propostas possibilitou 
uma análise mais consistente dos ambientes interno e externo, pois houve 
a participação direta dos membros desta Corte: a Presidência; a Vice-
Presidência; a Corregedoria-Geral da Justiça; as Comissões Permanentes; a 
Diretoria-Geral; a Diretoria do Foro da Comarca de Goiânia (representando 
os Juízes da capital) e também a participação de instituições coligadas ao 
TJGO, entre elas: o Ministério Público Estadual; a Ordem dos Advogados do 
Brasil – Seccional Goiás; a Associação dos Magistrados de Goiás, a Associação 
Goiana de Advogados, o Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça; 
a Procuradoria Geral do Estado; o Tribunal de Contas do Estado; e o Tribunal 
Regional Eleitoral de Goiás.

Outra inovação inserida foi o encaminhamento das propostas, classificadas 
pelos próprios proponentes em temas estratégicos, segundo o grau de 

importância. 

Foram recepcionadas 579 propostas de iniciativas, assim alocadas: 182 em 
Eficiência Operacional, 181 em Infraestrutura e Tecnologia, 152 em Gestão de 

Pessoas, 53 em Atuação Institucional, 11 em Responsabilidade Social e Ambiental. 
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ASAs propostas coletadas serviram como diretrizes 
para nortear as definições dos Objetivos Estraté-
gicos, das Linhas de Atuação e do Plano de Metas, 
que contempla as metas definidas para o alcance 
dos objetivos traçados.

Buscando um alinhamento com as recomenda-
ções do Conselho Nacional de Justiça e sua 
Resolução nº70, de 18 de março de 2009, no 
que tange à elaboração dos Planos Estratégicos, o 
TJGO procurou estabelecer objetivos de longo 
prazo, com metas de médio e curto prazo, com 
horizonte de até seis anos, metas que devem ser 
revistas a cada biênio, em função das mudanças 
de gestão.

Objetivos Estratégicos, 
Linhas de Atuação e 
Plano de Metas norteiam 
as diretrizes do Plano 
Estratégico 2009/2011.

Nas metas de médio prazo foram estabeleci-
dos três referenciais: o primeiro para o biênio 
2009/2011, o segundo para 2011/20013 e o ter-
ceiro para 2013/2015. 

Uma vez que a transição da gestão ocorre em 
fevereiro, de modo geral o último mês para medir 
o alcance da meta é janeiro. Contudo, conforme a 
característica de alguns indicadores, o período de 
mensuração da meta finaliza em dezembro.

É importante identificar também a situação das 
10 metas nacionais de nivelamento estabelecidas 
pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como a 
estratégia desenvolvida pelo TJGO visando a al-
cançar 100% delas:
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1. Desenvolver e/ou alinhar planejamento estratégico plurianual 
(mínimo de 05 anos) aos objetivos estratégicos do Poder Judiciário, 
com aprovação no Tribunal Pleno ou Órgão Especial.

Este Plano, de seis anos, foi apresentado à Corte Especial,  
atendendo emenda regimental nº1, de 9 de julho de 2008.

2. Identificar e julgar todos os processos judiciais distribuídos (em 
1º, 2º grau ou tribunais superiores) até 31/12/2005.

Foram editadas as metas 17 e 18 específicas para identi-
ficar e julgar todos os processos judiciais distribuídos até 
31/12/2005.

3. Informatizar todas as unidades judiciárias e interligá-las ao 
respectivo tribunal e à rede mundial de computadores (internet).

Foi concluída a informatização de todas as unidades judiciá-
rias na gestão 2007/2009, bem como a interligação delas ao 
tribunal e à rede mundial de computadores.

4. Informatizar e automatizar a distribuição de todos os proces-
sos e recursos.

A distribuição de todos os processos e recursos está infor-
matizada e automatizada.

5. Implantar sistema de gestão eletrônica da execução penal e 
mecanismo de acompanhamento eletrônico das prisões provisó-
rias.

Está prevista na meta 13 a implantação de um sistema de 
gestão eletrônica da execução penal e de mecanismo de 
acompanhamento eletrônico das prisões provisórias nas 
Varas de Execuções Penais da Comarca de Goiânia, aten-
dendo 50% dos processos do estado. Destaca-se também a 
meta 17 que prevê a atualização do cálculo das penas nos 
processos de execuções penais em 100% das comarcas do 
estado.

6. Capacitar o administrador de cada unidade judiciária em ges-
tão de pessoas e de processos de trabalho, para imediata implan-
tação de métodos de gerenciamento de rotinas.

No plano foi destacada a meta 27, que visa a capacitar o 
administrador de 100% das comarcas, em gestão de pessoas 
e processos de trabalho.

7. Tornar acessíveis as informações processuais nos portais da 
rede mundial de computadores (internet), com andamento atua-
lizado e conteúdo das decisões de todos os processos, respeitado 
o segredo de justiça.

Aperfeiçoando as informações processuais no portal do 
TJGO, está prevista na meta 15 a implementação em 100% 
dos gabinetes de Desembargadores de um sistema para dis-
ponibilização online de acórdãos, despachos e decisões na 
internet. 

8. Cadastrar todos os magistrados nos sistemas eletrônicos de 
acesso a informações sobre pessoas e bens e de comunicação de 
ordens judiciais (Bacenjud, Infojud, Renajud).

Foi criada na gestão 2007/2009 uma divisão de gerencia-
mento de sistemas externos, vinculada à Corregedoria-
Geral, que tem, dentre outras, as atribuições de efetivação 
e manutenção do cadastro de magistrados nos referidos 
sistemas.

9. Implantar núcleo de controle interno.

O Tribunal de Justiça de Goiás criou a Controladoria In-
terna  na forma definida pela Resolução nº 044/2001, do 
Órgão Especial.

10. Implantar o processo eletrônico em parcela de suas unida-
des judiciárias.

A fim de intensificar a implantação do processo eletrônico 
nas unidades judiciárias, foram definidas metas específicas 
para contemplar Juizados Especiais, Varas de Fazendas Pú-
blicas e Varas de Execuções Penais.

Desta forma, o Planejamento Estratégico, norteado pelas 
linhas mestras estabelecidas pela Alta Administração, valen-
do-se da experiência adquirida com a elaboração e imple-
mentação do trabalho de planejamento realizado na gestão 
anterior, dos cenários extraídos da diagnose realizada, e, 
ainda, das diretrizes do Plano Estratégico Nacional traça-
das pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aprimorou a 
Missão, a Visão e os Valores da instituição, priorizou todas as 
ações estratégicas, a fim de promover o efetivo atendimen-
to dos anseios da sociedade.
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A missão identifica a função que a organização pretende 
desempenhar dentro de seu sistema social ou econô-
mico.

Definir a missão de uma instituição pública é expressar 
de forma clara e sucinta seu propósito e seu compro-
misso com a sociedade.

Com base na definição da missão, podem-se, então, defi-
nir os alicerces para o Planejamento Estratégico, ou seja, 
os objetivos, as metas e as estratégias de ação.

A missão define o propósito fundamental e único que a orga-
nização tenta seguir e identifica seus produtos ou serviços e 
clientes. Assim, a missão identifica a razão-de-ser da organi-
zação – isto é, o que ela representa. (MEGGINSON, MOSLEY 
e PIETRI Jr, 1998: 168)

A missão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás é: 

A visão de uma organização projeta para o futuro as 
diretrizes da instituição no espaço, sinalizando aonde 
se quer chegar e o padrão de excelência pelo qual 
espera ser reconhecida. A visão representa o que a 
empresa quer ser. (Oliveira, 2004: 88)

A visão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás é:

Missão

“Realizar justiça, assegurando 
à sociedade um serviço 
acessível, ágil, eficaz e efetivo, 
que resguarde a todos o direito, 
a dignidade e a cidadania.”

Visão

“Ser referência no 
cenário nacional como 

padrão de excelência 
nos serviços prestados 

à sociedade para 
realização da justiça.”

Propósitos
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Os valores são um esboço das crenças da organização e 
diretrizes gerais que serão usadas para atingir sua missão. 
(MEGGINSON, MOSLEY e PIETRI Jr, 1998: 171)

Os valores são princípios éticos que estabelecem a base 
para a compreensão das atitudes e da motivação, nortean-
do as ações e condutas de todos os integrantes da organi-
zação.

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás orienta-se pelos 
seguintes valores:

ÉTICA: respeito aos princípios da moralidade, ressaltando 
a honradez, a integridade, a dignidade e a probidade em 
todas as ações.

JUSTIÇA: respeito à condição de julgar, observando os 
preceitos do direito, com ética, imparcialidade e sabedoria.

HONESTIDADE: sujeição aos princípios da confiabili-
dade, da verdade e a transparência em todas as ações e 
relações.

Valores
CELERIDADE: observância das garantias constitucionais 
que asseguram a todos a efetivação dos direitos e da cida-
dania, possibilitando a toda sociedade o acesso a uma justi-
ça ágil e eficiente.

COMPROMETIMENTO e ESPÍRITO DE EQUIPE: 
envolvimento e sinergia de toda equipe do Tribunal de Jus-
tiça do Estado de Goiás numa busca contínua da melhoria 
dos resultados.

DISCIPLINA: observância de preceitos e normas que 
visam atender aos anseios da sociedade com segurança e 
eficiência.

RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL: 
empenho na melhoria de práticas sociais e ambientais res-
ponsáveis, procurando sempre atender às necessidades 
imediatas da sociedade.

PAZ: esforço constante na conquista e disseminação de um 
ambiente de paz e harmonia em todos os relacionamentos.
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O diagnóstico estratégico, realizado através da análise do 
ambiente, corresponde à primeira fase do processo de pla-
nejamento estratégico, que procura entender a real situa-
ção da organização quanto aos seus aspectos externos e 
internos.

A análise do ambiente é o processo de identificar e analisar 
sistematicamente as variáveis que compõem o ambiente in-
terno e que geram pontos fortes e pontos fracos para a or-
ganização; e as variáveis que compõem o ambiente externo 
e que podem gerar oportunidades e ameaças.

A análise do ambiente auxilia a organização na elaboração 
do planejamento estratégico na medida que possibilita co-
nhecer: seus pontos fortes e melhor utilizá-los; seus pontos 
fracos e eliminá-los ou minimizá-los;  suas oportunidades e 
aproveitá-las; as ameaças geradas pelo ambiente externo e 
evitá-las.

DIAGNOSE
Análise do Ambiente

Oliveira (2004) conceitua:

• Ponto forte como sendo a diferenciação conseguida pela 
organização – variável controlável – que lhe proporciona 
uma vantagem operacional no ambiente.

• Ponto fraco como uma situação inadequada da organi-
zação – também variável controlável – que proporciona uma 
desvantagem operacional no ambiente.

• Oportunidade como a força ambiental incontrolável 
pela organização, que pode favorecer sua ação estratégica, 
desde que seja conhecida e aproveitada de forma satisfa-
tória.

• Ameaça também como força incontrolável pela organi-
zação, que cria obstáculo a sua ação estratégica, mas que 
poderá ou não ser evitada, desde que conhecida em tempo 
hábil.
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Ambiente Interno
Os dados que subsidiaram a identificação dos principais fatores internos que compõem os pontos fortes e fracos foram 
levantados mediante análise das propostas encaminhadas pelas unidades e comarcas do Poder Judiciário de Goiás e também 
das informações coletadas na enquete voltada para o conhecimento do clima organizacional, que envolveu a participação de 
servidores e serventuários da capital e interior.

Pontos FracosPontos Fortes
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  Baixa credibilidade do Poder Judiciário perante a 
sociedade.

  Pouco conhecimento da sociedade sobre os ser-
viços prestados pelo Poder Judiciário.

  Crise econômica, aumentando o desequilíbrio so-
cial, o que acarretará um aumento de demanda 
para o Poder Judiciário.

  Agravamento de problemas sociais decorrentes 
do crescimento populacional desordenado em al-
gumas regiões do estado.

  Contingenciamento do orçamento, em consequên-
cia de as verbas dependentes do Poder Executivo 
serem afetadas pelas crises econômicas.

  Falta de interação e intercâmbio de informações 
entre os tribunais.

  Falência do sistema prisional.

  Falta de atualização das legislações, gerando um 
desalinhamento com a modernização dos recur-
sos.

  Dependência de outros órgãos para dar prosse-
guimento aos processos.

  Aumento crescente dos litígios na sociedade.

  Incentivo a parcerias institucionais visando à inte-
gração da tecnologia da informação e dos sistemas 
informatizados do Tribunal de Justiça do Estado de 
Goiás com outras instituições.

  Políticas nacionais que estimulam o compartilha-
mento do conhecimento com instituições congê-
neres.

  Trabalho conjunto com a sociedade civil (ongs, as-
sociações, etc.)

  Esforço contínuo do Conselho Nacional de Justiça 
em difundir e implementar uma administração mo-
derna, ágil e transparente em todos os tribunais.

  Fomento dos setores públicos aos programas de 
inclusão digital.

  Estímulo do CNJ à adoção de ferramentas de tec-
nologia de informação para conferir  à instituição 
eficiência operacional. 

  Desejo da sociedade de melhor conhecer a Justiça.

Ambiente Externo
Os dados que subsidiaram a identificação dos principais fatores externos que compõem as oportunidades e ameaças foram 
levantados por meio da análise das propostas encaminhadas por entidades coligadas ao Poder Judiciário goiano e também 
pelas informações obtidas na pesquisa de abrangência nacional realizada pela FGV/IPESP, em fevereiro de 2009, para avaliar 
o nível de conhecimento, confiança e acesso à Justiça.
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Painel
Estratégico

O Painel Estratégico do TJGO, 
no biênio 2009/2011, tem como 
premissa apresentar a síntese do 
Plano Estratégico traçado para esta 
gestão. No painel estão delineadas 
as perspectivas abordadas pela 
metodologia Balanced Scorecard 
(BSC), os temas abordados em 
cada perspectiva e, também, os 
objetivos estratégicos e metas 
definidos para cada tema.

Os Objetivos Estratégicos, apre-
sentados no Painel Estratégico a 
seguir, representam a base nortea-
dora para realização de interações 
sinérgicas, visando à efetividade 
dos resultados que a instituição 
pretende alcançar, para cumprir sua 
missão e conquistar sua visão de 
futuro.
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Objetivos Estratégicos
1

2

3

Ser efetivo nos trâmites judiciais, trabalhando com foco no atendimento ao cidadão e buscando a me-
lhoria contínua do desempenho.

Melhorar a imagem do Poder Judiciário do Estado de Goiás perante a sociedade, elevando-lhe a percep-
ção positiva sobre a instituição.

Aprimorar a comunicação do Poder Judiciário do Estado de Goiás com a sociedade e seus colaborado-
res, facilitando-lhes o acesso à Justiça e assegurando-lhes a efetivação dos direitos e da cidadania. 

4 Promover ações de responsabilidade social e ambiental, atuando de forma a garantir a sus-
tentabilidade por meio de ações educativas, de inclusão social e de práticas ecoeficientes.

5

6

Prosseguir na modernização do Judiciário goiano, investindo em novos conhecimentos 
e sistemas de informação para melhorar a agilidade e a produtividade.

Otimizar as rotinas e procedimentos, buscando agilizar os trâmites judiciais e adminis-
trativos, melhorando a produtividade e a qualidade dos serviços prestados.

7

8

Promover um clima organizacional positivo, aumentando a interação entre magistrados e 
servidores e a satisfação quanto às práticas de recursos humanos.

Investir continuamente nos recursos humanos, visando ao desenvolvimento de competên-
cias e à qualificação dos servidores e gestores para melhorar o desempenho de suas atribui-
ções, com o objetivo de alcançar as metas institucionais.

9

10

Prover as unidades judiciais e administrativas de infraestrutura física adequada, visando à melhoria das 
condições de atendimento aos usuários e de trabalho dos magistrados e servidores.

Disponibilizar recursos de tecnologia de informação, nas formas e quantidades adequadas ao cumpri-
mento dos objetivos e metas estabelecidos no planejamento.

11 Promover efetiva distribuição de recursos financeiros, visando garantir o cumprimento dos objetivos e 
metas estabelecidos, observando em sua execução os princípios norteadores da gestão pública. 
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Plano de Metas

O Plano de Metas do Plano Estratégico 
do TJGO para o biênio 2009/2011 é 
composto de trinta e oito metas, alinhadas 
às perspectivas e temas do BSC e dispostas 
seguindo os onze objetivos estratégicos 
definidos para esta gestão.

O conjunto de objetivos estratégicos e 
metas permite o estabelecimento de linhas 
de atuação e indicadores de desempenho 
gerenciais e institucionais precisos, que 
possibilitam a conexão entre o processo de 
planejamento e as ações propostas.
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Perspectiva:  SOCIEDADE
TEMA: ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

Ser efetivo nos trâmites judiciais, trabalhando com 
foco no atendimento ao cidadão e buscando a melhoria 
contínua do desempenho.

LINHAS DE ATUAÇÃO:

 a) Promoção do programa Justiça Ativa nas comarcas.

 b) Incentivo ao sistema não adversarial de resolução de conflitos.

 c) Alocação de equipes de apoio itinerante.

 d) Estabelecimento de parcerias e convênios com outras instituições.

1
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Meta 1
Reduzir para 78% a taxa de congestionamento de 1º Grau.

Quanto menor, melhor.

Mede o índice que reflete a divisão dos casos não sentenciados pela soma dos casos novos 
mais os casos pendentes de julgamento. 

Este indicador mede se a Justiça consegue decidir com presteza as demandas da sociedade, 
ou seja, se as novas demandas e os casos pendentes do período anterior são finalizados ao 
longo do ano. 

(Fonte: CNJ)

Efetividade

 78,97% 78% 76% 75%

Responsável:   Corregedoria-Geral da Justiça

Alcançado em dez/2008 dez/2010 dez/2012 dez/2014

78%

0% 100%Meta 1
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Meta 2
Reduzir para 30% a taxa de congestionamento de 2º Grau.

Quanto menor, melhor.

Mede o índice que reflete a divisão dos casos não sentenciados pela soma dos casos 
novos mais os casos pendentes de julgamento. 

Este indicador mede se a Justiça consegue decidir com presteza as demandas da so-
ciedade, ou seja, se as novas demandas e os casos pendentes do período anterior são 
finalizados ao longo do ano. 

(Fonte: CNJ)

Efetividade

 31,89% 30% 27% 24%

Responsável:  Diretoria Judiciária

Alcançado em dez/2008 dez/2010 dez/2012 dez/2014

30%

0% 100%Meta 2
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Meta 3
Reduzir para 56% a taxa de congestionamento dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais.

Quanto menor, melhor

Mede o índice que reflete a divisão dos casos não sentenciados pela soma dos casos novos 
mais os casos pendentes de julgamento. 

Este indicador mede se a Justiça consegue decidir com presteza as demandas da sociedade, 
ou seja, se as novas demandas e os casos pendentes do período anterior são finalizados ao 
longo do ano. 

(Fonte: CNJ)

Efetividade

 58,43% 56% 53% 51%

Responsável:  Corregedoria-Geral da Justiça

Alcançado em dez/2008 dez/2010 dez/2012 dez/2014

56%

0% 100%Meta 3
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Meta 4
Reduzir para 59% a taxa de congestionamento nas Turmas Recursais.

Quanto menor, melhor.

Mede o índice que reflete a divisão dos casos não sentenciados pela soma dos casos 
novos mais os casos pendentes de julgamento. 

Este indicador mede se a Justiça consegue decidir com presteza as demandas da so-
ciedade, ou seja, se as novas demandas e os casos pendentes do período anterior são 
finalizados ao longo do ano. 

(Fonte: CNJ)

Efetividade

 60,37% 59% 58% 57%

Responsável:   Corregedoria-Geral da Justiça

Alcançado em dez/2008 dez/2010 dez/2012 dez/2014

59%

0% 100%Meta 4
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Institucional

Metas

Meta 5
Alcançar, em média, 63% de acordos por meio de conciliação.

Quanto maior, melhor.

No Plano Estratégico 2007/2009 a meta 13 visava alcançar 77% de acordos pelo sistema 
não adversarial, para este Plano o conceito foi reavaliado para que o índice reflita a média 
de acordos obtidos nos programas desenvolvidos pelo Poder Judiciário de Goiás com foco 
em conciliação. 
Na Justiça Móvel de Trânsito, a taxa mede o percentual que reflete o número de acordos 
alcançados em função da quantidade de atendimentos realizados.
No Movimento pela Conciliação em Goiás, a taxa mede o percentual que reflete o número 
de acordos obtidos em função das audiências de conciliação realizadas.  
Neste indicador ainda poderão ser inseridos outros programas, projetos ou ações que 
objetivem a conciliação entre as partes.

Efetividade

 59,66% 63% 65% 68%

Responsável:   Vice-Presidência

*Foi considerado, para definir a média em dezembro de 2008, o resultado alcançado 
pela Justiça Móvel de Trânsito e pelo Movimento pela Conciliação em Goiás.

Alcançado em dez/2008 dez/2010 dez/2012 dez/2014

0% 100%

63%

Meta 5
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OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

Melhorar a imagem do Poder Judiciário do 
Estado de Goiás perante a sociedade, elevando-lhe 
a percepção positiva sobre a instituição.

LINHAS DE ATUAÇÃO:

 a) Identificação do nível de satisfação dos usuários da Justiça.

 b) Ampliação da credibilidade do Judiciário perante a sociedade.

2

Perspectiva:  SOCIEDADE
TEMA: ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
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Meta 6
Alcançar 47% de percepção positiva da imagem institucional.

Quanto maior, melhor.

Mede o índice de percepção positiva da imagem da Justiça estadual, utilizando como ferra-
mentas de aferição a aplicação de enquetes e pesquisas de satisfação. 

Esta meta busca conhecer como a sociedade percebe o papel do Poder Judiciário goiano, 
e ainda identificar o seu nível de credibilidade. Pretende desenvolver ações com o objetivo 
de garantir à sociedade a aplicação da justiça.

Efetividade

 47,84% 47% 48% 49%

Responsável:  Centro de Comunicação Social

Alcançado em dez/2008 dez/2010 dez/2012 dez/2014

0% 100%

47%

Meta 6
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Meta 7
Obter 55% de satisfação do usuário.

Quanto maior, melhor.

Mede o índice de satisfação do usuário da Justiça estadual, utilizando como ferramentas 
de aferição a aplicação de enquetes e pesquisas de satisfação.

Com o conhecimento do nível de satisfação do usuário da Justiça goiana, pretende-se 
desenvolver ações que visem melhorar a qualidade dos serviços prestados e atender as 
expectativas da sociedade.

Efetividade

 51,29% 55% 60% 65%

Responsável:   Assessoria de Planejamento

Alcançado em dez/2008 dez/2010 dez/2012 dez/2014

0% 100%

55%

Meta 7
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OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

Aprimorar a comunicação do Poder Judiciário do 
Estado de Goiás com a sociedade e seus colaboradores, 
facilitando-lhes o acesso à Justiça e assegurando-lhes a 
efetivação dos direitos e da cidadania. 

LINHAS DE ATUAÇÃO: 

 a) Ampliação e facilidade de acesso aos meios de comunicação internos e ex-
ternos.

 b) Aprimoramento do portal do TJGO.

 c) Disponibilização aos usuários de informações processuais e administrativas. 

 d) Utilização de linguagem clara e acessível em todas as comunicações.

 e) Incentivo à comunicação eletrônica.

3

Perspectiva:  SOCIEDADE
TEMA: ATUAÇÃO INSTITUCIONAL



Gerencial

Institucional

Meta
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40  Plano Estratégico TJGO

Meta 8

Este índice reflete a relação entre a quantidade de solicitações feitas à Ouvidoria e a 
quantidade de respostas efetivamente encaminhadas aos usuários. 

Com a reestruturação da Ouvidoria da Justiça Estadual é necessário definir novos mé-
todos de encaminhamento das solicitações, buscando dar ao usuário da Justiça a garan-
tia de que será ouvido e que as suas solicitações serão respondidas.

Garantir aos cidadãos que procuram a Ouvidoria da Justiça Estadual 95% 
de respostas sobre o encaminhamento de suas solicitações.

Quanto maior, melhor.

Eficácia

 100% 95% 97% 100%

Responsável:  Ouvidoria da Justiça Estadual

Alcançado em dez/2008 dez/2010 dez/2012 dez/2014

0% 100%

95%

Meta 8



Plano Estratégico TJGO  41

In
di

ca
do

re
s

Gerencial

Institucional

Meta

jan/2009 jan/2011 jan/2013 jan/2015

Meta 9
Ampliar 50%, em média, a divulgação institucional. 

Quanto maior, melhor.

Este indicador visa ampliar a divulgação dos programas, projetos e ações do Poder Judici-
ário de Goiás. 

O índice reflete a média de divulgação alcançada pelo sistema de comunicação do TJGO: 
Agenda Judiciária TV, Agenda Judiciária Jornal, Agenda Judiciária Revista e Internet.

TV – Ampliar a quantidade de inserções do Programa Agenda Judiciária na mídia televisiva, 
em relação a 2008. 

Jornal – Ampliar a quantidade de exemplares publicados da Agenda Judiciária Jornal, em 
relação a 2008. 

Revista – Ampliar o número de exemplares da Agenda Judiciária Revista, em relação a 
2008.

Internet – Ampliar o número de matérias de decisões e eventos das Comarcas do interior 
publicadas na Internet, em relação a 2008. 

Efetividade

 – 50% 60% 70%

Responsável:  Centro de Comunicação Social

0% 100%

50%

Meta 9



42  Plano Estratégico TJGO

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

Promover ações de responsabilidade social e 
ambiental, atuando de forma a garantir a sustentabilidade 
por meio de ações educativas, de inclusão social e de 
práticas ecoeficientes.

LINHAS DE ATUAÇÃO: 

 a) Implantação de projetos com enfoque ambiental.

 b) Promoção da cidadania.

 c) Fomento de ações para inclusão social.

 d) Mobilização da comunidade judiciária para ações socioambientais com 
foco na sustentabilidade.

4

Perspectiva:  SOCIEDADE
TEMA: RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL
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Institucional
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s

Plano Estratégico TJGO  43

Meta 10 
Implantar ações sociais e ambientais em 100% das Comarcas do Estado.

Quanto maior, melhor.

Esta meta tem por objetivo implantar ações sociais e ambientais. 

O índice reflete a relação entre a quantidade de Comarcas do Estado de Goiás que tiveram 
ações ambientais implantadas, em função do número total de Comarcas. 

Efetividade

 – 100% 100% 100%

Responsável:  Diretoria-Geral

jan/2009 jan/2011 jan/2013 jan/2015

0% 100%Meta 10



44  Plano Estratégico TJGO

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

   Prosseguir na modernização do Judiciário goiano, investindo 
em novos conhecimentos e sistemas de informação para melhorar a 
agilidade e a produtividade.

LINHAS DE ATUAÇÃO: 

 a) Garantia da execução da estratégia.

 b) Modernização dos sistemas de informação.

 c) Informatização de procedimentos e rotinas. 

 d) Definição de políticas de terceirização de serviços de apoio administra-
tivo.

Perspectiva:  PROCEDIMENTOS INTERNOS
TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL

5
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Meta 11
Alcançar 70% de realização das metas previstas no Plano Estratégico.

Quanto maior, melhor.

Este índice é obtido pela comparação entre as metas atingidas e o total de metas estipuladas. 
Indica o parâmetro considerado aceitável pela Alta Administração no alcance das metas estabe-
lecidas no Plano Estratégico, ao final da gestão 2009/2011.

Esta meta busca consolidar a cultura da gestão por resultados no Poder Judiciário do Estado de 
Goiás;  neste segundo ciclo optou-se por manter o patamar de 70% de realização do Plano em 
razão do aumento do quantitativo e da complexidade das metas propostas.

Eficiência.

 93,55% 70% 75% 80%

Responsável:  Assessoria de Planejamento

Alcançado jan/2009 jan/2011 jan/2013 jan/2015

0% 100%

70%

Meta 11
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Institucional
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46  Plano Estratégico TJGO

Meta 12
Implantar o processo eletrônico em 100% dos Juizados Especiais e das 

Turmas Recursais do Estado.

Quanto maior, melhor.

Alinhada com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, esta 
meta pretende ampliar a implementação do processo eletrônico nas unidades judiciais 
do Tribunal de Justiça goiano. 

Este índice reflete a relação entre a quantidade de Juizados Especiais e Turmas Julgado-
ras em que for implantado o Processo Judicial Digital, até dezembro de 2010, e o total 
de Juizados Especiais e Turmas Julgadoras existentes no Poder Judiciário de Goiás.

Eficácia

 30% 100% 

Responsável:  Diretoria de Informática

Alcançado jan/2009 jan/2011

0% 100%Meta 12
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Meta 13
Implantar Processo Eletrônico em 100% das Varas de 

Execuções Penais da Comarca de Goiânia.

Quanto maior, melhor.

Visando a dar mais celeridade aos processos criminais e ampliar o número de unidades que 
utilizam o processo eletrônico, pretende-se informatizar as Varas de Execuções Penais da 
Comarca de Goiânia, responsáveis pelo trâmite de 100% da execução penal da Capital.

Mede a quantidade de Varas de Execuções Penais da Comarca de Goiânia em que tiver 
sido implantado o processo eletrônico, em relação ao total de Varas de Execuções Penais 
existentes na Comarca de Goiânia.

Eficácia

 – 100%  

Responsável:  Diretoria de Informática

jan/2009 jan/2011

0% 100%Meta 13
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48  Plano Estratégico TJGO

Meta 14
Implantar Processo Eletrônico nas seis Varas de Fazendas 

Públicas da Comarca de Goiânia.

Quanto maior, melhor.

Visando a racionalizar o grande volume de processos que tramitam nas Varas de Fa-
zendas Públicas da Comarca de Goiânia e ampliar as unidades que utilizam o processo 
eletrônico, pretende-se informatizar as seis unidades judiciárias existentes na capital. 

Este indicador mede a quantidade de Varas de Fazendas Públicas da Comarca de Goiânia 
em que o processo eletrônico for implantado, em relação ao total de Varas de Fazendas 
Públicas existentes na Comarca de Goiânia. 

Eficácia

 – 6  

Responsável:  Diretoria de Informática

jan/2009 jan/2011

0

6

Meta 14



Gerencial

Institucional

Meta

In
di

ca
do

re
s

Plano Estratégico TJGO  49

Meta 15
Implementar em 100% dos gabinetes dos Desembargadores a 

disponibilização online de acórdãos, despachos e decisões via internet. 

Quanto maior, melhor.

Este índice afere a quantidade de gabinetes de Desembargadores em que o sistema tiver 
sido implantado, comparado ao total de gabinetes existentes. 

Esta meta busca imprimir maior celeridade às rotinas dos gabinetes e facilitar o acesso 
da sociedade às informações processuais no âmbito do segundo grau e, ainda, contribuir 
para a redução do consumo de papel na instituição.

Eficácia

 – 100% 100% X%

Responsável:  Diretoria de Informática.

jan/2009 jan/2011

0% 100%Meta 15



50  Plano Estratégico TJGO

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Otimizar as rotinas e procedimentos, buscando 
agilizar os trâmites judiciais e administrativos, melhorando a 
produtividade e a qualidade dos serviços prestados.

LINHAS DE ATUAÇÃO: 

 

 a) Implantação da gestão por processos.

 b) Racionalização e normatização das atividades, melhorando a produtividade.

 c) Utilização racional de materiais, bens e serviços.

6

Perspectiva:  PROCEDIMENTOS INTERNOS
TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL
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Meta 16
Manter atualizados os cálculos das penas nos processos de 

Execuções Penais em 100% das Comarcas do Estado.  

Quanto maior, melhor.

Este índice afere o quantitativo de processos de execuções penais que foram revisados, em 
relação ao número de processos de execuções penais existentes em todas as Comarcas. 

Este indicador visa à regularização e ao controle das penas dos reeducandos e retrata a 
otimização dos procedimentos das Execuções Penais em todas as Comarcas.

Efetividade

 – 100% 100% 100%

Responsável:  Corregedoria-Geral da Justiça

jan/2009 jan/2011 jan/2013 jan/2015

0% 100%Meta 16
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52  Plano Estratégico TJGO

Meta 17
Identificar e julgar 100% dos processos judiciais distribuídos 

até 31/12/2005 no 1º Grau.

Alinhado com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça na Reso-
lução 70, de 18 de março de 2009, este indicador mede a quantidade de processos no 
1º grau distribuídos até 31 de dezembro de 2005 que forem julgados, em relação ao 
número total de processos pendentes de julgamento distribuídos até 31/12/2005. 

Esta meta visa garantir a agilidade nos trâmites judiciais e assegurar a razoável duração 
do processo. 

Eficiência

 – 100%  

Responsável:  Corregedoria-Geral da Justiça

Quanto maior, melhor.

jan/2009 jan/2011

0% 100%Meta 17
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Meta 18
Identificar e julgar 100% dos processos judiciais distribuídos 

até 31/12/2005 no 2º Grau.

Quanto maior, melhor.

Alinhado com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução 
70, de 18 de março de 2009, este indicador mede a quantidade de processos no 2º grau 
distribuídos até 31 de dezembro de 2005 que forem julgados, em relação ao número total 
de processos pendentes de julgamento distribuídos até 31/12/2005. 

Esta meta visa garantir a agilidade nos trâmites judiciais e assegurar a razoável duração do 
processo. 

 – 100%  

Responsável:  Diretoria Judiciária

Eficiência

jan/2009 dez/2009

0% 100%Meta 18
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54  Plano Estratégico TJGO

Meta 19
Implantar o projeto escrivania modelo em uma escrivania de 

Comarca do interior.

Quanto maior, melhor.

Indica a implantação, em uma escrivania de C omarca do interior, de projeto que prevê 
a racionalização de rotinas, adaptação de sistemas de informação, adequação de espaço 
físico, de materiais de trabalho, de mobiliários e de equipamentos.  

Esta meta visa, especialmente, a criar condições favoráveis à replicação em unidades 
similares.

Eficácia

 – 100% 

Responsável:  Assessoria de Planejamento

jan/2009 dez/2011

0

1

Meta 19
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Meta 20
Mapear os procedimentos internos chaves e implantar a Gestão por 

Processos em 100% das áreas da Secretaria do Tribunal de Justiça.

Quanto maior, melhor.

Este indicador mede o quantitativo de áreas da Secretaria do Tribunal de Justiça nas quais 
foi implantada a Gestão por Processos, em relação ao total dessas áreas.

Esta meta busca racionalizar as rotinas administrativas e minimizar o tempo e o fluxo das 
operações administrativas, promovendo agilidade e eficiência no atendimento aos clientes 
internos e externos. 

Eficácia

 – 100%  

Responsável:  Assessoria de Planejamento

jan/2009 jan/2011

0% 100%Meta 20
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56  Plano Estratégico TJGO

Meta 21
Reduzir 10%, em média, as despesas com telefonia, água e energia da 

sede do Tribunal de Justiça de Goiás. 

Quanto maior, melhor.

Este índice reflete a média da redução obtida nas despesas com telefonia, água e energia 
da sede do Tribunal de Justiça. Em cada um desses itens, o valor de referência utilizado 
para cálculo da redução é a média de despesa em 2008. 

Esta meta visa a alcançar a racionalização dos custos operacionais da sede do Tribunal de 
Justiça, buscando a economicidade e a utilização responsável dos recursos ambientais. 

Eficiência

 – 10% 10% 10%

Responsável:  Diretoria Administrativa

jan/2009 jan/2011 dez/2013 dez/2015

10%

100%0% Meta 21



Plano Estratégico TJGO  57

Perspectiva: RECURSOS
TEMA: GESTÃO DE PESSOAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

Promover um clima organizacional positivo, 
aumentando a interação entre magistrados e servidores e 
a satisfação quanto às práticas de recursos humanos.

LINHAS DE ATUAÇÃO: 

 a) Identificação do clima organizacional.

 b) Implantação de um sistema de benefícios para os servidores.

 c) Promoção e realização de eventos socioculturais.

 d) Criação e implantação de um banco de talentos.

 e) Realização de encontros de servidores e magistrados. 

 f) Aumento do efetivo de servidores nas Comarcas.

 g) Revisão do quadro de cargos e funções do Poder Judiciário de Goiás.

7
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58  Plano Estratégico TJGO

Meta 22
Alcançar 70% de satisfação do clima organizacional.

Quanto maior, melhor.

Esta meta busca realizar ações voltadas para a melhoria do clima organizacional e elevar 
o nível de comprometimento, motivação e identidade institucional dos magistrados e 
servidores. 

Este índice mede o nível de satisfação dos colaboradores, utilizando como ferramentas 
de aferição a aplicação de enquetes ou pesquisas de clima organizacional.

Eficácia

 68,42% 70% 72% 74%

Responsável:  Diretoria de Recursos Humanos

0% 100%Meta 22

70%
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Institucional

Metas da Gestão
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Meta 23
Realizar quatro encontros de integração de 

servidores e de magistrados.

Quanto maior, melhor.

A integração entre servidores e magistrados promove o interrelacionamento das Comar-
cas, a unicidade e a integração da Justiça goiana por meio da troca de experiências, visando 
a alcançar a excelência nos processos de trabalho. 

Este índice mede a quantidade de ações (encontros) realizadas para a melhoria do clima 
organizacional.

Eficácia

 02 04 04 04

Responsável:  Diretoria de Recursos Humanos

0

4

Meta 23
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Meta 24
Implantar cinco benefícios sociais para os servidores.

Quanto maior, melhor.

Mede a quantidade de benefícios sociais implantados.

Esta meta tem como principal finalidade melhorar o clima organizacional, proporcio-
nando aos servidores seguridade social e fomento da qualidade de vida, reduzindo, 
assim, o nível de estresse e absenteísmo.

Eficácia

 – 5  

Responsável:  Diretoria de Recursos Humanos

0

5

Meta 24



Plano Estratégico TJGO  61

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

Investir continuamente nos recursos humanos, 
visando ao desenvolvimento de competências e à 
qualificação dos servidores e gestores para melhorar 
o desempenho de suas atribuições, com o objetivo de 
alcançar as metas institucionais.

LINHAS DE ATUAÇÃO: 

 a) Aprimoramento do processo de avaliação de desempenho funcional.

 b) Revisão dos critérios de progressão funcional.

 c) Revisão da distribuição de servidores do TJGO, utilizando como critério 
as competências de cada servidor.

 d) Promoção da capacitação de servidores e magistrados.

 e) Fomento ao uso do processo de educação à distância. 

8

Perspectiva:  RECURSOS
TEMA: GESTÃO DE PESSOAS
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62  Plano Estratégico TJGO

Meta 25
Ampliar para 97% o provimento dos cargos efetivos nas Comarcas, 

previstos em Lei até dezembro de 2008.

Quanto maior, melhor.

Mede a quantidade de servidores efetivos lotados nas Comarcas em relação ao quanti-
tativo existente em 23 de março de 2009.

Esta meta visa ampliar o quadro de servidores efetivos em exercício nas Comarcas, 
de forma a melhorar o clima organizacional, prestar um serviço mais ágil à sociedade, 
equilibrar a carga de trabalho entre os servidores, e garantir a autonomia do Poder 
Judiciário Goiano.

Eficiência

 88% 97% 100% 

Responsável:  Diretoria-Geral

Alcançado em jan/2009 jan/2011 jan/2013

0% 100%Meta 25

97%
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Meta 26
Investir R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) no 

desenvolvimento e capacitação do capital humano do TJGO.

Quanto maior, melhor.

Mede o valor investido em atividades para o desenvolvimento e capacitação do capital 
humano, tais como: treinamentos, cursos internos e externos, seminários, congressos, 
workshops e atividades correspondentes. 

Por meio da qualificação, do aprimoramento e do desenvolvimento das competências in-
dividuais dos magistrados e servidores, esta meta visa à excelência no desempenho das 
atividades. 

 Eficiência

Responsável:  Diretoria de Recursos Humanos

 R$ 1.500.000,00 R$ 4.000.000,00 R$ 4.500.000,00 R$ 5.000.000,00
Alcançado em jan/2009

0

R$ 4.000.000,00

Meta 26
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64  Plano Estratégico TJGO

Meta 27
Capacitar o administrador de 100% das Comarcas em 

gestão de pessoas e processos de trabalho.

Quanto maior, melhor.

Esta meta pretende qualificar os juízes, diretores de foro, em gestão de pessoas e pro-
cessos de trabalho, visando a dar-lhes condições de otimizar a gestão das rotinas das 
Comarcas.

O índice mede a quantidade de diretores de foro capacitados em relação ao total de 
diretores de foro das Comarcas do Estado.

Eficiência

 – 100 % 100 % X%

Responsável:  Diretoria de Recursos Humanos

0% 100%Meta 27
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Meta 28
Ampliar em 10% o quantitativo de cargos de provimento 

efetivo das Comarcas.

Quanto maior, melhor.

Mede a quantidade de cargos de provimento efetivo das Comarcas, em relação ao quanti-
tativo existente em 31 de dezembro de 2008.

Esta meta visa ampliar o quadro de cargos de provimento efetivo das Comarcas e garantir 
a autonomia do Poder Judiciário goiano, oferecendo aos magistrados uma equipe de ser-
vidores mais adequada em relação à carga de trabalho, proporcionando à sociedade maior 
agilidade e eficiência na prestação dos serviços.

 Eficiência

Responsável:  Diretoria-Geral

 – 10%  

0% 100%Meta 28

10%



66  Plano Estratégico TJGO

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

Prover as unidades judiciais e administrativas de 
infraestrutura física adequada, visando à melhoria das 
condições de atendimento aos usuários e de trabalho dos 
magistrados e servidores.

LINHAS DE ATUAÇÃO: 

 a) Construção de novas unidades ou restauração da estrutura física exis-
tente. 

 b) Provisão das unidades judiciais e administrativas com mobiliários, equi-
pamentos e materiais de consumo necessários ao bom desempenho das 
atividades.

 c) Desenvolvimento de projetos de engenharia padronizados com foco na 
economicidade, funcionalidade e preservação dos recursos naturais.

 d) Aprimoramento do sistema de segurança institucional.

 e) Instalação das unidades judiciárias criadas.

Perspectiva:  RECURSOS
TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA
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Meta 29
Dotar 85% das Comarcas com sede própria.

Quanto maior, melhor.

Mede o percentual de Comarcas com sede própria em relação ao total de Comarcas do 
Estado. 

Esta meta visa assegurar uma estrutura física mais adequada, moderna e funcional para o 
atendimento aos usuários, para o labor dos magistrados e servidores e, assim, colocar à 
disposição da sociedade uma justiça mais eficiente e célere.

Efetividade

 66% 85%  92,5%  100%

Responsável:  Coordenadoria de Obras

Alcançado jan/2009 jan/2011 jan/2013 jan/2015

0% 100%Meta 29

85%



Gerencial

Institucional

Meta

In
di

ca
do

re
s

68  Plano Estratégico TJGO

Meta 30

Mede o percentual de Comarcas atendidas com ações de melhoria em infraestrutura ad-
ministrativa – reformas e ampliações, recomposição de mobiliário, equipamentos em geral, 
telefonia, sistemas de segurança e veículos –, em  relação ao total de Comarcas.

Buscando um melhor desempenho das unidades judiciárias, esta meta visa a prover os 
recursos materiais necessários para o bom desempenho dos magistrados e servidores, e 
garantir aos usuários a concretização de seus direitos.

Realizar ações de melhoria de infraestrutura administrativa 
em 100% das Comarcas. 

Quanto maior, melhor.

Eficiência

 – 100%  

Responsável:  Diretoria Administrativa

jan/2009 jan/2011

0% 100%Meta 30
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Meta 31

O índice reflete o quantitativo de Comarcas edificadas em sede própria que tiverem provi-
dos os serviços de manutenção e limpeza em relação ao total de Comarcas edificadas em 
sede própria existentes no mês de janeiro de 2009. 

Um ambiente mais limpo e agradável para os usuários da Justiça, magistrados e servidores 
é o que se propõe com esta meta.

Prover 100% das Comarcas edificadas em sede própria de 
serviços de manutenção e limpeza.

Quanto maior, melhor.

Eficiência

 27% 100%  

Responsável:  Diretoria Administrativa

Alcançado jan/2009 jan/2011

0% 100%Meta 31
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Meta 32

Visa ampliar a capacidade de atendimento aos usuários e às demandas das Comarcas do 
interior. 

Este indicador mede a instalação de novas Comarcas de entrância inicial aprovadas pela Lei 
nº 16.435, de 30 de dezembro de 2008. 

Pretende-se instalar quatro Comarcas em relação às oito criadas.

Instalar quatro das novas Comarcas criadas pela Lei nº 
16.435, de 30 de dezembro de 2008.

Quanto maior, melhor.

Eficácia

 – 4 8 

Responsável:   Presidência

dez/2008 dez/2010 dez/2012

0

4

Meta 32
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OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

Disponibilizar recursos de tecnologia de informação, 
nas formas e quantidades adequadas ao cumprimento dos 
objetivos e metas estabelecidos no planejamento.

LINHAS DE ATUAÇÃO: 

 a) Atualização da estrutura computacional.

 b) Garantia, ao usuário, de segurança da informação.

10

Perspectiva:  RECURSOS
TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA
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Meta 33
Atualizar 35% do parque computacional.

Quanto maior, melhor.

Mede o índice que reflete a quantidade de computadores atualizados, em relação ao 
total do parque computacional existente em 2008.

Com a atualização do parque computacional e do uso da tecnologia da informação no 
Poder Judiciário goiano, busca-se dar maior agilidade e eficiência à prestação dos servi-
ços judiciais à sociedade. 

Eficiência

 – 35% 35% 30%

Responsável:  Diretoria de Informática

jan/2009 jan/2011 jan/2013 jan/2015

0% 100%Meta 33

35%
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Meta 34
Elevar para 512 Kbps o patamar mínimo de velocidade de 

comunicação entre as Comarcas e o Tribunal de Justiça. 

Quanto maior, melhor.

Mede a quantidade de Comarcas dotadas com velocidade de 512 kbps em relação ao total 
de Comarcas.

Com esta meta busca-se ampliar a eficiência na transmissão de dados, permitindo que o 
trâmite processual seja célere e garantindo ao usuário da Justiça a efetiva concretização dos 
direitos que lhe foram reconhecidos.

Eficiência

 32% 100%  

Responsável:  Diretoria de Informática

Alcançado jan/2009 jan/2011

0

512 kbps

Meta 34
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Perspectiva:  RECURSOS
TEMA: ORÇAMENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

Promover efetiva distribuição de recursos 
financeiros, visando garantir o cumprimento dos objetivos 
e metas estabelecidos, observando em sua execução os 
princípios norteadores da gestão pública. 

LINHAS DE ATUAÇÃO: 

 a) Implantação do processo de Orçamento Participativo.

 b) Alinhamento do planejamento orçamentário aos objetivos estratégicos.

 c) Otimização da execução orçamentária.

11
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Meta 35
Executar 97% dos recursos orçamentários.

Quanto maior, melhor.

Mede o percentual de execução dos recursos orçamentários em relação ao total previsto 
anualmente.

A execução eficiente dos recursos orçamentários disponíveis possibilita otimizar sua utili-
zação na manutenção e melhoria estrutural e funcional do Poder Judiciário goiano, a fim de 
atender à demanda crescente da sociedade.

Eficiência

 94,82% 97% 97% 97%

Responsável:  Diretoria Financeira

Alcançado dez/2008 dez/2010 dez/2012 dez/2014

0% 100%Meta 35

97%
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Meta 36
Garantir 100% de desconcentração na elaboração 

da proposta orçamentária. 

Quanto maior, melhor.

O índice reflete o quantitativo de representantes das diretorias executivas, dos ma-
gistrados e do comitê de investimentos, que participaram da elaboração da proposta 
orçamentária anual, em relação ao total de participantes estabelecido.

A elaboração participativa da proposta orçamentária tem como principal objetivo ser 
um instrumento de democratização, ou seja, assegurar que a destinação dos recursos 
orçamentários atendam as necessidades de todas as unidades judiciárias.

Eficácia

 – 100% 100% 100%

Responsável:  Diretoria-Geral

jan/2009 jan/2011 jan/2013 jan/2015

0% 100%Meta 36
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Meta 37
Garantir recursos orçamentários e financeiros necessários para atender 

100% dos projetos estratégicos aprovados pela Alta Administração.

Quanto maior, melhor.

Mede a quantidade de projetos estratégicos executados que necessitam de recursos 
orçamentários e financeiros, em relação ao total de projetos estratégicos aprovados 
pela Alta Administração.

Esta meta visa assegurar a disponibilização de recursos para efetivar os projetos que 
fomentarão a manutenção e funcionamento da estrutura do Poder Judiciário goiano.

Eficiência

 – 100% 100% 100%

Responsável:  Diretoria Financeira

dez/2008 jan/2011 jan/2013 jan/2015

0% 100%Meta 37
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Meta 38
Repactuar e adequar 100% dos contratos de prestação 

de serviços continuados.

Quanto maior, melhor.

Observando a Instrução Normativa nº 02 do Ministério de Planejamento, Orçamento 
e Gestão, este indicador afere a relação entre o quantitativo de contratos de prestação 
de serviços continuados repactuados e adequados em relação ao total de contratos em 
vigência e a se realizar até julho de 2010.

Esta meta visa aumentar a eficiência na gestão dos contratos do Poder Judiciário goiano 
e reduzir os seus custos financeiros. 

Eficácia

Responsável:  Diretoria Financeira

 – 100% 100% 100%
jan/2009 jan/2011 jan/2013 jan/2015

0% 100%Meta 38
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GRÁFICO
Demonstrativo



80  Plano Estratégico TJGO



Plano Estratégico TJGO  81

Painel de Bordo
Ferramenta gráfica de aferição das Metas 
do Plano Estratégico 2009/2011.



Propostas de Iniciativas

Cenário EXTERNO
Cenário INTERNO
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