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MISSÃO

VISÃO

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

Ser reconhecido como instrumento efetivo de justiça, equidade e 
paz social.



VALORES
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VALORES
Credibilidade, 
Celeridade, 
Modernidade, 
Acessibilidade, 
Imparcialidade, 
Transparência e Controle Social, 
Ética,
Probidade
Responsabilidade Socioambiental.



PALAVRA DO PRESIDENTE

      O Tribunal de Justiça de Goiás 
tem buscado acertar
cada vez mais.



9

DESEMBARGADOR GILBERTO MARQUES FILHO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

BIÊNIO 2017/2019

No alvor de 1976, ingressei-me na Magistratura goiana. Não há negar que, ao percorrer 
os 41 anos de judicatura, muitos obstáculos, peculiares à época, experimentei, para cumprir com 
retidão o dever de servir à Justiça.

Após quatro décadas de dedicação ao Judiciário, láureas foram-me concedidas, cumpre-me, agora, 
desempenhar o exercício de Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja função impõe-me 
responsabilidade imensurável em dar prosseguimento a gestões que tiveram início nos longínquos tempos de 
1874, ano de instalação do primeiro Tribunal em Goiás, denominado Tribunal da Relação.

Por ocasião da homenagem da Câmara Municipal de Goiânia aos 140 anos do TJGO em 2014, recordo-me 
que disse: “O Tribunal de Justiça de Goiás tem buscado acertar cada vez mais.” Retomo tal assertiva para expressar 
o compromisso de realizar a Justiça com imparcialidade, celeridade, modernidade e transparência, de modo a dar 
continuidade à excelência dos serviços prestados à sociedade ao longo de quase um século e meio.

Com efeito, a atual administração, mais uma vez, no intuito de acertar e nortear seu trabalho, consolidou o 
Plano de Gestão/2017-2019, em conformidade com a Estratégia Nacional do Poder Judiciário e o Plano Estratégico 
do TJGO. Vale destacar, por oportuno, dentre outros objetivos, a imprescindibilidade de atender a necessidades dos 
jurisdicionados, magistrados e servidores, implantar o sistema de gestão de custos  de forma a viabilizar o controle 
e a economicidade de recursos, dar continuidade à implantação do Processo Judicial Digital (PJD) em todas as 
Comarcas do Estado, instituir o sistema de gestão de custas, implantar força-tarefa para julgamento e publicidade 
de processos relativos a corrupção e improbidade administrativa e aprimorar o sistema da Justiça Criminal. 

O Plano de Gestão que ora apresento fundamenta o compromisso do Tribunal de Justiça de Goiás em 
cumprir o desiderato de garantir à sociedade o direito a uma prestação jurisdicional de qualidade. Ademais, 
proporciona-nos conhecer o trabalho a ser desenvolvido neste biênio.  

Importa consignar que esta gestão também cuidou de editar atos normativos, a fim de adaptar-se a novas 
realidades com vista a dinamizar a organização e o funcionamento de serviço para a correta aplicação da Justiça. 

   
Cumpre, por fim, registrar que, não obstante as agruras enfrentadas, os Magistrados e servidores do Poder 

Judiciário do Estado de Goiás empenharam-se por contribuir, de modo equânime e efetivo, para o fortalecimento 
da missão institucional deste Tribunal de Justiça, em cujo decorrer do tempo se fez construir com equidade, ética 
e solidez.



APRESENTAÇÃO

O Plano de Gestão do Poder Judiciário do Estado de Goiás, biênio 2017/2019, foi 
elaborado em consonância com os objetivos estratégicos do Plano Estratégico 2015/2020 e com 
os macrodesafios estabelecidos para a Estratégia Nacional do Poder Judiciário para esse sexênio.

Este plano, estruturado em metas e indicadores de desempenho de curto prazo, é uma 
ferramenta cuja finalidade é convergir os esforços de todas as áreas envolvidas na consecução das 
metas, de suas respectivas iniciativas estratégicas e das ações propostas para este biênio.

A cada nova gestão é elaborado um novo plano, sempre contemplando os objetivos estratégicos 
traçados para o longo prazo e vinculando as metas estabelecidas para o biênio à estratégia delineada para 
horizontes de tempo maiores. Para este Plano de Gestão 2017/2019 foram definidas dezoito metas, conforme 
apresentadas no Mapa de Metas (página 16). 

O Mapa de Metas apresenta de forma consolidada o que se pretende realizar ao longo da gestão. Esse 
mapa foi desenhado observando as três perspectivas adotadas pelo Poder Judiciário ao traçar sua Estratégia 
Nacional: a perspectiva Recursos, que compreende os macrodesafios Gestão de Pessoas, Gestão de Custos, 
Governança Judiciária e Infraestrutura de Governança de TIC. Esta perspectiva Recursos forma a base 
de sustentação para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos macrodesafios contemplados pela 
perspectiva Processos Internos – Combate à Corrupção e à Improbidade Administrativa, Celeridade 
e Produtividade na Prestação Jurisdicional, Adoção de Soluções Alternativas de Conflitos, Gestão 
das Demandas Repetitivas e dos Grandes Litigantes, Impulso às Execuções Fiscais e Cíveis e 
Aprimoramento da Gestão da Justiça Criminal. Ao estabelecer metas com vista à melhoria 
dos Processos Internos, a Alta Administração do Poder Judiciário goiano compromete-se a 
responder aos anseios da perspectiva Sociedade, por meio das metas estabelecidas para os 
macrodesafios Garantia dos Direitos de Cidadania e Efetividade na Prestação Jurisdicional.
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Descrição da meta: apresenta uma breve explicação sobre o conteúdo da meta 
e o que esta pretende alcançar em determinado período de tempo;

Indicador de Desempenho da Meta: expressa, por meio de medidas de 
desempenho quantificáveis, como serão medidos os resultados;

Responsável pela Meta: indica qual é a área responsável por coordenar 
as iniciativas estratégicas e as ações desenvolvidas para alavancar o 

resultado da meta ao longo da sua execução;

Situação Atual/ Linha de Base: expressa as condições e 
resultados que se apresentam no momento inicial, quando da 

propositura da meta.

Faz-se necessário ressaltar que todas as metas foram 
validadas por responsáveis pela execução e aprovadas pela 

Alta Administração, cujo compromisso e envolvimento 
são essenciais para o sucesso da estratégia traçada.

COMPONENTES DAS METAS
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Para o sexênio 2015/2020, o Conselho Nacional de Justiça propôs 12 macrodesafios como prioritários 
para o período, a saber:

1) EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
2) GARANTIA DOS DIREITOS DE CIDADANIA
3) COMBATE À CORRUPÇÃO E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
4) CELERIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
5) ADOÇÃO DE SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITO
6) GESTÃO DAS DEMANDAS REPETITIVAS E DOS GRANDES LITIGANTES
7) IMPULSO ÀS EXECUÇÕES FISCAIS E CÍVEIS
8) APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL
9) MELHORIA DA GESTÃO DE PESSOAS
10) APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS
11) INSTITUIÇÃO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA
12) MELHORIADA INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
        COMUNICAÇÃO – TIC 

Para mais informações e detalhamento sobre o conteúdo dos macrodesafios propostos, acesse: 
http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/gestao-e-planejamento-do-judiciario/planejamento-
estrategico-do-poder-judiciario

Ou consulte o Plano Estratégico do TJGO – Páginas 16 a 21
http://www.tjgo.jus.br/docs/institucional/gestaoestrategica/PE_2015_2020.pdf

ESTRATÉGIA NACIONAL
DO PODER JUDICIÁRIO -
MACRODESAFIOS 2015/2020



Com o intuito de atender às diretrizes estabelecidas nos Macrodesafios do Poder Judiciário para o 
sexênio 2015/2020, foram definidos 15 Objetivos Estratégicos para o Poder Judiciário do Estado de Goiás, 
conforme apresentados a seguir, os quais deverão ser alcançados ao final deste período, por meio do 
cumprimento de metas bianuais, estabelecidas a cada gestão.

1. Fortalecer a atuação do Poder Judiciário em todas as localidades do Estado de Goiás, universalizando 
o acesso à justiça, garantindo equidade no atendimento à sociedade.

2. Internalizar os conceitos de Responsabilidade Socioambiental, fomentando ações institucionais com 
vistas ao adequado exercício da cidadania.

3. Priorizar a tramitação dos processos judiciais que tratem do desvio de recursos públicos e de 
improbidade administrativa.

4. Aperfeiçoar os mecanismos de controle e fiscalização do uso dos recursos públicos, bem como prevenir 
desvios de conduta no âmbito do Poder Judiciário.

5. Desburocratizar os procedimentos de trabalho e investir na permanente modernização dos sistemas 
de tramitação processual, propiciando maior agilidade nos trâmites judiciais e o consequente aumento 
na produtividade de magistrados e servidores.

6. Fomentar a adoção dos meios extrajudiciais para a resolução negociada de conflitos.

7. Aprimorar a gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes, visando à redução da taxa de 
congestionamento.

8. Adotar mecanismos tempestivos que impulsionem a efetividade das execuções fiscais e cíveis.

9. Coordenar ações e melhorias no âmbito da Justiça Criminal com o intuito de minimizar a sensação de 
impunidade e insegurança social.

10. Desenvolver o potencial humano, mantendo o equilíbrio entre o trabalho, a saúde e a vida pessoal.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2015/2020 – TJGO



15

11. Promover o alinhamento entre as necessidades da organização, no cumprimento de sua missão 
institucional, com o desenvolvimento profissional dos servidores.

12. Garantir a economicidade dos recursos por meio do aperfeiçoamento dos processos de aquisição 
e utilização de materiais, bens e serviços e da melhor alocação dos recursos humanos necessários à 
prestação jurisdicional.

13. Disseminar a cultura de gestão estratégica, promovendo a participação de magistrados e servidores 
na elaboração e execução da estratégia do Poder Judiciário goiano.

14. Fomentar a acessibilidade às informações, visando à participação da sociedade no controle social 
dos resultados do Poder Judiciário goiano.

15. Aumentar a maturidade em governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, visando 
ao aprimoramento dos processos e à entrega de serviços de TIC com qualidade e eficiência.

Para mais informações e detalhamento sobre o conteúdo dos Objetivos Estratégicos definidos, acesse:

http://www.tjgo.jus.br/docs/institucional/gestaoestrategica/PE_2015_2020.pdf
Consulte as páginas 37 a 53.



MAPA DE METAS
 GESTÃO 2017-2019

O Mapa de Metas do Plano de Gestão 2017/2019 
apresenta, de forma consolidada, o resumo das metas 

estabelecidas para este biênio, separadas respectivamente 
por Perspectiva, Macrodesafio e Objetivo Estratégico, 

retratando desta maneira o alinhamento entre a 
Estratégia Nacional do Poder Judiciário, o Plano 

Estratégico do Poder Judiciário do Estado de Goiás 
e as metas desta gestão.
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META 12 Realizar 5 Iniciativas estratégicas que visem a beneficiar a saúde e a qualidade de vida no 
trabalho para magistrados e servidores.

APERFEIÇOAMENTO
DA GESTÃO DE CUSTOS

INSTITUIÇÃO DA
GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

META 15 Implantar sistema de gestão de custos globais de forma a garantir o controle e a economicidade 
de recursos.

META 16 Realizar 5 ações com a finalidade de promover a participação de magistrados e servidores na  
execução da estratégia do Poder Judiciário goiano.

META 17 Promover 10 iniciativas estratégicas com a finalidade de dar transparência e acesso às 
informações do Poder Judiciário goiano.

MELHORIA DA
GESTÃO DE PESSOAS META 13

Reestruturar as Unidades Administrativas da Secretaria-Geral do TJGO.

META 14 Elaborar e aprovar a proposta de reestruturação do Plano de Cargos, Salários e de Carreira do 
Poder Judiciário goiano.

MELHORIA DA
INFRAESTRUTURA

E GOVERNANÇA DE TIC

META 18 Ampliar o índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e 
Comunicação - TIC, em 10% em relação ao ano de 2016.

OE10

OE11

OE12

OE13

OE14

OE15
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OE1 META 1

META 2

Realizar 5 ações que visem a contribuir para a efetividade da prestação jurisdicional em todo o Estado.

Implantar no mínimo 90% das ações relativas a aquisições sustentáveis e descarte de resíduos e 
bens inservíveis estabelecidas no Plano de Logística Sustentável - PLS 2017/2019.

GARANTIA DOS DIREITOS
DE CIDADANIA 

OE3 META 3

META 4

Estruturar um grupo de trabalho com a finalidade de impulsionar o julgamento dos processos 
relativos  à corrupção e à improbidade administrativa e dar publicidade às ações por ele realizadas.

Implantar 90% dos Processos Administrativos do Poder Judiciário no PROAD.

COMBATE À CORRUPÇÃO
E À IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA

CELERIDADE
E PRESTAÇÃO

JURISDICIONAL

ADOÇÃO DE SOLUÇÕES
ALTERNATIVAS DE CONFLITO

META 8
Instalar 20 CEJUSCS no Poder Judiciário do Estado de Goiás.

META 5

META 6

META 7
Realizar 10 ações que visem à redução da taxa de congestionamento.

GESTÃO DAS DEMANDAS
REPETITIVAS E DOS

GRANDES LITIGANTES

META 9 Desenvolver e implantar Sistema de Gestão da Informação que vise ao monitoramento 
sistemático dos assuntos repetitivos e grandes litigantes.

IMPULSO ÀS EXECUÇÕES
FISCAIS E CÍVEIS

META 10
Reduzir em 10% o acervo dos processos de Execução Fiscal da Comarca de Goiânia.

APRIMORAMENTO DA GESTÃO
DA JUSTIÇA CRIMINAL

META 11 Aprimorar a gestão da Justiça Criminal por meio do desenvolvimento e implantação de 5 
iniciativas estratégicas.

MACRODESAFIOPERSPECTIVA META DESCRIÇÃO DA META
OBJETIVO

ESTRATÉGICO

OE2

OE4

OE5

OE6

OE7

OE8

OE9

Digitalizar 25% do acervo total de processos físicos de naturezas cíveis, ambientais, fazendas 
públicas e família das Comarcas Estado de Goiás.

Tornar a entrada de processos judiciais, em 100% das Comarcas do Estado de Goiás, exclusivamente 
em formato digital, nas varas cíveis, ambientais, família, fazendas públicas e juizados especiais.



PLANO DE GESTÃO
B I Ê N I O  2 0 1 7 / 2 0 1 9



METAS DO
TJGO
BIÊNIO
2017/2019



PERSPECTIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MACRODESAFIO

META 1
REALIZAR 5 AÇÕES QUE VISEM A CONTRIBUIR PARA A EFETIVIDADE DA 
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM TODO O ESTADO.

Fortalecer a atuação do Poder Judiciário em todas as localidades do Estado de Goiás, 
universalizando o acesso à justiça, garantindo equidade no atendimento à sociedade.

Sociedade Garantia dos Direitos de Cidadania
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Responsáveis
Presidência
Corregedoria-Geral da Justiça

ÁREAS EXECUTORAS:
Todas as Diretorias de Área

Descrição da Meta
A meta tem por objetivo realizar 5 ações que assegure a entrega da prestação jurisdional à sociedade goiana 
de forma efetiva, resultando, também, no   atendimento célere das demandas do Poder Judiciário do Estado 
de Goiás, conforme preconizado pelo Conselho Nacional de Justiça.

Indicador
Ações Realizadas.

Descrição do Indicador
Mensura a quantidade de ações realizadas em prol da efetividade da prestação jurisdicional

Quando medir
Mensalmente



PERSPECTIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MACRODESAFIO

META 2
IMPLANTAR NO MÍNIMO 90% DAS AÇÕES RELATIVAS A AQUISIÇÕES 
SUSTENTÁVEIS E DESCARTE DE RESÍDUOS E BENS INSERVÍVEIS 
ESTABELECIDAS NO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL – PLS 2017/2019.

Internalizar os conceitos de responsabilidade socioambiental, fomentando ações institucionais 
com vista ao adequado exercício da cidadania.

Sociedade Garantia dos Direitos de Cidadania
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Responsáveis
Núcleo de Responsabilidade Social e Ambiental – (NURSA)

ÁREAS EXECUTORAS:
Diretoria-Geral
Diretoria Administrativa
Diretoria de Obras
SGE

Descrição da Meta
A elaboração e execução do Plano de Logística Sustentável (PLS) do Poder Judiciário do Estado de Goiás 
atende aos requisitos da Resolução nº 201/2015 do CNJ, que considera em seu teor o disposto no art. 225 
da Constituição Federal e nos arts. 3º e 12 da Lei n. 8.666/93 para sua fundamentação. 

Essa conduta do CNJ reflete uma mudança cultural nos órgãos públicos, os quais devem rever seus critérios de 
atuação e incorporar ações sustentáveis capazes de trabalhar em sua plenitude o tripé da sustentabilidade – ser 
economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. 

Com a inserção deste tema nas atividades do Poder Judiciário, novos referenciais de desempenho passarão 
a ser considerados. Para tanto, o PLS passa a ser o instrumento que norteará as ações sustentáveis, de 
modo a priorizar no biênio 2017/2019 as ações relativas a aquisições sustentáveis e descarte de resíduos 
e de bens inservíveis.

Indicador
Ações Sustentáveis Implantadas.

Descrição do Indicador
O indicador será mensurado levando em consideração a implantação das ações previstas no PLS 2017/2019, 
especificamente no que tange à utilização dos critérios de aquisições sustentáveis e de descarte de resíduos 
e de bens inservíveis.

Quando medir
Mensalmente



META

PERSPECTIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MACRODESAFIO

3
ESTRUTURAR UM GRUPO DE TRABALHO COM A FINALIDADE DE 
IMPULSIONAR O JULGAMENTO DOS PROCESSOS RELATIVOS À 
CORRUPÇÃO E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DAR PUBLICIDADE 
ÀS AÇÕES POR ELE REALIZADAS.

Priorizar a tramitação dos processos judiciais que tratem do desvio de recursos públicos e de 
improbidade administrativa.

Processos Internos Combate à Corrupção e à Improbidade Administrativa
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Responsáveis
Presidência
Corregedoria-Geral da Justiça

ÁREAS EXECUTORAS:
Diretoria de Correição e Serviços de Apoio - CGJGO
Diretoria de Gestão da Informação – SGE
Diretoria de Planejamento - SGE
Diretoria-Geral
Diretoria de Informática
Diretoria Judiciária
Diretorias de Foro

Descrição da Meta
A meta tem por finalidade a estruturação de um grupo que trabalhará em prol de impulsionar o julgamento 
de processos relativos à corrupção e à improbidade administrativa. 

O julgamento desses casos é atividade de proteção do Estado, já que visa a coibir os atos de corrupção ativa 
e passiva, peculato geral, concussão e os previstos na Lei nº 8.429/92, tais como os atos que importam 
enriquecimento ilícito de agentes públicos e os que atentam contra os Princípios da Administração Pública.

O ato de dar publicidade às ações realizadas por este grupo de trabalho tem por objetivo apresentar à 
sociedade os esforços impetrados pelo Judiciário goiano, no sentido de impulsionar e promover o combate 
aos desvios de conduta dos agentes públicos e, ao mesmo tempo, dar transparência às iniciativas executadas 
neste sentido por este Poder.

Indicador
Grupo de trabalho estruturado e publicação dos atos realizados.

Descrição do Indicador
Mensura o esforço para implantação do grupo de trabalho e ainda a divulgação, em meios de difusão de 
informação, das ações realizadas por esta equipe.

Quando medir
Mensalmente



META

PERSPECTIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MACRODESAFIO

4
IMPLANTAR 90% DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO PODER 
JUDICIÁRIO NO PROAD.

Aperfeiçoar os mecanismos de controle e fiscalização do uso dos recursos públicos, bem 
como prevenir desvios de conduta no âmbito do Poder Judiciário.

Processos Internos Combate à Corrupção e à Improbidade Administrativa
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Responsáveis
Diretoria-Geral 
SGE - Diretoria da Gestão da Qualidade
Diretoria de Informática

ÁREAS EXECUTORAS:
Todas as áreas

Descrição da Meta
Considerando as diretrizes presentes na Lei Federal nº 11.419/2006, que instituiu a informatização dos 
processos, a presente meta propõe a implantação do Processo Administrativo Digital (PROAD) em 90% 
dos processos administrativos do Poder Judiciário do Estado de Goiás, o que resultará em celeridade, 
economicidade de recursos, acessibilidade e transparência nas informações.

Por conseguinte, a ampliação do PROAD possibilitará o gerenciamento dos documentos autuados, o 
acompanhamento do procedimento por quaisquer interessados e a impossibilidade de extravio e/ou 
danificação dos autos, garantindo-se a integridade e lisura do processo administrativo.

Indicador
Índice de Implantação do PROAD nos processos administrativos.

Descrição do Indicador
Refere-se a quantidade de processos administrativos implantados no PROAD.

Quando Medir
Mensalmente



META

PERSPECTIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MACRODESAFIO

5
TORNAR A ENTRADA DE PROCESSOS JUDICIAIS, EM 100% DAS COMARCAS 
DO ESTADO, EXCLUSIVAMENTE EM FORMATO DIGITAL, NAS VARAS CÍVEIS, 
AMBIENTAIS, FAMÍLIA, FAZENDAS PÚBLICAS E JUIZADOS ESPECIAIS.

Desburocratizar os procedimentos de trabalho e investir na permanente modernização dos 
sistemas de tramitação processual, propiciando maior agilidade nos trâmites judiciais e o 
consequente aumento na produtividade de magistrados e servidores.

Processos Internos Celeridade e Produtividade na Prestação Jurisdicional



29
Responsáveis
Presidência
Corregedoria-Geral da Justiça 
Comissão de Informatização do TJGO

ÁREAS EXECUTORAS:
Diretoria de Informática
Diretoria Judiciária
Escola Judical

Descrição da Meta
O Processo Judicial Eletrônico é uma realidade que já não pode mais ser postergada, em razão da necessidade 
de dar cumprimento à Resolução nº185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que trata da instituição de 
sistema informatizado de processo judicial no âmbito do Poder Judiciário e estabelecer os parâmetros para o seu 
funcionamento.

Esta meta trata da entrada de novos processos judiciais, de naturezas cíveis e ambientais, família, fazendas públicas 
e dos juizados especiais cíveis nas Comarcas do interior, que passarão a ser protocolados e a tramitar somente por 
meio eletrônico, visto que esta já é uma realidade na Comarca de Goiânia. 

Os protocolos deverão continuar a receber os processos criminais, auditoria militar e infância e juventude de forma 
física.  

Indicador
Índice de protocolos eletrônicos instalados.

Descrição do Indicador
O indicador demonstrará o percentual de Comarcas que possuem protocolo eletrônico instalado, em relação 
ao total de Comarcas do Estado, no que tange às naturezas cível e ambiental, família, fazendas públicas e 
juizados especiais.

Quando medir
Mensalmente



META

PERSPECTIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MACRODESAFIO

6
DIGITALIZAR 25% DO ACERVO TOTAL DE PROCESSOS FÍSICOS 
DE NATUREZAS CÍVEIS, AMBIENTAIS, FAZENDAS PÚBLICAS E 
FAMÍLIA DAS COMARCAS DO ESTADO DE GOIÁS.

Desburocratizar os procedimentos de trabalho e investir na permanente modernização dos 
sistemas de tramitação processual, propiciando maior agilidade nos trâmites judiciais e o 
consequente aumento na produtividade de magistrados e servidores.

Processos Internos Celeridade e Produtividade na Prestação Jurisdicional



31
Responsáveis
Presidência
Corregedoria-Geral da Justiça 
Comissão de Informatização do TJGO

ÁREAS EXECUTORAS:
Diretoria de Informática
Diretoria Judiciária

Descrição da Meta
A meta tem por objetivo dar continuidade ao trabalho de digitalização dos processos judiciais das Comarcas do 
Estado de Goiás, iniciado na Comarca de Goiânia em 2015, em decorrência da Resolução nº 185/2013 do CNJ.

 A meta para este biênio é digitalizar 25% do acervo de processos cíveis, fazendas públicas e família das Comarcas 
de todo o Estado, considerando como linha de base o acervo consolidado em 31/1/2011.

Tal medida tem por finalidade acelerar a operacionalização do processo judicial eletrônico no Poder Judiciário 
goiano.

Indicador
Índice de digitalização do acervo de processos físicos cíveis.

Descrição do Indicador
O indicador de digitalização do acervo de processos físicos cíveis levará em consideração o total de 
processos físicos cíveis digitalizados em relação ao total de processos físicos das Comarcas do Estado no 
período de referência.

Quando medir
Mensalmente



META

PERSPECTIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MACRODESAFIO

7
REALIZAR 10 AÇÕES QUE VISEM À REDUÇÃO DA TAXA DE 
CONGESTIONAMENTO.

Desburocratizar os procedimentos de trabalho e investir na permanente modernização dos 
sistemas de tramitação processual, propiciando maior agilidade nos trâmites judiciais e o 
consequente aumento na produtividade de magistrados e servidores.

Processos Internos Celeridade e Produtividade na Prestação Jurisdicional



33
Responsáveis
Presidência
Corregedoria-Geral da Justiça
Diretorias de Foro

ÁREAS EXECUTORAS:
Todas as áreas

Descrição da Meta
A meta tem por finalidade realizar ações com vista à melhoria da prestação jurisdicional, de forma a impulsionar 
o julgamento dos processos e, consequentemente, gerar a baixa das ações judiciais no Judiciário goiano, de 
forma efetiva e ágil, especialmente no âmbito do 1º Grau de jurisdição, propiciando a redução da taxa de 
congestionamento, conforme priorizado pelo Conselho Nacional de Justiça para o ano de 2017.

Indicador
Índice de ações realizadas para a redução da Taxa de Congestionamento.

Descrição do Indicador
Mensura a quantidade de ações realizadas em prol da redução da Taxa de Congestionamento.

Quando medir
Mensalmente



META

PERSPECTIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MACRODESAFIO

8
INSTALAR 20 CEJUSCS NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO DO 
ESTADO DE GOIÁS.

Fomentar a adoção dos meios extrajudiciais para a resolução negociada de conflitos.

Processos Internos Adoção de Soluções Alternativas de Conflitos
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Responsáveis
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC)

ÁREAS EXECUTORAS:
Presidência
Diretoria-Geral
Diretoria de Obras
Diretoria Administrativa
Diretoria Financeira
Diretoria de Informática

Descrição da Meta
O novo Código de Processo Civil – CPC, Lei nº 13.105, de 16/03/2015, precisamente no Art. 165, prevê que os 
tribunais deverão criar centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização 
de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a 
auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. 

A Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dentre outras diretrizes, orienta a 
composição e a organização dos referidos centros, e os denomina Centros Judiciários de Solução de 
Conflitos e Cidadania (CEJUSCs). Assim, o propósito desta meta é a instalação de CEJUSCs em 20 (vinte) 
comarcas do interior do Estado de Goiás com o objetivo de atender ao disposto no novo CPC e mencionada 
resolução do CNJ.

Indicador
Índice de instalação de novos CEJUSCs.

Descrição do Indicador
Mede a quantidade de novos CEJUSCs instalados no âmbito do Poder Judiciário de Goiás.

Quando medir
Mensalmente



META

PERSPECTIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MACRODESAFIO

9
DESENVOLVER E IMPLANTAR SISTEMA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO 
QUE VISE AO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS ASSUNTOS 
REPETITIVOS E GRANDES LITIGANTES.

Aprimorar a gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes, visando à redução da 
taxa de congestionamento.

Processos Internos Gestão das Demandas Repetitivas e dos Grandes Litigantes
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Responsáveis
SGE - Diretoria de Gestão da Informação

ÁREAS EXECUTORAS:
Presidência
Diretoria-Geral
Coordenadoria das Demandas Repetitivas - Programa Acelerar
Diretoria de Informática

Descrição da Meta
Grande parte do acervo de processos do Judiciário goiano constitui-se de demandas repetitivas e complexas, 
o que tem exigido esforços de magistrados e servidores para atender em tempo razoável aos pleitos. 
Assim, esta meta tem por objetivo a implantação de uma ferramenta eletrônica ou sistema de gestão que 
possibilite o monitoramento por meio de relatórios e dashboards que facilitarão a gestão dos processos 
de assuntos repetitivos e grandes litigantes. Com a implantação desse sistema a Administração terá, em 
tempo real, informações suficientes à tomada de decisões para melhoria das ações que tratem da redução 
das demandas repetitivas.

Indicador
Índice de implantação do Sistema de Gestão.

Descrição do Indicador
O indicador mede o grau de desenvolvimento e implantação do Sistema.

Quando medir
Mensalmente



META

PERSPECTIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MACRODESAFIO

10
REDUZIR EM 10% O ACERVO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO 
FISCAL DA COMARCA DE GOIÂNIA.

Adotar mecanismos tempestivos que impulsionem a efetividade das execuções fiscais e 
cíveis.

Processos Internos Impulso às Execuções Fiscais
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Responsáveis
Diretoria do Foro
Acelerar - Coordenadoria Execução Fiscal 

ÁREAS EXECUTORAS:
Secretaria de Gestão Estratégica
Diretoria do Foro da Comarca de Goiânia
Diretoria de Informática

Descrição da Meta
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) definiu para o ano de 2017 a Meta Nacional 5 que estabelece 
impulsionar processos à execução, no âmbito da Justiça Estadual, por meio de políticas de desjudicialização 
e de enfrentamento do estoque de processos de execução fiscal. 

Em consonância com o proposto pelo CNJ, a presente meta tem por finalidade a redução do acervo de 
processos, pendentes de julgamento, relativos à execução fiscal, por meio de iniciativas estratégicas em 
parceria com instituições públicas envolvidas, para que possam ser solucionados em tempo razoável e com 
maior efetividade, resultando na otimização da gestão dos executivos fiscais.

Indicador
Índice de redução do acervo dos processos de execução fiscal.

Descrição do Indicador
Mede a relação dos processos que estão em andamento com os processos julgados. Leva-se em 
consideração apenas os processos relativos à Execução Fiscal.

Quando medir
Mensalmente



META

PERSPECTIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MACRODESAFIO

11
APRIMORAR A GESTÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL POR MEIO DO 
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE 5 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS.

Coordenar ações e melhorias no âmbito da Justiça Criminal com intuito de minimizar a 
sensação de impunidade e insegurança social.

Processos Internos Aprimoramento da Gestão Criminal



41
Responsáveis
Presidência
Corregedoria Geral da Justiça
GMF – Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário

Descrição da Meta
Os ritos e procedimentos da Justiça Criminal são definidos pelo Código Penal, pelo Código Processual 
Penal, pela Lei de Execução Penal (nº7210/1984), e pelas recomendações do Conselho Nacional de Justiça 
e pela Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública - ENASP. Contudo, é possível, respeitando-se a 
legislação vigente e as diretrizes traçadas por esses órgãos, aprimorar a gestão da Justiça Criminal, por 
meio da realização de iniciativas estratégicas direcionadas para esse fim.

Indicador
Iniciativas Estratégicas Implantadas.

Descrição do Indicador
Mensura a quantidade de iniciativas estratégicas implantadas em prol do aprimoramento da gestão da 
Justiça Criminal.

Quando medir
Mensalmente



META

PERSPECTIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MACRODESAFIO

12
REALIZAR 5 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS QUE VISEM 
A BENEFICIAR A SAÚDE E A QUALIDADE DE VIDA NO 
TRABALHO PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES.

Desenvolver o potencial humano, mantendo o equilíbrio entre o trabalho, a saúde e a vida 
pessoal.

Recursos Melhoria da Gestão de Pessoas
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Responsável
Diretoria-Geral 
Centro de Saúde

ÁREAS EXECUTORAS:
Diretoria de Recursos Humanos
Centro de Saúde

Descrição da Meta
A adoção do conceito de qualidade de vida no trabalho (QVT) pelo Tribunal de Justiça do Estado de 
Goiás objetiva alinhar a estratégia do Poder Judiciário à Resolução nº 207/2015 do CNJ, que considerou 
a importância da preservação da saúde de magistrados e servidores com o objetivo de alcançar dos 
macrodesafios estabelecidos para a Estratégia Nacional do Poder Judiciário sexênio - 2015/2020, assim 
como conscientizá-los acerca da responsabilidade individual e coletiva para com a saúde, a manutenção de 
ambientes, processos e condições de trabalho saudáveis.

A inserção de iniciativas estratégicas ligadas à qualidade de vida nas atividades deste Poder tem por premissa 
solucionar problemas de absenteísmo, patologias ocupacionais, baixa produtividade e déficit na qualidade 
de vida laboral. Além disso, propõe soluções para processos de aposentadorias precoces, decorrentes de 
doenças crônicas geradas por insatisfação no ambiente de trabalho, casos de licença médica para tratamento 
de depressão e de servidores à disposição da Diretoria de Recursos Humanos (DRH).

Indicador
Iniciativas Estratégicas Implantadas.

Descrição do Indicador
O indicador será mensurado considerando o somatório das iniciativas estratégicas implantadas.nas 
unidades do Poder Judiciário de Goiás.

Quando medir
Mensalmente



META

PERSPECTIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MACRODESAFIO

13
REESTRUTURAR AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA 
SECRETARIA-GERAL DO TJGO.

Promover o alinhamento entre as necessidades da organização, no cumprimento de sua 
missão institucional, com o desenvolvimento profissional dos servidores.

Recursos Melhoria da Gestão de Pessoas
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Responsável
Presidência
Diretoria-Geral
SGE

ÁREAS EXECUTORAS:
Todas as áreas da Secretaria-Geral do Tribunal

Descrição da Meta
O objetivo da reestruturação das unidades administrativas da Secretaria-Geral do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás tem por finalidade a otimização nos procedimentos de trabalho.

Tomando por base o Decreto Judiciário nº 2830/2014, que dispõe sobre a reestruturação das unidades do 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, as medidas necessárias para a distribuição de cargos em comissão 
e funções por encargo de confiança, criadas pela Lei nº 18.175/2013 e dá outras providências, esta meta 
propõe a realização do mapeamento das atribuições das unidades administrativas deste Poder.

Tal iniciativa é essencial para o crescimento e organização deste Poder, porquanto com base nesse 
mapeamento será elaborada a proposta de reestruturação das unidades administrativas da Secretaria-         
-Geral do TJGO. 

Assim, a reestruturação contribuirá para a ampliação da capacidade de gestão, bem como garantirá mais 
agilidade nos processos de trabalho, refletindo diretamente na efetividade dos resultados estratégicos e 
operacionais almejados.

Indicador
Índice de reestruturação das unidades administrativas da Secretaria-Geral do TJGO.

Descrição do Indicador
Mede as fases do trabalho de implantação da reestruturação administrativas da Secretaria-Geral do Tribunal 
de Justiça.

Quando medir
Mensalmente



META

PERSPECTIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MACRODESAFIO

14
ELABORAR E APROVAR A PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DO PLANO 
DE CARGOS, SALÁRIOS E DE CARREIRA DO PODER JUDICIÁRIO GOIANO.

Promover o alinhamento entre as necessidades da organização, no cumprimento de sua 
missão institucional, com o desenvolvimento profissional dos servidores.

Recursos Melhoria da Gestão de Pessoas



47
Responsável
Presidência

ÁREAS EXECUTORAS:
Todas as áreas da Secretaria-Geral

Descrição da Meta
A meta tem por objetivo a elaboração e aprovação da proposta de reestruturação da Carreira dos Servidores 
do Poder Judiciário do Estado de Goiás, prevista na Lei nº 17.663, de 14 de junho de 2012, com vista ao 
estímulo e valorização do desempenho profissional, racionalização da estrutura dos cargos e carreira, 
estabelecimento de regras para evolução funcional e remuneração (vencimento e vantagens pecuniárias), 
adequando-os às transformações sociais e às necessidades econômico-financeiras.

Indicador
Índice de Reestuturação do Plano de Cargos, Salários e Carreira dos Servidores do Poder Judiciário do 
Estado de Goiás.

Descrição do Indicador
A elaboração da proposta e a publicação de lei que aprova a reestruturação do PCS dos Servidores do Poder 
Judiciário do Estado de Goiás.

Quando medir
Anualmente



META

PERSPECTIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MACRODESAFIO

15
IMPLANTAR SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS GLOBAIS DE 
FORMA A GARANTIR O CONTROLE E A ECONOMICIDADE DE 
RECURSOS.

Garantir a economicidade dos recursos por meio do aperfeiçoamento dos processos de 
aquisição e utilização de materiais, bens e serviços e da melhor alocação dos recursos 
humanos necessários à prestação jurisdicional.

Recursos Aperfeiçoamento da Gestão de Custos
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Responsável
Diretoria-Geral
SGE – Diretoria de Gestão da Informação

ÁREAS EXECUTORAS:
Todas as áreas da Secretaria-Geral

Descrição da Meta
O desenvolvimento e implantação de um sistema de gestão de custos globais objetiva o controle, 
gerenciamento e acompanhamento das despesas (correntes e de capital) do Poder Judiciário goiano, haja 
vista a ausência, atualmente, de um sistema que centralize as informações sobre aquisição e utilização de 
insumos, de bens, de serviços e de pessoal pelas unidades administrativas e judiciárias de todo o Estado.

Dessa forma, o sistema de gestão de custos globais possibilitará o aprimoramento da gestão orçamentária 
e financeira, por meio da convergência dos recursos humanos, administrativos e financeiros aplicados, e o 
consequente alcance da economicidade e melhor desempenho do gasto público.

Indicador
Índice de Implantação do Sistema de Gestão de Custos Globais.

Descrição do Indicador
O indicador desta meta mede o seu desempenho por meio das fases de desenvolvimento e implantação do 
sistema de gestão proposto.

Quando medir
Mensalmente



META

PERSPECTIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MACRODESAFIO

16
REALIZAR 5 AÇÕES COM A FINALIDADE DE PROMOVER A 
PARTICIPAÇÃO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES NA EXECUÇÃO DA 
ESTRATÉGIA DO PODER JUDICIÁRIO GOIANO.

Disseminar a cultura de gestão estratégica, promovendo a participação de magistrados e 
servidores na elaboração e execução da estratégia do Poder Judiciário goiano.

Recursos Instituição de Governança Judiciária
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Responsável
SGE

ÁREA EXECUTORA:
Secretaria de Gestão Estratégica

Descrição da Meta
A meta tem por finalidade a realização de cinco ações com o intuito de promover a participação de 
magistrados e servidores na execução da estratégia proposta para o Poder Judiciário do Estado de Goiás.

Tal medida justifica-se pela necessidade de internalizar no âmbito deste Poder Judiciário a cultura de 
gestão estratégica, visando à melhoria da gestão, do controle e dos resultados dos processos de trabalho 
que compõem a estratégia estabelecida para o biênio 2017/2019.

Indicador
Ações de Promoção de Execução da Estratégia Realizadas.

Descrição do Indicador
Quantidade de ações realizadas com o intuito de promover a participação de magistrados e servidores na 
execução da estratégia do Poder Judiciário de goiano.

Quando medir
Mensalmente 



META

PERSPECTIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MACRODESAFIO

17
PROMOVER 10 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS COM A FINALIDADE 
DE DAR TRANSPARÊNCIA E ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO 
PODER JUDICIÁRIO GOIANO.

Fomentar a acessibilidade às informações, visando à participação da sociedade no controle 
social dos resultados do Poder Judiciário goiano.

Recursos Instituição de Governança Judiciária
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Responsável
Centro de Comunicação Social
SGE – Diretoria de Gestão da Informação
Diretoria de Informática

ÁREAS EXECUTORAS:
Centro de Comunicação Social
Secretaria de Gestão Estratégica
Diretoria de Informática

Descrição da Meta
A meta visa aferir o quantitativo de iniciativas estratégicas promovidas pelo TJGO para a divulgação e 
promoção da entrega da prestação jurisdicional à sociedade e ampliação do acesso aos sistemas utilizados 
por magistrados e servidores, dando-se primazia à transparência, à integridade, à integralidade e ao acesso 
às informações do Poder Judiciário goiano, em consonância com o princípio da publicidade, insculpido no 
art. 37, caput, e §1º, da Constituição Federal, Lei nº 12.527/2011, Resoluções nº 102/2009 e nº 2015/2015 
do CNJ e Lei Complementar nº 131/2009.

Indicador
Índice de Iniciativas Estratégicas Promovidas.

Descrição do Indicador
Quantidade de iniciativas estratégicas promovidas objetivando a transparência e o acesso às informações 
no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Goiás.

Quando medir
Mensalmente



META

PERSPECTIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MACRODESAFIO

18
AMPLIAR O ÍNDICE DE GOVERNANÇA, GESTÃO E 
INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO-TIC, EM 10% EM RELAÇÃO AO ANO DE 2016.

Aumentar a maturidade em governança de tecnologia da informação e comunicação – TIC, 
visando ao aprimoramento dos processos e à entrega de serviços de TIC com qualidade e 
eficiência.

Recursos Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC
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Responsável
SGE
Comissão de Informatização 
Diretoria-Geral

ÁREAS EXECUTORAS:
Diretoria de Informática
Diretoria de Gestão da Informação da SGE
Diretoria de Tecnologia da Informação da CGJ

Descrição da Meta
A meta consiste no estabelecimento de um conjunto de mecanismos e procedimentos com o objetivo de 
assegurar que o uso da TIC agregue valor à atividade precípua do Poder Judiciário goiano, com riscos e 
custos aceitáveis.

Desse modo, a adoção das práticas de governança e de gestão de TIC neste Poder pode assegurar a correta 
aplicação de recursos, promover a proteção de informações críticas e contribuir para que seus órgãos 
alcancem seus objetivos institucionais.

Nesse sentido, para avaliar o nível de maturidade em Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC dos 
órgãos do Poder Judiciário, o Comitê Nacional de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(CNGTIC.PJ) elaborou no ano de 2016, com base em práticas de governança e de gestão previstas em leis, 
regulamentos, normas técnicas e modelos internacionais de boas práticas, um questionário composto por 
tópicos subdivididos entre o domínio de Governança e Gestão de TIC e o domínio de Infraestrutura de TIC.

No domínio de Governança e Gestão de TIC são avaliadas dimensões no aspecto de Políticas e Planejamento; 
Estruturas, Macroprocessos e Processos; Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas; 
Riscos, Monitoramento e Auditoria - Controle de Gestão.

No domínio de infraestrutura de TIC são avaliadas dimensões no aspecto de sistemas, integração e 
nivelamento e serviços de infraestrutura.

Indicador
Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC–JUD (iGovTIC-JUD).

Descrição do Indicador
É um indicador que avalia por meio de respostas a um questionário, itens qualitativos de Governança 
consolidados, de modo a gerar um índice quantitativo denominado iGovTIC-JUD. Inspirado no modelo 
utilizado pelo Tribunal de Contas da União, o questionário é composto por itens segmentados nas seguintes 
categorias: “Não adota”, “Iniciou plano para adotar”, “Adota parcialmente”; e “Adota integralmente” com o 
objetivo de traduzir o nível de adoção da prática por este Poder.

Quando medir
Anualmente
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CNJ - METAS NACIONAIS 

JULGAR MAIS PROCESSOS DO QUE OS DISTRIBUÍDOS: JULGAR QUANTIDADE MAIOR DE 
PROCESSOS DE CONHECIMENTO DO QUE OS DISTRIBUÍDOS NO ANO CORRENTE

JULGAR PROCESSOS MAIS ANTIGOS: 80% DOS PROCESSOS DISTRIBUÍDOS ATÉ 31/12/2013 
NO 1º GRAU, 80% DOS PROCESSOS DISTRIBUÍDOS ATÉ 31/12/2014 NO 2º GRAU, E 100% DOS 
PROCESSOS DISTRIBUÍDOS ATÉ 31/12/2014 NOS JUIZADOS ESPECIAIS E TURMAS RECURSAIS.

PRIORIZAR O JULGAMENTO DAS AÇÕES COLETIVAS: 60% DAS AÇÕES COLETIVAS DISTRIBUÍDAS 
ATÉ 31/12/2014 NO 1º GRAU, E 80% DAS AÇÕES COLETIVAS DISTRIBUÍDAS ATÉ 31/12/2015 NO 
2º GRAU.

FORTALECER A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA AS 
MULHERES: FORTALECER A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 
CONTRA AS MULHERES, ATÉ 31/12/2017.

IMPULSIONAR PROCESSOS À EXECUÇÃO: ESTABELECER POLÍTICA DE DESJUDICIALIZAÇÃO E 
DE ENFRENTAMENTO DO ESTOQUE DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, ATÉ 31/12/2017.

PRIORIZAR O JULGAMENTO DOS PROCESSOS RELATIVOS À CORRUPÇÃO E À IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA: 70% DAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DAS AÇÕES PENAIS 
RELACIONADAS A CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DISTRIBUÍDAS ATÉ 31/12/2014, 
EM ESPECIAL CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA, PECULATO EM GERAL E CONCUSSÃO.
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CNJ - METAS DA
CORREGEDORIA NACIONAL

 Os recursos interpostos contra as medidas liminares ou de antecipação 
de tutela concedidas monocraticamente nos tribunais em sede recursal ou 
originária e os habeas corpus em que haja sido deferida medida acauteladora, 
deverão ser objeto de apreciação pelo órgão colegiado no prazo de até 60 dias.

 Ficam os presidentes dos tribunais incumbidos de fiscalizar a 
observância dessa meta e informar à Corregedoria Nacional trimestralmente 
os casos que ultrapassarem esse prazo, podendo delegar essa atribuição.

 Os tribunais adaptarão seus sistemas informatizados de tramitação 
processual a fim de permitir o envio automatizado de informações ao CNCIAI 
e ao SNBA mediante serviço de webservice, no prazo de 120 dias, a contar da 
implantação das classes criminais do Pje  nos Tribunais.   

 Os órgãos das Justiça estadual, do Trabalho e Federal deverão 
estabelecer, semestralmente, ações conjuntas de cooperação nacional por 
meio da implementação de projetos comuns e/ou de justiça itinerante, inclusive 
na área da infância e juventude, informando, no prazo de 60 dias, o calendário 
para o ano de 2017.

Apreciação Colegiada das 
decisões liminares  

Automatização de 
cadastros

Cooperação jurídica 
nacional

META 2:

META 3:

META 6:



CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Plano de Gestão 2017/2019 está concluído. Inicia-se um novo ciclo dentro do Plano Estratégico 
2015/2020 do Poder Judiciário do Estado de Goiás. Novas metas e novas iniciativas estratégicas foram 
pensadas para dar sequência ao que já foi delineado pelo Conselho Nacional de Justiça como Estratégia 
Nacional do Poder Judiciário para este sexênio.

A fase do planejar finda, para dar início à fase do realizar, assim como está expresso na missão deste 
Poder – REALIZAR JUSTIÇA. As metas, as iniciativas estratégicas e demais ações propostas foram elaboradas 
em parceria com as áreas responsáveis e validadas pela Alta Administração, com o intuito de propiciar aos 
usuários da Justiça maior grau de efetividade na prestação jurisdicional.

Baseadas na Missão, na Visão e nos Valores do Poder Judiciário goiano, foram estabelecidas dezoito 
metas para o biênio 2017/2019, que impulsionarão o alcance dos objetivos estratégicos e dos macrodesafios 
já definidos para o sexênio 2015/2020.

O compromisso de todos é o que consolidará o sucesso deste plano. Somente com a participação e o 
empenho dos magistrados e servidores deste Poder será possível alcançar bons resultados para a estratégia 
ora traçada.

 
A Visão de Futuro – Ser reconhecido como instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social – é o 

que nos motiva a seguir sempre em frente e que nos faz acreditar que toda conquista começa com a decisão 
de tentar.

CÁSSIA APARECIDA CASTRO ALVES
Secretária de Gestão Estratégica – TJGO
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