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Palavra do Presidente

Findo os trabalhos, é hora de passar o 

bastão. Não sem antes mirar o espelho 

retrovisor de minha existência e vislum-

brar que há dois anos recebia das mãos 

do Des. Leobino Valente Chaves, que me 

antecedeu, e que agora me sucede, no 

honroso cargo de Presidente deste So-

dalício, a responsabilidade de comandar 

o Poder Judiciário de Goiás. Quando, no 

dia 1º de fevereiro de 2013, tomava pos-

se nesta Augusta Corte e perante meus 

pares, servidores e convidados para a ce-

rimônia magna, fiz uso da palavra e men-

ção a um texto do escritor alemão, natu-

ralizado suíço, Hermann Hesse, autor de 

inúmeros best sellers e que hoje, mais do 

que nunca me faz sentido. Naquela opor-

tunidade, relembrei que “Se as autorida-

des superiores te chamarem para ocupar 

um cargo, fica sabendo que cada grau, 

na escala dos cargos, não é um passo 

para a liberdade, mas para um compro-

misso. E quanto maior o poder conferido 

pelo cargo, mais severa será a servidão. 

Quanto maior for a personalidade mais 

reprovável será a vontade arbitrária.”

Desembargador Ney Teles de Paula 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 
Biênio 2013/2015. 

Findo o honroso mandato, derramo mi-

nha gratidão a Deus e à minha esposa 

Nely, que entendeu as agruras do cargo,  

as minhas ausências à mesa de refeição 

de nosso lar, alguns compromissos fami-

liares que não pude estar presente.

Passado esse tempo, me vem à memória a 

infância vivida na querida Piracanjuba, que 

já foi Pouso Alto, e transmudou seu nome 

para adotar aquele do rio de minha aldeia. 

O amor e a dedicação de minha avó Silvé-

ria, que cuidou de minha criação desde a 

mais tenra idade e me deu o sentido e o 

valor da palavra honra e de que devemos 

nos dedicar cada minuto de nossas vidas 

aos compromissos que assumimos para 

conosco e para com as pessoas. Foi um 

poço de sabedoria e uma fonte inesgotá-

vel de amor, minha avó Silvéria, de tanta e 

saudosa memória. Os agradecimentos ao 

meu pai, que também deixou em seu lugar 

muita saudade, pela amizade que permi-

tiu criar entre nós e o incentivo incansável 

para que eu dirigisse meu caminho em di-

reção à magistratura. Agradeço, também, 

Ao assumir o compromisso 

de ser Presidente do Tribunal 

de Justiça do Estado de 

Goiás, procedemos análise 

sobre a perspectiva do Plano 

Estratégico vigente. 

Estudamos como construí-lo

para atender tanto a 

sociedade como a Justiça, 

em suas necessidades  

precípuas de curto, médio 

e longo prazo, com olhos 

sempre voltados para a 

missão do Tribunal.



das Gratificações de Incentivo Funcional 

a centenas de servidores que completa-

ram 120 horas de cursos de capacitação. 

Cuidamos, neste período, na medida das 

nossas disponibilidades, de adimplir, an-

tecipadamente, 3 (três) parcelas dos pas-

sivos trabalhistas devidos a servidores e 

magistrados.

Tratamos, com o irrestrito apoio do Exe-

cutivo e do Legislativo de conceder as 

reposições inflacionárias dos servidores 

(data-base), além de reestruturarmos par-

cialmente a força de trabalho no primeiro 

grau de jurisdição com a criação de mais 

um cargo de assistente de juiz de Direito 

na comarca de Goiânia, além da criação 

das funções por encargo de confiança de 

analistas de cálculos e contas em todas 

as comarcas do Estado.

Apoiados irrestritamente pela Comissão 

de Seleção e Treinamento, presidida pelo 

desembargador Zacarias Neves Coelho, 

tivemos o privilégio de realizar o primeiro 

às saudosas Jaci e Esmeralda, minhas 

“madrinhas” no cartório de Registro de 

Imóveis de Piracanjuba, que tinha como 

Oficial o saudoso José Honorato da Silva 

e Sousa. Da mesma forma, agradeço ao 

Tabelião Gustavo Ferreira Barbosa Júnior, 

esse conjunto de pessoas que ajudaram a 

forjar em mim o homem para enfrentar as 

vicissitudes da vida.

Volvendo aos dias atuais relembro que, ao 

tomar posse no cargo de Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 

dentro de minhas características, afirmei 

que os desafios haveriam de nos fortalecer 

para empreender as melhorias que pode-

riam refletir no engrandecimento da Justi-

ça. A visibilidade do Poder Judiciário com 

os últimos acontecimentos que envolve-

ram a política nacional e que ensejou a ex-

traordinária atuação do Supremo Tribunal 

Federal, levaram-nos à maior aproximação 

com os anseios da sociedade. Procura-

mos, neste espaço de tempo que confi-

gurou o Biênio 2013/2015, buscar para a 

Justiça Goiana igual meta. Dar continui-

concurso unificado da história do Tribunal 

de Justiça do Estado de Goiás, com mais 

de 400 (quatrocentas) vagas ofertadas, 

para as quais acorreram mais de 45.000 

(quarenta e cinco mil) candidatos, um dos 

maiores concursos realizados no Estado, 

cuja homologação é iminente.

Ainda quanto aos concursos, colaboramos 

no encerramento do 55º concurso para juiz 

substituto, cuja posse e exercício para 42 

(quarenta e dois) novos magistrados se deu 

em 12 de dezembro de 2013, bem como já 

cuidamos do lançamento do 56º certame, 

com oferta de 57 (cinquenta e sete) vagas, 

e provas designadas para 8 de março de 

2015. De deixar consignado, também, o re-

sultado do trabalho do grupo técnico por 

mim constituído pelo Decreto Judiciário nº 

2.653/2013, consubstanciado na reorgani-

zação de toda a estrutura administrativa da 

secretaria do Tribunal e das comarcas de 

entrância final, intermediária e inicial (De-

creto Judiciário nº 2.830/2014), bem como 

na elaboração de novo ato normativo que 

regulamenta o instituto da substituição em 

dade às conquistas extraordinárias deixa-

das pelos meus antecessores e procurar a 

melhoria para os servidores e magistrados, 

de maneira a refletir positivamente nas as-

pirações dos jurisdicionados. 

Agora, falando a todos os servidores e 

magistrados, permito-me elencar breve-

mente algumas realizações do período 

que considero de relevo, e inicio com a 

menção de que tive o privilégio de levar à 

Corte Especial a proposta de Resolução, 

que, acatada unanimemente por meus 

pares, concedeu a todos os servidores, 

e mais tarde aos magistrados, o benefí-

cio do auxílio-alimentação, medida que 

alcançou mais de cinco mil servidores/

magistrados.

Ainda no campo das pessoas, quase 400 

servidores foram alcançados com o pro-

grama de capacitação instituído pelo 

Decreto Judiciário nº 1543/2013, que 

concedeu bolsas de graduação, pós-gra-

duação, mestrado e doutorado; sem nos 

esquecermos da constante concessão 



adiante, dentre eles, destacando o início 

das obras, executadas em ritmo acelerado, 

do edifício que abrigará as Varas Cíveis da 

comarca da Capital, hoje o maior edifício 

público em construção no Estado de Goi-

ás, empreendimento que caminha dentro 

das previsões contratuais, não havendo re-

gistro de atraso ou intercorrências que lhe 

afetassem o bom andamento. 

Ademais, há também as reformas e am-

pliações que alcançaram mais de meia 

centena de comarcas do interior, obras 

geridas pela equipe da Diretoria de Obras 

do Tribunal, havendo de se destacar, pelo 

total dos investimentos alocados, as re-

formas e adequações feitas nas Comar-

cas de Anápolis, Caldas Novas, Cristalina, 

Jataí, Jaraguá, Jussara, Luziânia, Rio Ver-

de, São Simão, São Miguel do Araguaia, 

Pirenópolis, Piracanjuba, Quirinópolis, 

Minaçu e Niquelândia, obras já concluí-

das ou por findarem no mês de janeiro de 

2015, e, ainda, as adequações e reformas 

nas Salas de Sessões no Tribunal e no Fó-

rum Criminal de Goiânia.

cargos e funções gratificadas abrindo-se a 

possibilidade da substituição na estrutura 

pessoal de gabinete de desembargadores 

(Decreto Judiciário nº 2.616/2014).

Por último, na seara dos recursos humanos, 

realizamos em 2013 o primeiro concurso 

simplificado de relotação, e lançamos um 

segundo edital em 2014, auxiliando, as-

sim, no provimento dos chamados claros 

de lotação, movimentando mais de 100 

(cem) servidores nos dois certames.

No campo da infraestrutura, cuidamos da 

renovação de boa parte do parque tec-

nológico de todas as unidades judiciais e 

administrativas do Estado. Efetivamos a 

contratação de empresa de suporte tecno-

lógico para todas as comarcas, o projeto 

chamado DI Atende, que deu a agilidade 

que faltava no atendimento em caso de 

falhas nos sistemas informatizados, com a 

disponibilização de técnicos em informá-

tica em comarcas polos, aptos ao atendi-

mento emergencial de todas as unidades 

deste Poder, eliminando, quase que por 

Some-se a tais obras, ainda, a inaugura-

ção dos novos edifícios dos fóruns de 

Planaltina, Morrinhos, Padre Bernardo, 

Piranhas e Santa Cruz, além das já imi-

nentes inaugurações das obras de Itajá e 

Varjão, previstas para fevereiro de 2015.

Assim, ao repassar a honra de presidir o Tri-

bunal de Justiça do Estado de Goiás e me 

recolher aos processos que me esperam 

em meu gabinete, quero deixar meus agra-

decimentos a cada um e a todos os desem-

bargadores, juízes, servidores e operadores 

do Direito, que comigo participaram e con-

tribuíram sobremaneira para que os obje-

tivos fossem alcançados. Agradeço e dou 

graças a cada dia que passei no exercício 

do cargo e, agora, agradeço a Deus por ter 

me dado força e sabedoria para exercê-lo.

Obrigado a todos!

Desembargador NEY TELES DE PAULA

Presidente

completo, a necessidade de magistrados e 

servidores se deslocarem para a capital em 

busca de reparos nos ativos de informática.

Preocupados com a melhoria e seguran-

ça dos magistrados e servidores, procede-

mos a uma profunda renovação da frota 

de veículos. Foram 130 (cento e trinta) ve-

ículos adquiridos em dois anos, o que re-

presenta uma renovação de mais de 30% 

da frota. Digno de nota também a viabili-

zação da contratação de serviços de segu-

rança patrimonial em todas unidades judi-

ciárias, o que representa hoje mais de 400 

(quatrocentos) profissionais de segurança 

alocados em cerca de 170 (cento e se-

tenta) locais, estando hoje, portanto, sob 

os cuidados da Diretoria Administrativa e 

Assessoria Policial Militar a gestão de um 

dos maiores contratos de segurança patri-

monial mantidos por um órgão público no 

Estado de Goiás.

Não poderíamos deixar de mencionar 

que projetos estratégicos concebidos nas 

administrações anteriores foram levados 



PERSPECTIVA SOCIEDADE

28 META 1  Julgar mais processos de conhecimento 
do que os distribuídos durante o ano.

30 META 2 Reduzir para 62% a taxa de 
congestionamento do Judiciário goiano.

32 META 3 Alcançar 65% de acordos por meio da 
conciliação.

34 META 4 Julgar as ações penais relativas a 
homicídios dolosos distribuídas até 31 de 
dezembro de 2009.

36 META 5 Identificar e julgar, até 31/12/2013, as 
ações de improbidade administrativa e 
ações penais relacionadas a crimes contra 
a administração pública, distribuídas até 
31/12/2011.

38 META 6  Obter 80% de satisfação do   
usuário da Justiça.

40 META 7 Garantir aos cidadãos que procuram 
a Ouvidoria-Geral da Justiça 100% de 
respostas sobre o encaminhamento de 
suas solicitações e sugerir às unidades 
competentes ações que viabilizem a 
solução das reclamações apresentadas.

42 META 8  Elaborar e implantar Plano de 
Comunicação da Estratégia no Poder 
Judiciário do Estado de Goiás.

44 META 9 Instituir Núcleo de Responsabilidade 
Social e Ambiental no TJGO.

  APRESENTAÇÃO 

  MISSÃO E VISÃO

  VALORES INSTITUCIONAIS

  MAPA ESTRATÉGICO

PERSPECTIVA PROCEDIMENTOS INTERNOS

48 META 10  Promover a reestruturação e a modernização 
da estrutura organizacional administrativa do 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

50 META 11 Fortalecer a Unidade de Controle Interno 
no Tribunal.

52 META 12  Tornar seguras pelo menos 80% das 
unidades judiciárias do Estado de Goiás.

54 META 13  Reduzir em 10% o tempo de tramitação 
dos processos judiciais.

56 META 14  Estabelecer os fluxos de trabalho de pelo 
menos uma área jurisdicional específica 
com atuação monocrática e colegiada 
para implantação do PJe.

58 META 15  Criar equipes técnicas multidisciplinares 
para atuar nas comarcas polo do Estado 
de Goiás e fortalecer as já existentes.

60 META 16  Modernizar a gestão dos processos de 
execução fiscal, municipal e estadual, no 
âmbito do Poder Judiciário do Estado de Goiás.

62 META 17 Desenvolver sistemas efetivos   
de licitação e contratos.

64 META 18  Elaborar e implantar plano de aquisição e 
distribuição de produtos ou serviços para 
o Poder Judiciário do Estado de Goiás.

66 META 19  Implantar os requisitos necessários para o 
cumprimento das previsões das Portarias 
nºs 406/2011 e 828/2011 da Secretaria do 
Tesouro Nacional - STN - no âmbito do 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

PERSPECTIVA RECURSOS

70 META 20  Criar e implantar uma Política de 
Recursos Humanos para o Poder 
Judiciário do Estado de Goiás.

72 META 21 Capacitar no mínimo 80% dos servidores 
do Poder Judiciário do Estado de Goiás, 
com pelo menos 20h/ano por servidor.

74 META 22  Promover a atualização e a capacitação 
funcional para magistrados,  
servidores e rede de proteção na área  
da Infância e Juventude.

76 META 23  Executar no mínimo 80% do previsto no 
Plano de Obras para o Biênio 2013/2015.

78 META 24 Elevar para 25% a quantidade de 
processos judiciais eletrônicos no âmbito 
do Poder Judiciário do Estado de Goiás.

80 META 25 Implantar 15% dos processos 
administrativos no Sistema de Processos 
Administrativos - PROAD.

82 META 26 Executar 90% dos recursos   
do orçamento estratégico.

84 META 27 Modernizar os mecanismos   
de arrecadação do Tribunal   
de Justiça de Goiás.

 PROGRAMAS,  PROJETOS E AÇÕES 
REALIZADOS DURANTE O BIÊNIO 2013/2015

 PANORAMA GLOBAL DE DESEMPENHO

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

SUMÁRIO



Apresentação 

Iniciada a Gestão, o Presidente do Tribu-

nal de Justiça do Estado de Goiás, Desem-

bargador Ney Teles de Paula, incumbiu a 

Secretaria de Gestão Estratégica – SGE da 

missão de realinhar o plano de metas para 

o biênio que se iniciava.

Destarte, sob a sua orientação e seguindo 

as diretrizes traçadas pelo Conselho Na-

cional de Justiça, a SGE elaborou, com o 

apoio integral dos Juízes Auxiliares da Pre-

sidência e da Corregedoria-Geral da Justi-

ça, da Secretaria-Geral da Presidência, da 

Diretoria-Geral e suas diretorias executivas, 

da Secretaria-Geral da Corregedoria-Geral 

da Justiça e de magistrados Coordenado-

res de Núcleo, o novo plano de metas.

O presente Relatório de Gestão 2013/2015 

apresenta, assim, o resultado das 27 metas 

traçadas no início do biênio, que serviram 

de alinhamento ao trabalho realizado no 

Poder Judiciário nesses últimos dois anos, 

bem como relata os principais programas, 

projetos e ações desenvolvidos nesse pe-

ríodo, que auxiliaram no alcance do que 

fora proposto.

De uma análise geral, tem-se que referido 

plano de metas atingiu índice satisfatório, na 

ordem de 81,5% de cumprimento, já em ou-

tubro de 2014, o que demonstra, mais uma 

vez, o enorme esforço empreendido por 

magistrados e servidores na consecução 

dos objetivos estabelecidos pela instituição 

e pelo Conselho Nacional de Justiça, na 

constante busca do Judiciário goiano em 

oferecer “à sociedade um serviço acessível, 

ágil, eficaz e efetivo, que resguarde a todos 

o direito, a dignidade e a cidadania”.
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Visão Ser referência no 
cenário nacional como 
padrão de excelência 
nos serviços prestados 
à sociedade para 
realização da justiça.

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

Missão

TJGO

TJGO
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Com base em seus 
valores o Tribunal de 
Justiça do Estado de 
Goiás estabelece  suas 
premissas quanto às 
atitudes para alcançar 
sua missão e visão.

Valores 
Institucionais

ÉTICA 
Respeito aos princípios da moralidade, res-
saltando-se 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, imparcia-
lidade e sabedoria.

HONESTIDADE 
Sujeição aos princípios da confiabilidade, 
da verdade e da transparência em todas as 
ações e relações.

CELERIDADE 
Observância das garantias constitucionais 
que asseguram a todos a efetivação dos 
direitos e da cidadania, possibilitando a 
toda a sociedade o acesso a uma justiça 
ágil e eficiente.

COMPROMETIMENTO E   
ESPÍRITO DE EQUIPE 
Envolvimento e sinergia de toda a equipe do 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás numa 
busca contínua da melhoria dos resultados.

DISCIPLINA 
Observância de preceitos e normas que vi-
sam a atender aos anseios da sociedade 
com segurança e eficiência.

RESPONSABILIDADE   
SOCIAL E AMBIENTAL 
Empenho na melhoria de práticas sociais e am-
bientais responsáveis, procurando sempre aten-
der às necessidades imediatas da sociedade.

PAZ
Esforço constante na conquista e dissemi-
nação de um ambiente de paz e harmonia 
em todos os relacionamentos.

TJGO



SOCIEDADE

PERSPECTIVA

PERSPECTIVA

PERSPECTIVA

TEMA

TEMA

TEMA

TEMA

TEMA

TEMA

PROCEDIMENTOS 
INTERNOS

RECURSOS

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL E AMBIENTAL

ATUAÇÃO 
INSTITUCIONAL

EFICIÊNCIA 
OPERACIONAL

GESTÃO 
DE PESSOAS

INFRAESTRUTURA 
E TECNOLOGIA

ORÇAMENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 
Aprimorar a comunicação do Poder 
Judiciário do Estado de Goiás com a 
sociedade e seus colaboradores.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
Ser efetivo nos trâmites judiciais.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
Melhorar a imagem do Poder Judiciário do Estado de 
Goiás perante a sociedade.

  Meta 1 
  Meta 2 
  Meta 3 
  Meta 4 
  Meta 5 

  Meta 6
 

  Meta 7  

  Meta 8 

  Meta 9 

  Meta 20 

  Meta 23 

Excelente ≥100%

Satisfatória ≥85 <100

Aceitável ≥70 <85

Crítica <70%

  Meta 21
  Meta 22 

  Meta 24 
  Meta 25 

  Meta 26 
  Meta 27

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
Promover ações de responsabilidade social e ambiental.

OBJETIVO ESTRATÉGICO  7 
Promover um clima organizacional positivo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 
Investir continuamente nos recursos humanos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10 
Disponibilizar recursos de tecnologia de informação.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11 
Promover efetiva distribuição de recursos financeiros.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9 
Prover as unidades judiciais e administrativas 
de infraestrutura física adequada.

  Meta 10 
  Meta 11
  Meta 12 

  Meta 13 
  Meta 14
  Meta 15 
  Meta 16 

  Meta 17 
  Meta 18 
  Meta 19

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 
Otimizar as rotinas e procedimentos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 
Prosseguir na modernização  do Judiciário goiano.

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 referência no cenário nacional como padrão de excelência 
nos serviços prestados à sociedade para realização da justiça.

O mapa estratégico  
representa graficamente 
a estratégia do TJGO. 
Nele estão dispostas as 
perspectivas, os temas, 
os objetivos e o Plano de 
Metas. Para se identificar 
em que situação o 
Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás está em 
relação ao cumprimento 
de seu Plano Estratégico, 
são definidos intervalos 
que propiciam 
mensurar o seu grau de 
cumprimento. Outubro 2014

Missão

Mapa 
Estratégico

2013/2015



Programa Justiça Ativa

Programa Modernizar

Programa de Fortalecimento do 1º grau

Programa Agenda Judiciária

Projeto Acelerar

Projeto Mutirão do Júri

Projeto Semana Nacional da Conciliação

Projeto Ouvidoria Itinerante

Projeto Pesquisa de Satisfação do Usuário da Justiça

Projeto Justiça Educacional

Projeto Justiça Terapêutica

Projeto Justipaz

Projeto Quem Planta Cuida

Projeto Coleta Seletiva

Projeto Pai Presente

Nomeação de Magistrados

Fortalecimento da imagem institucional do TJGO

Portal da Estratégia

Cobertura dos programas, projetos e ações do TJGO

Implantação de Mídia Indoor

Jornal Mural – Ponto Informativo

Revista do TJGO

PRINCIPAIS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

Com o objetivo de continuar a proporcionar ao 

cidadão goiano respostas ágeis para suas demandas e 

necessidades, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 

manteve e implementou, nos anos de 2013 e 2014, 

diversos programas, projetos e ações.

Foram instituídas, dentro dessa perspectiva, nove metas 

com a finalidade de tornar o Judiciário goiano mais célere 

e eficiente, melhorar sua comunicação com a sociedade, 

aperfeiçoar e inovar em soluções consensuais de 

resolução de conflitos, além de aprimorar suas ações de 

responsabilidade social e ambiental.

PERSPECTIVA 

SOCIEDADE
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RESULTADOS  |  OUTUBRO 2014

Grau de Cumprimento / Índice de Alcance  

108,44%

Quanto 
maior, melhor 
o desempenho.

Meta 
Excelente

Seguindo alinhamento estratégico es-

tabelecido pelo Conselho Nacional de 

Justiça – CNJ, o Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás, no início da atual ges-

tão (2013/2015), definiu, como uma de 

suas prioridades, a persecução da meta 

em referência.

Com seu cumprimento, objetivava a 

manutenção de julgamentos de feitos 

de conhecimento acima da média dos 

distribuídos, baixar o estoque de proces-

sos e assegurar, de consequência, aos 

cidadãos que procuram o Judiciário, o 

resguardo do direito constitucional da 

razoável duração do processo com a 

efetiva prestação jurisdicional.

Nesse sentido, vários programas, proje-

tos e ações foram desenvolvidos e, com 

grande comprometimento de magistra-

dos e servidores, conforme devidamen-

te reconhecido pelo CNJ no Relatório 

Justiça em Números 2014 (Ano-base 

2013), inclusive com o melhor índice de 

Produtividade Comparada (IPCJus) den-

tre os Tribunais de Médio Porte, a meta 

traçada foi devidamente alcançada.

JULGAR MAIS PROCESSOS DE CONHECIMENTO DO 
QUE OS DISTRIBUÍDOS DURANTE O ANO.1 

META

RESPONSÁVEIS

Presidência 

Corregedoria-Geral da Justiça

100

0

20

40

60

80

110,77
112,98

108,44
112,98

92,19

99,76

92,19

83,01

SOCIEDADE

TEMA

Atuação Institucional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Ser efetivo nos trâmites judiciais

PROGRAMAS / PROJETOS / AÇÕES

Programa Justiça Ativa.

Programa Modernizar.

Programa de 

Fortalecimento do 1º grau.

Projeto Acelerar.

Projeto Atualizar.

Nomeação de Magistrados. DEZ.13 FEV.14 JUN.14 SET14ABR.14 AGO.14JUL.14 OUT.14

O gráfico representa o grau de cumprimento / índice de alcance da meta.
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RESULTADOS  |  OUTUBRO 2014Assim como julgar mais processos de 

conhecimento do que os distribuídos du-

rante o ano, reduzir a taxa de congestio-

namento era um dos maiores desafios da 

justiça nacional no início de 2013. Ao im-

plementar essa meta, o TJGO visava, além 

da redução do estoque de processos, al-

cançar resultado até então não obtido.

Ainda que ao final do ano de 2014, o índice 

de 61,78%, obtido em outubro, aumente, 

o que não se apresenta no cenário atual, 

certo é que, em comparação com a mé-

dia nacional que oscila em torno de 75%, 

o Judiciário goiano apresenta-se como 

referência, encontrando-se atualmente 

na 3ª posição geral das melhores taxas de 

congestionamento do País, conforme se 

verifica no Relatório Justiça em Números 

2014 (Ano-base 2013).

REDUZIR PARA 62% A TAXA DE CONGESTIONAMENTO 
DO JUDICIÁRIO GOIANO. 2 

META

RESPONSÁVEIS

Presidência 

Corregedoria-Geral da Justiça

100

0

20

40

60

80

63,10 62,21 61,7863,25

69,58 69,5870,2370,23

SOCIEDADE

TEMA

Atuação Institucional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Ser efetivo nos trâmites judiciais

PROGRAMAS / PROJETOS / AÇÕES
Programa Justiça Ativa.

Programa Modernizar.

Programa de Fortalecimento do 
1º grau.

Projeto Acelerar.

Projeto Mutirão do Júri.

Projeto Semana Nacional da 
Conciliação.

Projeto Conciliação Pré-
Processual.

 Instalação dos Centros 
Judiciários.

Audiências Concentradas.

DEZ.13 FEV.14 JUN.14 SET14ABR.14 AGO.14JUL.14 OUT.14

Grau de Cumprimento 

100,58%

Índice de Alcance 

61,78%

Meta 
Excelente

Quanto 
menor, 
melhor o 
desempenho.

O gráfico representa o índice de alcance da meta.
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RESULTADOS  |  OUTUBRO 2014A procura pelo Poder Judiciário é cada 

vez mais crescente, enquanto que os 

recursos disponíveis para fazer frente 

a ela não aumentam na mesma pro-

porção. Nesse contexto, a conciliação 

tem-se mostrado como uma alternati-

va inovadora na resolução de conflitos, 

capaz de apresentar respostas ágeis e 

positivas à sociedade.

Dessa forma, para o atingimento da 

meta proposta, com a consequente 

melhora na imagem institucional, foram 

envidados esforços para buscar resulta-

dos mais efetivos por meio da concilia-

ção processual e pré-processual. 

E, como reiteradamente tem acontecido, 

o resultado alcançado foi excelente, ca-

bendo ao Tribunal de Justiça do Estado 

de Goiás, entre outras premiações, a pri-

meira colocação na categoria “Semana 

Nacional de Conciliação” da 4ª edição 

do projeto “Conciliar é Legal”, promovido 

pelo Conselho Nacional de Justiça. 

ALCANÇAR 65% DE ACORDOS 
POR MEIO DA CONCILIAÇÃO.3 

META

RESPONSÁVEL

Núcleo de Métodos 

Consensuais de Solução 

de Conflitos 

100

0

20

40

60

80

SOCIEDADE

TEMA

Atuação Institucional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Ser efetivo nos trâmites judiciais

 PROGRAMAS / PROJETOS / AÇÕES
 Projeto Semana Nacional 

da Conciliação.

Projeto Pai Presente.

Instalação de Centros Judiciários de 
Solução de Conflitos e Cidadania nas 

Comarcas de Goiânia e do Interior.

Audiências Concentradas de 
Conciliação Processuais e Pré-

Processuais.

Capacitação de Magistrados, 
Servidores, Estagiários e 

Volutuntários em Conciliação.

62,20

DEZ.12

55,55

OUT.14

Grau de Cumprimento 

92,12%

Índice de Alcance 

55,55%

Quanto 
maior, melhor 
o desempenho.

Meta  
Satisfatória

O gráfico representa o índice de alcance da meta.
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Grau de Cumprimento / Índice de Alcance  

58,24%

Meta  
Crítica

Essa meta foi instituída em âmbito nacio-

nal com a finalidade de promover ações 

integrando políticas públicas do Judiciá-

rio, do Ministério Público, das Polícias e 

da Defensoria Pública, de forma a atua-

rem nas causas e nas consequências do 

desrespeito à dignidade da pessoa hu-

mana, com foco prioritário nos crimes 

de homicídio. 

Para garantir a efetividade dessa parceria 

foi constituída a Estratégia Nacional de 

Justiça e Segurança Pública – ENASP, que 

estabeleceu metas para cada órgão.

No intuito de oferecer condições ao cum-

primento da meta nacional, a Gestão 

2013/2014 entendeu por inseri-la, tam-

bém, entre as suas metas institucionais.

A estratégia deu certo, apesar do desa-

fio proposto não ter sido plenamente al-

cançado, o TJGO acabou por apresen-

tar o melhor desempenho entre os 27 

tribunais estaduais do País, no julgamen-

to de homicídios dolosos até o fim de 

2013, e por conquistar o segundo lugar 

na 1ª Semana Nacional do Tribunal do 

Júri, promovida pelo Conselho Nacional 

de Justiça – CNJ, realizada entre os dias 

17 e 21 de março de 2014, razão por que 

diversas comarcas foram laureadas com 

o Selo Bronze da Estratégia Nacional de 

Justiça e Segurança Pública (Enasp).

JULGAR AS AÇÕES PENAIS RELATIVAS 
A HOMICÍDIOS DOLOSOS DISTRIBUÍDAS 
ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2009.

4 
META

RESPONSÁVEIS

Presidência 

Corregedoria-Geral da Justiça

RESULTADOS  |  OUTUBRO 2014

100

0

20

40

60

80

DEZ.13 JUN.14 SET14ABR.14 AGO.14JUL.14 OUT.14

54,73 55,85 58,24
53,22

35,20

49,21

0,00

SOCIEDADE

TEMA

Atuação Institucional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Ser efetivo nos trâmites judiciais

PROGRAMAS / PROJETOS / AÇÕES

Projeto Mutirão do Júri.

Quanto 
maior, melhor 
o desempenho.

O gráfico representa o grau de cumprimento / índice de alcance da meta.
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Grau de Cumprimento / Índice de Alcance  

54,57%

Meta 
Crítica

Instituída pelo Conselho Nacional de 

Justiça – CNJ para o ano de 2013 e pos-

teriormente revista para o ano de 2014, 

essa meta acabou por ser inserida no 

plano de metas da Gestão 2013/2014 do 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 

O objetivo era assumir, como uma de 

suas prioridades, o compromisso institu-

cional de combate à improbidade e aos 

crimes contra a administração pública.

Em 2013 alcançou-se um grau de cum-

primento na ordem de 54,57%. Já em 

2014, a título de informação, porquan-

to a mensuração da meta encerrou-se 

em 31.12.2013, com a inclusão de no-

vas ações protocoladas até 31.12.2012, 

o quantitativo chegou a 1.702 ações, e o 

desafio tornou-se ainda maior.

Dessa forma, várias ações foram execu-

tadas, dentre elas a instituição, por meio 

do Decreto Judiciário nº 2.338/2013, do 

Núcleo de Enfrentamento das Deman-

das Repetitivas e Complexas no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Goi-

ás, e da Coordenadoria da Improbidade 

Administrativa, cujo principal objetivo é 

dar suporte técnico aos juízes, com o 

fornecimento de material doutrinário e 

jurisprudencial relacionado ao tema, e 

também na elaboração de minutas de 

sentenças que envolvem casos concre-

tos, o que resultou em um grau de cum-

primento da meta nacional, até outubro 

de 2014, de 54,57%.

Atualmente (ano de 2014) 

esse escopo pertence à Meta 

Nacional 4 do Conselho Na-

cional de Justiça (CNJ). Não 

é mais acompanhada no 

bojo do PE 2013/2015 e sim 

na Meta Nacional.

IDENTIFICAR E JULGAR, ATÉ 31/12/2013, AS AÇÕES 
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E AÇÕES PENAIS 
RELACIONADAS A CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, DISTRIBUÍDAS ATÉ 31/12/2011.

5 
META

RESPONSÁVEIS

Presidência 

Corregedoria-Geral da Justiça

SOCIEDADE

TEMA

Atuação Institucional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Ser efetivo nos trâmites judiciais

PROGRAMAS / PROJETOS / AÇÕES

Projeto Acelerar.

RESULTADOS  |  OUTUBRO 2014

100

0

20

40

60

80

54,57

20,62 23,74
26,76 28,03

32,73

44,22

19,55

JAN.13 FEV.13 JUN.13 NOV.13ABR.13 AGO.13JUL.13 DEZ.13

Quanto 
maior, melhor 
o desempenho.

O gráfico representa o grau de cumprimento / índice de alcance da meta.
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Grau de Cumprimento 

 88%

Meta 
Satisfatória

A percepção do usuário do Poder Ju-

diciário goiano é algo que, desde o pri-

meiro planejamento, vem sendo men-

surado e na Gestão 2013/2014 não 

poderia ser diferente, haja vista que 

aferir a satisfação daqueles que neces-

sitam da Justiça, relativamente à quali-

dade dos serviços prestados, é impor-

tante mecanismo de direcionamento 

para possíveis adequações e eventuais 

correções de direção. 

Realizada, então, no período de 1º a 

31 de outubro de 2014, último semes-

tre dessa gestão, quando já executa-

dos vários projetos que objetivavam 

melhorar a qualidade dos serviços 

prestados, voltados principalmente 

ao atendimento das expectativas da 

sociedade, a pesquisa de satisfação 

obteve a participação de 16.556 usu-

ários, distribuídos entre Advogados, 

Cidadãos e Partícipes da Justiça, que, 

além de responder à enquete, tiveram 

a oportunidade de fazer elogios, críti-

cas e sugestões quanto aos serviços 

prestados pelo Poder Judiciário do Es-

tado de Goiás. 

Os resultados da pesquisa, que servirão 

de subsídio para o aperfeiçoamento das 

rotinas e da adequação do Planejamen-

to Estratégico aos anseios dos usuários, 

demonstram que, apesar de não ter sido 

atingido o percentual estipulado, o índice 

de satisfação alcançado foi de 70,40%, o 

que demonstra uma evidente evolução 

se comparado ao índice anterior de 48%.

OBTER 80% DE SATISFAÇÃO 
DO USUÁRIO DA JUSTIÇA.6 

META

RESPONSÁVEL

Secretaria de Gestão 

Estratégica

SOCIEDADE

TEMA

Atuação Institucional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

Melhorar a imagem do Poder 

Judiciário do Estado de Goiás 

perante a sociedade

PROGRAMAS / PROJETOS / AÇÕES

Projeto Pesquisa de Satisfação 

do Usuário da Justiça.

Índice de Alcance 

70,40%

RESULTADOS  |  OUTUBRO 2014

100

0

20

40

60

80

48,00

DEZ.12

70,40

OUT.14

Quanto 
maior, melhor 
o desempenho.

O gráfico representa o índice de alcance da meta.
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Grau de Cumprimento / Índice de Alcance  

100%

Meta 
Excelente

A Ouvidoria-Geral da Justiça é um ca-

nal de comunicação e de mediação en-

tre o Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás e a sociedade. Por meio dela o 

cidadão pode manifestar suas críticas, 

receber informações, dar sugestões e 

fazer denúncias e elogios quanto aos 

serviços prestados pelo TJGO. 

A instituição dessa meta demonstra o 

compromisso assumido pela Presidên-

cia em garantir que todos os cidadãos, 

que procuram esse canal de comunica-

ção, tenham suas solicitações respondi-

das. E para alcançar o que foi proposto, 

foram realizados projetos e ações pela 

Ouvidoria-Geral da Justiça, visando am-

pliar as possibilidades de comunicação 

com a sociedade.

O resultado foi excelente e todos os usu-

ários da Justiça que se manifestaram ti-

veram respostas a suas indagações.

GARANTIR AOS CIDADÃOS QUE PROCURAM A OUVIDORIA-
GERAL DA JUSTIÇA 100% DE RESPOSTAS SOBRE O 
ENCAMINHAMENTO DE SUAS SOLICITAÇÕES E SUGERIR 
ÀS UNIDADES COMPETENTES AÇÕES QUE VIABILIZEM A 
SOLUÇÃO DAS RECLAMAÇÕES APRESENTADAS.

7 
META

RESPONSÁVEL

Ouvidoria-Geral da Justiça 

SOCIEDADE

TEMA

Atuação Institucional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

Melhorar a imagem do Poder 

Judiciário do Estado de Goiás 

perante a sociedade

PROGRAMAS / PROJETOS / AÇÕES

Projeto Ouvidoria Itinerante.

100

0

20

40

60

80

RESULTADOS  |  OUTUBRO 2014

0,00

DEZ.12

100,00

DEZ.13

100,00

OUT.14

Quanto 
maior, melhor 
o desempenho.

O gráfico representa o grau de cumprimento / índice de alcance da meta.
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Grau de Cumprimento / Índice de Alcance  

84,62%

Meta 
Aceitável

A comunicação clara, objetiva e asserti-

va é um dos maiores desafios enfrenta-

dos pelas instituições. Como fazer que 

as estratégias e resultados alcançados 

chegassem a todos os membros e par-

ceiros do Judiciário foi o desafio pro-

posto por essa meta. 

Nesta gestão desenvolveram-se vários 

projetos que tiveram o objetivo de es-

tabelecer comunicação de forma mais 

eficiente, coerente e eficaz, com o pú-

blico externo e interno.

A criação do Portal da Estratégia, no site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Goi-

ás – TJGO, a utilização de redes sociais, 

de televisão e de jornais foram os prin-

cipais meios utilizados para o alcance 

da meta proposta e, de acordo com os 

vários critérios definidos, a meta obteve 

um grau de cumprimento satisfatório.

ELABORAR E IMPLANTAR PLANO DE 
COMUNICAÇÃO DA ESTRATÉGIA NO PODER 
JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS.

8 
META

RESPONSÁVEIS

Centro de Comunicação Social 

Secretaria de Gestão Estratégica 

SOCIEDADE

TEMA

Atuação Institucional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Aprimorar a comunicação do Poder 
Judiciário do Estado de Goiás com 
a sociedade e seus colaboradores

 PROGRAMAS / PROJETOS / AÇÕES

Programa Agenda Judiciária.

Projeto Portal da Estratégia.

Projeto Mídia Indoor.

Estratégia em Ação.

 Jornal Mural - Ponto Informativo.

Revista do TJGO.

RESULTADOS  |  OUTUBRO 2014

100

0

20

40

60

80 84,62

78,00

DEZ.13 OUT.14

Quanto 
maior, melhor 
o desempenho.

O gráfico representa o grau de cumprimento / índice de alcance da meta.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - TJGO RELATÓRIO DE GESTÃO 2013/2015

44 45

Grau de Cumprimento / Índice de Alcance  

91,67%

Meta 
Satisfatória

O Tribunal de Justiça do Estado de Goi-

ás estabeleceu em seu Planejamento 

Estratégico a Responsabilidade Social e 

Ambiental como atributo de valor, obje-

tivando estimular o incremento de práti-

cas sociais e ambientais que possam tra-

zer reflexos positivos para os integrantes 

do Poder Judiciário e para a sociedade.

Dessa forma, a Gestão 2013/2014, 

por meio do Decreto Judiciário nº 

2491/2013, instituiu o Núcleo de Res-

ponsabilidade Social e Ambiental, vin-

culado à Presidência do TJGO, com 

o objetivo de planejar, implementar e 

coordenar ações relativas ao contexto 

socioambiental no Judiciário estadual, 

observando as diretrizes contidas, em 

especial, na Recomendação nº 11/2007 

e na Resolução nº 70/2009 do Conse-

lho Nacional de Justiça (CNJ). 

Alguns critérios foram definidos para 

mensuração dessa meta, tais como, 

instituição por ato formal da administra-

ção, definição de atribuições e compe-

tências, destinação de estrutura física e 

tecnológica, e, ainda, realização de pro-

gramas, projetos e ações. 

O resultado alcançado se apresenta de 

grande valor e auxilia o TJGO no cum-

primento de sua missão, visão e valores. 

INSTITUIR NÚCLEO DE RESPONSABILIDADE 
SOCIAL E AMBIENTAL NO TJGO.9 

META

RESPONSÁVEL

Presidência 

SOCIEDADE

TEMA
Responsabilidade Social

 e Ambiental

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
Promover ações de 

responsabilidade social e 
ambiental

 PROGRAMAS / PROJETOS / AÇÕES
Projeto Justiça Educacional.

Projeto Justiça Terapêutica.

Projeto Justipaz.

Projeto Quem Planta Cuida.

 Projeto Coleta Seletiva.

Projeto Pai Presente.

Instituição do Núcleo de 
Responsabilidade Social e 

Ambiental.

RESULTADOS  |  OUTUBRO 2014

100

0

20

40

60

80

44,00

DEZ.13

83,00

JUN.14

91,67

OUT.14

Quanto 
maior, melhor 
o desempenho.

O gráfico representa o grau de cumprimento / índice de alcance da meta.



Projetos realizados pela Controladoria Interna 

Projeto de Segurança Institucional

Projeto Acelerar – Coordenadoria dos Executivos Fiscais

Sistema de CFTV

Implantação do PJe 

Equipes Técnicas Multidisciplinares

Workshop da execução fiscal

PRINCIPAIS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

Nessa perspectiva o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 

buscou conhecer seus processos de trabalho e modernizá-

los, razão pela qual a melhoria contínua foi busca incansável, 

principalmente com a finalidade de proporcionar aos 

cidadãos, magistrados e servidores, melhores resultados e 

condições de trabalho.

Foram definidas dez metas relacionadas à reestruturação e 

modernização da estrutura organizacional administrativa do 

TJGO, ao fortalecimento da unidade de Controle Interno, 

à garantia da segurança física e patrimonial das unidades 

judiciárias, ao estabelecimento de fluxos de trabalho para 

implantação do Processo Judicial Eletrônico – PJe, à criação 

de equipes técnicas multidisciplinares, à melhoria da gestão 

de processos de execução fiscal, além de metas destinadas 

ao cumprimento de determinações legais.

No intuito de alcançar as metas definidas, foram identificados 

programas e projetos que já estavam em fase de execução 

e desenvolvidos novos programas, projetos e ações, 

envolvendo as áreas meio e fim do Poder Judiciário do 

Estado de Goiás.

PERSPECTIVA 

PROCEDIMENTOS 
INTERNOS
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Grau de Cumprimento / Índice de Alcance  

85,71%

Meta 
Satisfatória

No início da Gestão 2013/2015, ao analisar 

os principais desafios que se apresentavam, o 

Judiciário goiano identificou que a melhoria 

da prestação de serviços à sociedade era um 

desafio não apenas do Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás – TJGO, mas de todos os ór-

gãos públicos. Ciente disso, a atual adminis-

tração, desejosa de promover uma reestru-

turação moderna que atendesse aos anseios 

da sociedade, elegeu essa meta como sendo 

uma das prioritárias de sua gestão.

Com a finalidade, então, de alcançar o de-

safio proposto, foi instituído um Grupo de 

Trabalho, por meio do Decreto Judiciário nº 

2.653, de 1.11.2013, cujo principal objetivo era 

propor a modernização da estrutura organi-

zacional administrativa, de modo a tornar 

mais eficientes as estruturas formais e ade-

quar as atribuições dos cargos às exigências 

de leis, resoluções e inovações do próprio 

Poder Judiciário, com foco na melhoria dos 

processos de gestão e, consequentemente, 

no atendimento de excelência aos cidadãos.

Nesse sentido, o Grupo de Trabalho en-

volveu, no processo de reestruturação, 

a direção de todas as unidades adminis-

trativas e, por meio do DJ nº 2830, de 

19.12.2014, foram definidas as novas es-

truturas organizacionais, modernizadas as 

competências das unidades e descritas as 

atribuições de cargos em comissão e fun-

ções por encargo de confiança.

Em decorrência das atividades afetas ao 

mencionado Grupo de Trabalho, após apre-

sentação de minuta, foi editado o DJ nº 2616, 

de 20.12.2014, que dispõe sobre a execução 

da Política de Gestão de Pessoas no que se 

refere à substituição nos afastamentos e nos 

impedimentos legais ou regulamentares dos 

servidores no âmbito do TJGO.

Como ação desse Grupo, tramita pro-

cesso administrativo contendo minuta de 

resolução que define critérios objetivos e 

técnicos para a nomeação e designação, 

respectivamente, de ocupantes para os 

cargos em comissão e funções de con-

fiança de natureza gerencial e assim, o re-

sultado das atividades pretendidas e desen-

volvidas será plenamente alcançado após 

a respectiva aprovação e publicação.

PROMOVER A REESTRUTURAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVA DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. 

10 
META

RESPONSÁVEIS

Presidência 
Diretoria-Geral  

Secretaria de Gestão Estratégica

TEMA

Eficiência Operacional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
Prosseguir na modernização do 

Judiciário goiano

PROGRAMAS / PROJETOS / AÇÕES

Grupo de Trabalho Instituído pelo 

Decreto Judiciário nº 2.653/2013

RESULTADOS  |  OUTUBRO 2014

100

0

20

40

60

80

DEZ.13

28,57

MAR.14

42,86

OUT.14

85,71

PROCEDIMENTOS 
INTERNOS

Quanto 
maior, melhor 
o desempenho.

O gráfico representa o grau de cumprimento / índice de alcance da meta.
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RESULTADOS  |  OUTUBRO 2014

Grau de Cumprimento / Índice de Alcance  

100%

Meta 
Excelente

Em 2013, o Conselho Nacional de Justi-

ça – CNJ – propôs, como desafio nacio-

nal do Poder Judiciário, o fortalecimen-

to das unidades de Controle Interno. 

Ciente de sua importância, a atual ges-

tão optou por inseri-la em seu plano de 

gestão, razão por que projetos e ações 

foram desenvolvidos com o fim de al-

cançar o objetivo proposto, e, dentre 

eles, destacam-se a elaboração do Plano 

Estratégico de Gestão da Controladoria 

Interna, definição e documentação dos 

processos de trabalho, disponibilização 

de recursos humanos e tecnológicos 

em número suficiente para a realização 

dos trabalhos afetos àquela unidade e 

capacitação dos servidores ali lotados. 

As medidas tomadas geraram resulta-

dos e impactos positivos, com maior 

racionalização, eficiência, eficácia e 

economicidade nos projetos executa-

dos nessa gestão, o que contribuiu para 

a modernização e excelência do Poder 

Judiciário goiano. E, desta forma, em 

janeiro de 2014, a meta proposta foi 

plenamente alcançada.

FORTALECER A UNIDADE DE 
CONTROLE INTERNO NO TRIBUNAL. 11 

META

RESPONSÁVEL

Controladoria Interna

TEMA

Eficiência Operacional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
Prosseguir na modernização do 

Judiciário goiano

PROGRAMAS / PROJETOS / AÇÕES

Apoio Técnico para Capacitação 

de Gestores.

Infraestrutura da sala de 

Capacitação.

Instrumentalização das 

Auditorias/Inspeção.

Instrumentalização Eletrônica da 

Controladoria Interna.

Instrumentalização das atividades 

da Controladoria Interna.

100

0

20

40

60

80

57,96

DEZ.13

100,00

OUT.14

PROCEDIMENTOS 
INTERNOS

Quanto 
maior, melhor 
o desempenho.

O gráfico representa o grau de cumprimento / índice de alcance da meta.
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Meta 
Excelente

100

0

20

40

60

80

78,40 

DEZ.13

99,38

OUT.14

RESULTADOS  |  OUTUBRO 2014Ao elaborar o plano de gestão da atu-

al administração, o Tribunal de Justiça 

do Estado de Goiás identificou que as 

unidades judiciárias comportam recur-

sos humanos, patrimoniais e acervos do 

Poder Judiciário que requerem prote-

ção e assistência em situações de risco, 

e diante disso foi proposta a meta em 

referência.

O objetivo principal era fazer com que 

fossem adotadas medidas administrativas 

necessárias para garantir a integridade fí-

sica e a segurança de magistrados, servi-

dores, bem assim das unidades judiciárias. 

Vários projetos e ações foram execu-

tados e o principal deles redundou na 

contratação do serviço de vigilância 

armada e desarmada para todas as uni-

dades do Poder Judiciário do Estado 

de Goiás, o que deu ensejo ao correto 

cumprimento da meta.

TORNAR SEGURAS PELO MENOS 80% DAS UNIDADES 
JUDICIÁRIAS DO ESTADO DE GOIÁS. 12 

META

RESPONSÁVEIS

Diretoria Administrativa 

Assessoria Militar 

TEMA
Eficiência Operacional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
Prosseguir na modernização do 

Judiciário goiano

PROGRAMAS / PROJETOS / AÇÕES
Projeto de Segurança 

Institucional

Sistema de CFTV.

Aquisição de Sistema de Controle 
de Acesso para comarcas de 

pequeno porte.

 Segurança armada.

Aquisição de Terminais 
Portáteis de Rádio Tecnologia 

Tetra para o Seprom.

PROCEDIMENTOS 
INTERNOS

Grau de Cumprimento 

 124,23%

Índice de Alcance 

99,38%

Quanto 
maior, melhor 
o desempenho.

O gráfico representa o índice de alcance da meta.
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RESULTADOS  |  OUTUBRO 2014Aumentar a velocidade de julgamento 

das ações em tramitação no Judiciário 

goiano, visando garantir aos jurisdicio-

nados a razoável duração do processo, 

conforme preconiza o artigo 5º da Car-

ta Magna, foi o objetivo dessa meta.

Para alcançar o desafio, o Tribunal de 

Justiça de Goiás desenvolveu diversos 

projetos e ações com o fim de adequar 

os recursos humanos e materiais, a in-

fraestrutura física e tecnológica; apri-

morar os meios e formas de trabalho; 

criar uma política de recursos humanos 

voltada para a capacitação de magistra-

dos e servidores; investir em políticas de 

conciliação pré-processual e concilia-

ção de demandas ajuizadas; criar meios 

eficientes e eficazes para acelerar o 

julgamento de ações repetitivas; e, ain-

da, executar projetos que minimizem o 

grande número de recursos. 

Destarte, por meio de esforços despen-

didos pelas áreas responsáveis e pela 

execução de projetos, o TJGO conse-

guiu reduzir o tempo médio de tramita-

ção dos processos judiciais em relação 

ao ano anterior, superando em muito a 

meta estabelecida para o biênio.

 Ano Tempo Tramitação 
  Dias

 2012 588

 2013 509

 2014 507

REDUZIR EM 10% O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DOS 
PROCESSOS JUDICIAIS. 13 

META

RESPONSÁVEIS

Presidência 

Corregedoria-Geral da Justiça

TEMA

Eficiência Operacional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6

Otimizar as rotinas e 

procedimentos

PROGRAMAS / PROJETOS / AÇÕES

Programa Justiça Ativa.

Programa Modernizar.

Programa de Fortalecimento do 

1º Grau.

Projeto Acelerar.

Projeto Mutirão do Júri.

Projeto Semana Nacional da 

Conciliação. 

Audiências Concentradas.

15

0

10

5

Grau de Cumprimento 

137,76%

Meta 
Excelente

Índice de Alcance 

13,78%

PROCEDIMENTOS 
INTERNOS

OUT.14

13,78

DEZ.13

13,44

O gráfico representa o  índice de alcance da meta.

Quanto 
maior, melhor 
o desempenho.
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Ao estabelecer essa meta, ainda no iní-

cio da Gestão 2013/2015, o Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás demonstrou, 

mais uma vez, seu alinhamento com a 

política nacional de virtualização do 

processo e com a plataforma eletrônica 

desenvolvida pelo Conselho Nacional 

de Justiça – CNJ, antecipando-se, as-

sim, à posterior determinação contida 

na Resolução nº 185 CNJ, de 18 de de-

zembro de 2013.

Nesse sentido, para implantação do 

Processo Judicial Eletrônico – PJe – foi 

instituído, conforme Decreto Judiciário 

nº 751/2014, de 31 de março de 2014, 

o Comitê Gestor do Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito do TJGO. Esse 

Comitê, coordenado pelo presiden-

te da Comissão de Informatização do 

Sodalício goiano, tem como objetivo 

principal deliberar e recomendar as 

providências e as soluções necessárias 

à implantação do sistema PJe em 1º e 

2º graus de jurisdição.

Fruto do trabalho de mencionado Co-

mitê, em 28 de julho de 2014, o projeto 

piloto de implantação do PJe foi dispo-

nibilizado ao Juizado Especial Cível da 

comarca de Corumbá de Goiás. Após, 

com a elaboração de cronograma de 

implantação para até o dia 17 de novem-

bro de 2014, outras 14 comarcas foram 

atendidas. Com essas ações a meta pro-

posta foi plenamente alcançada.

ESTABELECER OS FLUXOS DE TRABALHO DE PELO MENOS 
UMA ÁREA JURISDICIONAL ESPECÍFICA COM ATUAÇÃO 
MONOCRÁTICA E COLEGIADA PARA IMPLANTAÇÃO DO PJE. 

14
META

RESPONSÁVEIS

Corregedoria-Geral da Justiça 

Secretaria de Gestão Estratégica

TEMA

Eficiência Operacional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6

Otimizar as rotinas e 

procedimentos

 PROGRMAS / PROJETOS / AÇÕES

Instituição do Comitê Gestor do 

Processo Judicial Eletrônico

Meta 
Excelente

RESULTADOS  |  OUTUBRO 2014

100

0

20

40

60

80

100,00 100,00

50,00

DEZ.13

60,00

JUN.14

100,00

OUT.14

PROCEDIMENTOS 
INTERNOS

Grau de Cumprimento / Índice de Alcance  

100%

O gráfico representa o grau de cumprimento / índice de alcance da meta.

Quanto 
maior, melhor 
o desempenho.
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RESULTADOS  |  OUTUBRO 2014

Grau de Cumprimento / Índice de Alcance  

75%

Atento às exigências legais que tratam 

da formação de equipes técnicas multi-

disciplinares, formadas por profissionais 

das áreas de psicologia, assistência social 

e pedagogia, para atuarem nos proces-

sos relacionados à Infância e Juventude, 

à Execução Penal, à Família e à Violência 

Doméstica e Familiar, o Tribunal de Jus-

tiça do Estado de Goiás acabou por esti-

pular essa meta no início de 2013. 

Como critério objetivo de cumprimento, 

ficou definido que as equipes deveriam 

ser formadas com no mínimo um psicó-

logo, dois assistentes sociais e um peda-

gogo, que atuariam em comarcas polo 

definidas pelo Provimento nº 12/2011 da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás 

(Goiânia, Anápolis, Porangatu, Formosa, 

Luziânia, Itumbiara, Rio Verde, São Luís de 

Montes Belos, Itaberaí e Caldas Novas).

Por isso, em 30 de setembro de 2013, 

a Lei nº 18.175 autorizou a criação de 

quantidade de cargos suficientes ao 

atendimento da meta e em outubro 

de 2014 foi realizado concurso pú-

blico para dar provimento a referidos 

cargos, cumprindo-se, assim, com a 

nomeação dos aprovados, o desafio 

estabelecido.

CRIAR EQUIPES TÉCNICAS MULTIDISCIPLINARES 
PARA ATUAR NAS COMARCAS POLO DO ESTADO DE 
GOIÁS E FORTALECER AS JÁ EXISTENTES. 

15
META

RESPONSÁVEIS

Presidência 

Diretoria-Geral

TEMA

Eficiência Operacional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6

Otimizar as rotinas e 

procedimentos

 PROGRAMAS / PROJETOS / AÇÕES

Concurso público para as áreas 

de psicologia, serviço social e 

pedagogia.

Meta  
Aceitável

100

0

20

40

60

80

OUT.14

75,00

JUL.14

44,44

DEZ.13

0,00

PROCEDIMENTOS 
INTERNOS

O gráfico representa o grau de cumprimento / índice de alcance da meta.

Quanto 
maior, melhor 
o desempenho.
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RESULTADOS  |  OUTUBRO 2014Dentre os maiores desafios a serem en-

frentados pela Gestão 2013/2015, en-

contrava-se a necessidade de moderni-

zar a gestão dos processos de execução 

fiscal no Estado de Goiás. Em análise 

preliminar verificou-se que o Municí-

pio de Goiânia ocupava a 12ª posição 

nacional entre os maiores litigantes da 

Justiça e que 27% das demandas do Po-

der Judiciário goiano se referiam a exe-

cuções fiscais.

Diante desse cenário, várias ações e 

projetos foram executados no intuito de 

alcançar o desafio proposto, dos quais 

destacaram-se os seguintes:

-  identificação e priorização das co-

marcas de entrância intermediária e 

inicial com maior número de ações 

de execução fiscal em trâmite;

-  integração, por intermédio de par-

cerias, entre os sistemas informa-

tizados do TJGO e os dos Poderes 

Executivos Estadual e Municipal;

-  virtualização da entrada dos novos 

processos;

-  definição de novos critérios para a 

judicialização desse tipo de ação, 

como por exemplo, o valor de alça-

da e o tempo; e

-  modificação da competência da 1ª 

Vara da Fazenda Pública Municipal 

e Registros Públicos da comarca de 

Goiânia, o que oportunizou o julga-

mento das ações de recolhimento 

de impostos municipais – IPTU, ITBI, 

ISS – numa única unidade judiciária.

O resultado alcançado foi positivo, e a 

expectativa é de que, em curto prazo, 

o volume de processos dessa natureza 

diminua no Judiciário goiano, tornando 

sua gestão mais ágil e efetiva.

MODERNIZAR A GESTÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO 
FISCAL, MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ÂMBITO DO PODER 
JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS. 

16
META

RESPONSÁVEIS

Presidência 

Corregedoria-Geral da Justiça

TEMA

Eficiência Operacional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6

Otimizar as rotinas e 

procedimentos

 PROGRAMAS / PROJETOS / AÇÕES

Projeto Acelerar

Grau de Cumprimento / Índice de Alcance  

68,42%

Meta  
Crítica

100

0

20

40

60

80

SET14

52,63

OUT.14

68,42

DEZ.13

21,05

JUN.14

47,37

PROCEDIMENTOS 
INTERNOS

O gráfico representa o grau de cumprimento / índice de alcance da meta.

Quanto 
maior, melhor 
o desempenho.
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RESULTADOS  |  OUTUBRO 2014Proposta em 2013 pelo CNJ a todos 

os Tribunais de Justiça do País, a Gestão 

2013/2015 entendeu por inseri-la em seu 

plano de metas por considerar imperiosa a 

necessidade de se modernizar a gestão de 

compras e aquisições no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Goiás.

Para cumpri-la várias ações foram toma-

das, dentre elas destacam-se:

-  efetivação de procedimentos adminis-

trativos para apuração de irregularida-

des e aplicação de penalidades, com 

suspensão e declaração de inidoneida-

de de empresas;

-  adoção da segregação da função de 

análise e aprovação de edital;

-  criação de mecanismos de controle de 

empresas impedidas de licitar com o 

Poder Público; 

-  instituição de minuta padrão para a ela-

boração dos contratos; 

-  definição do fluxo de tramitação dos 

processos de aquisição pelas áreas 

administrativas, técnicas, jurídica e de 

controle, quando aplicável, antes de 

efetivar a despesa; 

-  fixação de parâmetros de exigência 

para emissão e recebimento dos ates-

tados de capacidade técnica; 

-  implantação do Procedimento Admi-

nistrativo Virtual; 

-  fixação de prazos para a realização dos 

atos administrativos no procedimento 

licitatório; 

- adoção do mapeamento de processos 

de licitação de obras de engenharia; 

-  qualificação de servidores na compe-

tência de análise de mercado; 

-  adoção de metodologia de pesquisa 

de mercado; 

-  adoção do sistema de compras diretas 

por meio eletrônico; 

-  transmissão, em tempo real pela inter-

net, das sessões de julgamento, para a 

modalidade pregão eletrônico.

Com a adoção dessas medidas, a meta 

foi plenamente alcançada já em janeiro 

de 2014.

DESENVOLVER SISTEMAS EFETIVOS 
DE LICITAÇÃO E CONTRATOS. 17

META

RESPONSÁVEL

Diretoria-Geral 

TEMA

Eficiência Operacional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6

Otimizar as rotinas e 

procedimentos

PROGRAMAS / PROJETOS / AÇÕES

Reuniões de Análise 

Estratégica - RAE.

100

0

20

40

60

80

Grau de Cumprimento / Índice de Alcance  

100%

Meta 
Excelente

92,31

NOV.13

100,00

JAN.14

100,00

OUT.14

PROCEDIMENTOS 
INTERNOS

O gráfico representa o grau de cumprimento / índice de alcance da meta.

Quanto 
maior, melhor 
o desempenho.
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RESULTADOS  |  OUTUBRO 2014

Grau de Cumprimento / Índice de Alcance  

72,22%

Meta 
Aceitável

Como se sabe, a Administração Pública 

tem regras claras para a aquisição de 

bens e serviços. Para qualquer tipo de 

ação que demande gasto por parte do 

erário, existe uma regulamentação a re-

gê-la. Diante disso, a correta gestão des-

sas aquisições é fator primordial de su-

cesso para a administração, motivo pelo 

qual foi instituída a meta em referência.

Com o objetivo, pois, de cumprimen-

to do que foi estabelecido, criou-se um 

grupo de trabalho, conforme Decre-

to Judiciário nº 1965, de 8 de agosto 

de 2013, com a finalidade de elaborar 

o Plano de Aquisição de Materiais de 

Consumo e as Tabelas de Dotação de 

Material Permanente do Tribunal de 

Justiça de Goiás.

Várias etapas do trabalho desse Gru-

po já foram concluídas, dentre elas 

merecem registro:

-  o levantamento de todo o material 

permanente, por unidade judiciária e 

administrativa do TJGO, com indica-

ção das quantidades, características, 

vida útil e taxa de valor residual; 

-  o levantamento e indicação da quan-

tidade de material de consumo anual 

necessário para utilização pelo Poder 

Judiciário do Estado de Goiás, baseado 

no histórico de consumo; e

-  a Instituição dos Centros de Responsa-

bilidade, por meio do Decreto Judiciário 

nº 1.779, de 12 de agosto de 2014.

Com essas ações será possível, a partir 

do próximo ano, racionalizar os proces-

sos de aquisição do Tribunal goiano e 

aprimorar a sua gestão. 

ELABORAR E IMPLANTAR PLANO DE AQUISIÇÃO 
E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS PARA 
O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS. 

18 
META

RESPONSÁVEL
Diretoria Administrativa

100

0

20

40

60

80

DEZ.13

24,00

OUT.14

72,22

JAN.14

52,17

MAR.14

56,52

TEMA

Eficiência Operacional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6
Otimizar as rotinas e 

procedimentos

 PROGRAMAS / PROJETOS / AÇÕES
Projeto Renovação da Frota.

Projeto de Implantação de Sistema 
de Dotação dos Bens 

Permanentes.
Projeto Central de Cargas.

Projeto Cartão Combustível nas 
Comarcas.

Implantação de Serviços de 
Copeiragem.

Projeto Central de Cargas.

PROCEDIMENTOS 
INTERNOS

O gráfico representa o grau de cumprimento / índice de alcance da meta.

Quanto 
maior, melhor 
o desempenho.
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O Tribunal de Justiça do Estado de Goi-

ás, motivado pela edição das portarias nºs 

406/2011 e 828/2011 da Secretaria do Te-

souro Nacional – STN – e, ainda, pela pu-

blicação do cronograma estabelecido pela 

Gerência de Contabilidade da Secretaria da 

Fazenda do Estado de Goiás, dando prazo 

aos órgãos públicos do Estado de Goiás 

para executar as ações visando dar cum-

primento às portarias da STN, trouxe para 

o rol de suas metas esse desafio. 

Foram estabelecidas várias ações para o 

alcance do objetivo, dentre as quais se 

destacam:

-  a contratação de empresa especiali-

zada para realizar a mensuração e o 

reconhecimento dos bens móveis, 

imóveis e intangíveis em todas as uni-

dades do Poder Judiciário de Goiás;

-  a realização do levantamento dos 

custos mensais com a contratação 

de pessoal, efetivos e comissiona-

dos, que presta serviços no Tribunal 

de Justiça de Goiás; e

-  a instituição de um Grupo de Traba-

lho, por meio do Decreto Judiciário 

nº 1965, de 08 de agosto de 2013, 

que elaborou o Plano de Aquisição 

de Materiais de Consumo e as Tabelas 

de Dotação de Material Permanente 

do Tribunal de Justiça de Goiás e pro-

pôs a edição do decreto que recebeu 

o nº 1.779, de 12 de agosto de 2014, 

no qual foram instituídos os Centros 

de Responsabilidade e estabelecido 

o cronograma de ações a serem de-

senvolvidas para garantia da efetiva 

implantação da Tabela de Bens e do 

Controle do Material de Consumo no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado 

de Goiás.

IMPLANTAR OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA 
O CUMPRIMENTO DAS PREVISÕES DAS PORTARIAS 
NºS 406/2011 E 828/2011 DA SECRETARIA 
DO TESOURO NACIONAL - STN - NO ÂMBITO 
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.

19 
META

RESPONSÁVEIS
 

Secretaria de Gestão Estratégica 

Diretoria-Geral

Grau de Cumprimento / Índice de Alcance  

39,13%

Meta  
Crítica

RESULTADOS  |  OUTUBRO 2014

100

0

20

40

60

80

OUT.14

39,13

FEV.14

19,44

TEMA

Eficiência Operacional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6

Otimizar as rotinas e 

procedimentos

 PROGRAMAS / PROJETOS / AÇÕES

Grupo de trabalho responsável por 

executar o cronograma do Decreto 

Judiciário nº 2.591/2012.

PROCEDIMENTOS 
INTERNOS

O gráfico representa o grau de cumprimento / índice de alcance da meta.

Quanto 
maior, melhor 
o desempenho.



Nessa perspectiva estão retratados os suportes: orçamentário, 

de infraestrutura e tecnologia e de gestão de pessoas, 

que servem de alicerce para o alcance da estratégia do 

Tribunal. Tais recursos garantem a busca pela excelência e 

modernização dos processos internos e o atingimento dos 

resultados, com foco no cidadão.

As oito metas inseridas na perspectiva Recursos, durante 

a Gestão 2013/2015, dizem respeito à moderna e correta 

utilização dos recursos existentes no Poder Judiciário de 

Goiás e deram ensejo a vários programas, projetos e ações, 

que objetivavam o seu bom resultado.

PERSPECTIVA 

RECURSOS

Programa Permanente de Capacitação

Programa – Execução do Plano de Obras 2013/2015

Projeto Workshop da Infância e Juventude 

Projeto Fórum de Planejamento, Estratégia e Gestão: 

Magistrados e Servidores pensando o futuro do 

Judiciário Goiano

Projeto Processo Administrativo Digital – PROAD

Auxílio Alimentação

Eventos comemorativos

Modernização dos mecanismos de Arrecadação do 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

PRINCIPAIS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES
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RESULTADOS  |  OUTUBRO 2014O Tribunal de Justiça do Estado de Goi-

ás, ciente de que seus recursos humanos 

são os principais responsáveis pelos bons 

resultados que a instituição tem alcança-

do no cenário nacional, propôs a meta 

em referência. Seus principais objetivos 

eram estabelecer princípios e diretrizes 

para fundamentar as práticas de gestão 

de pessoas, passando pelo planejamento, 

ingresso, acompanhamento, desenvol-

vimento, fornecimento de condições de 

trabalho e valorização de servidores. 

Com o intuito, então, de alcançar o desa-

fio proposto, a Presidência deste Tribunal 

designou, por meio do Decreto Judiciá-

rio nº 1956, de 5 de agosto de 2013, uma 

Comissão Especial para elaboração da 

Política de Recursos Humanos, a qual, 

após diversas reuniões e pesquisas rea-

lizadas com servidores e magistrados, 

apresentou à Presidência proposta con-

tendo a Política de Gestão de Pessoas no 

âmbito do Judiciário do Estado de Goiás.

Proposta esta que, durante o “Fórum 

de Planejamento, Estratégia e Gestão: 

Magistrados e Servidores pensando o 

futuro do Judiciário Goiano”, ficou con-

validada, com a assinatura pelo senhor 

Presidente do TJGO, do Decreto Judi-

ciário nº 700, de 28 de março de 2014, 

que oficializou a Política de Gestão de 

Pessoas do Tribunal de Justiça do Esta-

do de Goiás.

O referido Decreto nº 700 dispõe sobre 

os seguintes assuntos: seleção e aloca-

ção de pessoas; capacitação e desenvol-

vimento profissional; formação e desen-

volvimento gerencial; gestão e avaliação 

de desempenho gerencial; qualidade de 

vida no trabalho; remuneração e carrei-

ra; política de desligamento; e “endo-

marketing” e comunicação interna.

CRIAR E IMPLANTAR UMA POLÍTICA 
DE RECURSOS HUMANOS PARA O PODER 
JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS. 

20
META

RESPONSÁVEL
 

Diretoria de Recursos Humanos

Grau de Cumprimento / Índice de Alcance  

100%

Meta 
Excelente

100

0

20
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80

16,67

FEV.14

50,00

JUN.14

71,43

SET14

100,00

OUT.14

TEMA

Gestão de Pessoas

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7

Promover um clima 

organizacional positivo

 PROGRAMAS / PROJETOS / AÇÕES

Plano Permanente de Capacitação

Semana do Servidor

Nomeação de equipe para compor 

Comissão Especial para elaboração 

da Política de Recursos Humanos  do 

Poder Judiciário de Goiás, por meio 

do Decreto Judiciário nº 1.956/2013

Realização de enquete e coleta 

de sugestões de entidades 

representativas de magistrados e 

servidores para compor a Política de 

Recursos Humanos

RECURSOS

O gráfico representa o grau de cumprimento / índice de alcance da meta.

Quanto 
maior, melhor 
o desempenho.
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RESULTADOS  |  OUTUBRO 2014Reconhecendo a importância de capaci-

tar os seus servidores, a Gestão 2013/2015 

instituiu essa meta com a finalidade de ga-

rantir um mínimo de 20h de capacitação 

para magistrados e servidores, proporcio-

nando conhecimentos, habilidades e ati-

tudes essenciais para o desempenho de 

suas funções, com foco no alcance dos 

objetivos institucionais. Para efeito do 

cômputo da meta, as ações de capacita-

ção poderiam ser realizadas nas modali-

dades presenciais e a distância – EAD.

Nesse sentido, a Diretoria de Recursos 

Humanos, por meio da Divisão de De-

senvolvimento Humano (DDH), elaborou 

e realizou o Plano de Capacitação para 

o Biênio 2013/2015. Plano esse baseado 

tanto no “Levantamento de Necessidades 

de Treinamento”, em que servidores e ma-

gistrados apontaram os cursos que gos-

tariam que fossem oferecidos, quanto na 

identificação de necessidades específicas 

da instituição. 

Assim, o Plano de Capacitação 2013/2015 

contemplou cursos voltados para magis-

trados, gestores e servidores, nas moda-

lidades presencial e a distância, nas áreas 

de informática, comportamentais e ge-

renciais, de formação e aperfeiçoamento 

na área da infância e juventude, de atuali-

zação jurídica e cursos técnicos específi-

cos para as diversas áreas do Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás e da Correge-

doria-Geral de Justiça. Além destas ações, 

foram oferecidas bolsas de graduação e 

pós-graduação, instituídas por meio do 

Decreto Judiciário nº 1543, de 20 de ju-

nho de 2013. 

Com essas iniciativas, o TJGO conseguiu 

capacitar, com pelo menos 20 h/ano por 

servidor, cerca de 5.600 magistrados e 

servidores, totalizando 1.540.091 horas de 

capacitação, até outubro de 2014.

CAPACITAR NO MÍNIMO 80% DOS SERVIDORES 
DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS, 
COM PELO MENOS 20H/ANO POR SERVIDOR. 

21
META

RESPONSÁVEL
 

Diretoria de Recursos Humanos

100

0

20

40

60

80

TEMA

Gestão de Pessoas

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8

Investir continuamente nos 

recursos humanos

 PROGRAMAS / PROJETOS / AÇÕES

Workshops, Encontros, Jornadas.

Cursos presenciais. 

Cursos à distância. 

Instrutoria interna.

 Instituição da Política de 

Gestão de Pessoas.

RECURSOS

Grau de Cumprimento 

85,55%

Meta 
Satisfatória

Índice de Alcance 

68,44%

O gráfico representa o índice de alcance da meta.

Quanto 
maior, melhor 
o desempenho.

OUT.14

51,17

DEZ.13

54,15

JUN.14

68,44
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RESULTADOS  |  OUTUBRO 2014Com a adoção dessa meta, a Gestão 

2013/2015 objetivava dar cumprimento às 

determinações contidas na Resolução nº 

165, de 16 de novembro de 2012, do Con-

selho Nacional de Justiça, que determina 

aos Tribunais de Justiça do País que pro-

movam cursos de atualização e qualifica-

ção funcional em matéria socioeducativa 

para magistrados e servidores.

Dessa forma, o Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás, tendo em vista a priori-

zação, absoluta, da garantia dos direitos 

da criança e do adolescente pela Cons-

tituição Federal, e alinhado às Diretrizes 

do CNJ, desenvolveu diversas ações, de 

forma a aperfeiçoar o sistema de medidas 

socioeducativas, alinhar o conhecimento 

e aprimorar e padronizar os procedimen-

tos de trabalho de todos os profissionais 

que atuam na área da infância e juventu-

de, inclusive os da rede de proteção.

Durante os anos de 2013 e 2014 foram re-

alizadas aproximadamente 1.300 horas de 

capacitação, distribuídas em workshops, 

cursos, reuniões, pós-graduações, etc., 

para aproximadamente 1.000 participan-

tes entre juízes, promotores, servidores 

e profissionais que atuam na área da in-

fância e juventude, razão pela qual a meta 

proposta foi plenamente alcançada.

PROMOVER A ATUALIZAÇÃO E A CAPACITAÇÃO 
FUNCIONAL PARA MAGISTRADOS, SERVIDORES E REDE 
DE PROTEÇÃO NA ÁREA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. 

22
META

RESPONSÁVEIS
 

Diretoria de Recursos Humanos 

Presidência

Corregedoria-Geral da Justiça

Grau de Cumprimento / Índice de Alcance  

100%

Meta 
Excelente

100
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75,00

DEZ.13

100,00

OUT.14

TEMA

Gestão de Pessoas

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8

Investir continuamente nos 

recursos humanos

PROGRAMAS / PROJETOS / AÇÕES

Workshops, Encontros, Jornadas. 

Cursos presenciais.

Cursos à distância. 

Instrutoria interna.

 Instituição da Política de 

Gestão de Pessoas.

RECURSOS

O gráfico representa o grau de cumprimento / índice de alcance da meta.

Quanto 
maior, melhor 
o desempenho.
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RESULTADOS  |  OUTUBRO 2014A atual Administração, ciente das deter-

minações contidas nas Resoluções nº 114 

do Conselho Nacional de Justiça e nº 9 

da Corte Especial do Tribunal de Justiça 

do Estado de Goiás, bem assim diante das 

necessidades identificadas, que deman-

davam obras, reformas, reparos e amplia-

ções no âmbito do Poder Judiciário goia-

no, estipulou a meta em referência.

Inicialmente, no intuito de cumprir o que 

estava determinado, elaborou o Plano de 

Obras para o Biênio 2013/2015. 

Após sua apresentação e aprovação pela 

Presidência e pela Corte Especial, o Plano 

de Obras foi utilizado como ferramenta de 

planejamento e suporte da Administração 

para otimização da execução, licitação e 

contratação de obras, reformas, reparos, 

construções, modificações e ampliações.

Por intermédio dele, a Gestão 2013/2015 

assumiu o compromisso de disponibilizar 

espaço físico necessário e suficiente ao 

bom desenvolvimento dos trabalhos de 

magistrados e servidores, além de pro-

porcionar maior conforto e acessibilidade 

aos cidadãos.

Foram realizadas até o mês de outubro de 

2014, vinte e seis (26) obras, reformas e 

ampliações, com previsão de término, até 

janeiro de 2015, de outras 14, num total de 

40 obras neste Biênio.

EXECUTAR NO MÍNIMO 80% DO PREVISTO 
NO PLANO DE OBRAS PARA O BIÊNIO 2013/2015. 23

META

RESPONSÁVEL
 

Diretoria de Obras

100

0
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38,00

DEZ.13

55,40

OUT.14

TEMA

Infraestrutura e Tecnologia

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9

Prover as unidades judiciais e 

administrativas de infraestrutura 

física adequada

 PROGRAMAS / PROJETOS / AÇÕES

Execução do Plano de Obras.

RECURSOS

Grau de Cumprimento 

84,37

Meta 
Aceitável

Índice de Alcance 

55,40%

O gráfico representa o índice de alcance da meta.

Quanto 
maior, melhor 
o desempenho.
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RESULTADOS  |  OUTUBRO 2014

Como se sabe, o acesso à Justiça é prin-

cípio constitucional garantido. Melhorá-

-lo e ampliá-lo, assegurando resultado 

eficaz e efetivo, são grandes desafios do 

Judiciário Nacional.

Diante desse cenário, a virtualização do 

processo judicial passa a ser uma das 

alternativas de melhoria e ampliação do 

acesso à Justiça, uma vez que a utiliza-

ção de um sistema eletrônico permite 

o acompanhamento do processo pela 

internet, desde o peticionamento fei-

to pelo advogado, passando pelas fases 

processuais, até a sua finalização.

Esta meta, proposta pela atual Gestão, se 

norteou, na necessidade de ampliar as uni-

dades judiciais que utilizam o sistema eletrô-

nico para fazer gestão do processo judicial 

e elevar, em relação à quantidade total de 

feitos, o número de processos eletrônicos.

O primeiro desafio, assim, foi definir qual 

o sistema a ser utilizado. E nesse trilhar, 

em 18 de dezembro de 2013, o Conselho 

Nacional de Justiça, ao editar a Resolu-

ção nº 185, que estipulou prazos para a 

implantação do Sistema Processo Judi-

cial Eletrônico - PJe - em todos os Tribu-

nais do país, finalizou a discussão.

Diante disso, a Administração, por meio 

do Decreto Judiciário nº 751/2014, de 31 

de março de 2014, criou o Comitê Gestor 

do Processo Judicial Eletrônico no âmbito 

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 

que, coordenado pelo presidente da Co-

missão de Informatização do TJGO, tem 

como objetivo principal deliberar e reco-

mendar as providências e as soluções ne-

cessárias à implantação do sistema PJe em 

1º e 2º graus de jurisdição no âmbito da 

Justiça Estadual goiana.

Em 28 de julho de 2014, o projeto piloto 

de implantação do PJe foi disponibiliza-

do no Juizado Especial Cível da comarca 

de Corumbá de Goiás, tendo sido insta-

lado em outras 14 comarcas até o dia 17 

de novembro de 2014.

Com essas ações a meta foi superada em 

mais de 280% 

ELEVAR PARA 25% A QUANTIDADE DE PROCESSOS 
JUDICIAIS ELETRÔNICOS NO ÂMBITO DO PODER 
JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS.

24
META

RESPONSÁVEIS
 

Corregedoria-Geral da Justiça 

Diretoria de Informática

TEMA

Infraestrutura e Tecnologia

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10

Disponibilizar recursos de  

tecnologia de informação

 PROGRAMAS / PROJETOS / AÇÕES

 Treinamento de imersão no 

código do PJ-e.

 Instalação do sistema PJ-e 

no servidor.

Criação do Comitê Gestor de TI - 

CGTI para implantação do PJ-e.

Manutenções no sistema PROJUDI.

 Utilização do Projudi em algumas 

varas da Fazenda Pública Municipal.

RECURSOS

100

200

300

0

Grau de Cumprimento 

1.143,83%

Meta 
Excelente

Índice de Alcance 

285,96%

SET14

271,83

OUT.14

285,96

DEZ.13

170,12

O gráfico representa o índice de alcance da meta.

Quanto 
maior, melhor 
o desempenho.
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RESULTADOS  |  OUTUBRO 2014Assim como a busca pela celeridade pro-

cessual é fator essencial para a adminis-

tração da justiça, a modernização e agili-

zação dos procedimentos administrativos 

também se apresentam como extrema-

mente importantes. 

Conhecedora, pois, da realidade e da di-

ficuldade no trâmite processual adminis-

trativo existente no Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás, a atual Gestão (Biênio 

2013-2015) propôs a meta em referência.

Para alcançá-la, a Administração decidiu 

utilizar o Sistema Processo Administra-

tivo Digital – PROAD, desenvolvido pela 

Diretoria de Informática da instituição, 

cujo objetivo principal é automatizar os 

processos administrativos no âmbito do 

TJGO, seguindo tendências nacionais e 

diretrizes legais que regulamentam e nor-

matizam a tramitação de processos admi-

nistrativos em meio eletrônico.

Neste sentido, foram identificados e 

mapeados 26 macroprocessos de traba-

lho, dos quais 4 foram priorizados e mi-

grados para o mencionado sistema. São 

eles: diárias e ajudas de custo; fundo ro-

tativo; solicitação de substituição e/ou 

adição de ativos de Tecnologia da Infor-

mação e Comunicação; e nomeações, 

designações, dispensas e exonerações 

de servidores do Poder Judiciário do Es-

tado de Goiás.

IMPLANTAR 15% DOS PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS NO SISTEMA 
DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - PROAD.

25
META

RESPONSÁVEIS
 

Corregedoria-Geral da Justiça 

Diretoria de Informática

TEMA

Infraestrutura e Tecnologia

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10

Disponibilizar recursos de  

tecnologia de informação

 PROGRAMAS / PROJETOS / AÇÕES

Identificação e mapeamento de 

macroprocessos administrativos 

para implantação no PROAD.

Reunião com a Diretoria-

Geral para priorização dos 

procedimentos a serem migrados 

para o sistema eletrônico.

Treinamentos dos servidores no 

sistema PROAD. 

Índice de Alcance 

15,38%

Grau de Cumprimento 

103%

Meta 
Excelente

RECURSOS

O gráfico representa o índice de alcance da meta.

Quanto 
maior, melhor 
o desempenho.
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RESULTADOS  |  OUTUBRO 2014O Tribunal de Justiça, quando da elabora-

ção do Plano Plurianual – PPA – do Estado de 

Goiás em 2011, inseriu os temas do Planeja-

mento Estratégico como Programas Finalísti-

cos a serem realizados pelo Poder Judiciário. 

Dessa forma, foram destinados recursos or-

çamentários para a execução de projetos 

considerados estratégicos pelo TJGO, o que 

possibilitou, para os exercícios de 2013 e 

2014, que os referidos recursos fossem pla-

nejados em parceria com as áreas executivas 

do Tribunal, conforme as necessidades dos 

programas e projetos por elas coordenados.

Assim, em 2013 e 2014, a Diretoria-Geral, a 

Secretaria de Gestão Estratégica e a Direto-

ria Financeira se reuniram com as diversas 

áreas do Tribunal para, em decorrência das 

metas, programas e projetos, definirem a 

proposta orçamentária.

A partir, então, da aprovação da Lei Orça-

mentária anual, a Diretoria de Planejamen-

to e a Diretoria Financeira estabeleceram 

o acompanhamento sistemático da exe-

cução dos recursos estratégicos e, quando 

necessário, realizaram remanejamentos 

a fim de viabilizar a plena consecução do 

planejado nos projetos.

Ademais, foram realizadas reuniões perió-

dicas com os diretores de área para alinha-

mento quanto à execução dos recursos.

Outra ação preventiva para execução do 

orçamento foi a definição de prazos, por 

parte da Diretoria-Geral, para que os pro-

cessos que envolvessem licitação estives-

sem na Comissão Permanente de Licita-

ção em tempo hábil.

EXECUTAR 90% DOS RECURSOS 
DO ORÇAMENTO ESTRATÉGICO.26

META

RESPONSÁVEIS
 

Diretoria-Geral

Diretoria Financeira

TEMA

Orçamento

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11

Promover efetiva distribuição de 
recursos financeiros

 PROGRAMAS / PROJETOS / AÇÕES

Realização do Fórum de 
Planejamento, Estratégia e Gestão: 
magistrados e servidores pensando 

o futuro do Judiciário goiano.

Realização de reuniões com 
os diretores de área para 

alinhamento quanto à execução 
do orçamento.

Definição de prazos limite para os 
processos estarem na Comissão 
Permanente de Licitação como 

medida preventiva ao atraso nas 
licitações.

RECURSOS

Índice de Alcance 

44,70%

Grau de Cumprimento 

64,70%

Meta 
Crítica
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44,70

OUT.14

0,00

JAN.14

O gráfico representa o índice de alcance da meta.

Quanto 
maior, melhor 
o desempenho.
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RESULTADOS  |  OUTUBRO 2014A arrecadação é a forma pela qual o Tribu-

nal de Justiça do Estado de Goiás recolhe 

as despesas decorrentes da prestação ju-

risdicional e as utiliza para a formação da 

dotação orçamentária que compõe o Fun-

do Especial de Reaparelhamento e Moder-

nização do Poder Judiciário – FUNDESP 

– e o Fundo dos Juizados Especiais. Com 

esses recursos o Poder Judiciário atende 

às despesas de custeio e investimento ne-

cessárias à prestação jurisdicional. 

Essa meta foi proposta, pela Gestão 

2013/2015, visando garantir a sustentabi-

lidade do Judiciário goiano.

Nesse sentido, várias ações e projetos 

foram realizados pela Presidência, pela 

Corregedoria-Geral da Justiça, pela Dire-

toria-Geral, pela Diretoria Financeira e Di-

retoria de Informática, com o objetivo de 

alcançar o que foi proposto. 

Dentre as principais ações destacam-se:

-  instituição de um grupo de trabalho 

destinado à modernização dos Servi-

ços Extrajudiciais;

-  aprimoramento do Selo Eletrônico;

-  criação do módulo de emissão de 

guias no Portal do Extrajudicial; 

-  instituição de regime complementar 

via Decreto Judiciário, a fim de evitar a 

evasão de receitas decorrentes da Taxa 

Judiciária e Fundesp-PJ;

-  elaboração da Tabela do Selo Eletrô-

nico e indicação das respectivas bases 

de cálculo na mensagem de retorno 

(XML) pelo serventuário do cartório; 

-  extinção do procedimento de emissão 

de todas as ordens de pagamento de 

locomoções em papel (“papeletas”) 

aos Oficiais de Justiça, passando a ser 

pagas mediante crédito em conta; 

-  centralização, na Central de Arrecadação 

Judicial da Diretoria Financeira, de todas 

as informações pertinentes aos ingres-

sos de receitas do Poder Judiciário, bem 

como a normatização e gerenciamento 

bancário dos valores arrecadados.

MODERNIZAR OS MECANISMOS DE ARRECADAÇÃO 
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS.27

META

RESPONSÁVEIS
 

Diretoria-Geral

Diretoria Financeira

TEMA
Orçamento

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11
Promover efetiva distribuição de 

recursos financeiros

 PROGRAMS / PROJETOS / AÇÕES
Elaboração do  trabalho  “Portal  

Extrajudicial”,  

Elaboração de “Mapa das Receitas do 
Poder Judiciário” 

Fiscalização em conjunto com 
a Corregedoria, das serventias 

extrajudiciais.

Grupo de estudo para modernização 
dos sistemas judicial e extrajudicial.

Levantamento e mapeamento de 
todas as receitas do Poder Judiciário 

Aplicação do Código Tributário do 
Estado de Goiás na fiscalização e 

cobrança das receitas 
do Poder Judiciário.

RECURSOS

Grau de Cumprimento / Índice de Alcance  

70%

Meta 
Aceitável

100

0
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40
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80

DEZ.13

0,00

OUT.14

70,00

MAR.14

11,11

O gráfico representa o grau de cumprimento / índice de alcance da meta.

Quanto 
maior, melhor 
o desempenho.
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Dados apresentados recente-

mente pelo Conselho Nacional de 

Justiça, no Relatório Justiça em 

Números 2014, revelam o pro-

gressivo aumento da demanda 

processual no judiciário brasileiro. 

O quantitativo de ações judiciais 

novas é superior ao de processos 

baixados e de sentenças proferi-

das. Consequentemente, despro-

porcional se apresenta o volume 

de ações pendentes de julgamen-

to, comparado à produtividade de 

magistrados e servidores e ao cres-

cimento da estrutura do Judiciário. 

Em razão dessa percepção, o Tri-

bunal de Justiça do Estado de Goiás,  

idealizou o Programa Justiça Ativa, 

que tem por escopo mobilizar ma-

gistrados, servidores e voluntários, 

em parceria com o Ministério Públi-

co, Defensoria Pública e Ordem dos 

Advogados do Brasil, para a realiza-

O Programa Modernizar foi ins-

tituído no ano de 2010 como fer-

ramenta de gestão para melhoria 

e modernização das atividades 

desenvolvidas no âmbito do Tribu-

nal de Justiça do Estado de Goiás. 

Com foco nos feitos em tramitação 

no 2º grau de jurisdição, objeti-

va garantir o melhor e mais aces-

sível, ágil, eficaz e efetivo serviço, 

resguardando a todos o direito, a 

dignidade e a cidadania, conforme 

missão institucional do TJGO.

Lançado e implantado nas secre-

tarias de câmaras, seções e divisões 

da Diretoria Judiciária do segundo 

grau, o Programa teve continuidade 

na atual gestão, com o prossegui-

mento da capacitação dos servidores 

das câmaras e seções cíveis, de acor-

do com o Manual de Rotinas. Dessa 

forma, todas as secretarias contam, 

atualmente, com o procedimento de 

ção de audiências simultâneas, de 

forma a contribuir para a redução do 

tempo médio de duração processual 

e, de consequência, do volume de 

processos, bem assim para o alcance 

de Metas Nacionais e Institucionais.

A atuação desse programa está 

alinhada ao cumprimento das me-

tas 1, 2, 3, 4 e 5 do Plano Estratégico 

do TJGO - Biênio 2013/2015. Bem 

como ao cumprimento da Meta 2 do 

CNJ e da Meta 4 da Estratégia Na-

cional da Segurança Pública - ENASP.

Em 2013 foram realizadas 16 (de-

zesseis) edições do Programa, com 

o envolvimento de 70 (setenta) ma-

gistrados; foram produzidos 15.217 

(quinze mil, duzentos e dezessete) 

atos jurídicos, com média de 72 (se-

tenta e dois) atendimentos jurídicos 

por magistrado; realizadas 5.083 (cin-

co mil e oitenta e três) audiências; 

trabalho otimizado e publicado, faci-

litando a gestão do dia a dia.

Em agosto de 2013, o Programa 

Modernizar passou por uma reedi-

ção, a fim de que novas conquistas 

fossem possíveis e a melhoria na 

prestação de serviços jurisdicionais 

no âmbito do segundo grau conti-

nuasse real. Assim, foi lançada a 2ª 

edição da cartilha do programa, no 

I Workshop de Boas Práticas de Ges-

tão nos Gabinetes Cíveis, realizado 

na sede da Escola Superior da Magis-

tratura do Estado de Goiás - ESMEG.

Faz-se necessário registrar que 

referido Workshop tinha como 

foco permitir que o avanço proati-

vo em direção ao aprimoramento 

alcançasse os procedimentos dos 

gabinetes de desembargadores. 

Contou, na ocasião, com a parti-

cipação da Assessora Chefe da As-

proferidas 521 (quinhentas e vinte e 

uma) sentenças criminais e 2.348 

(duas mil, trezentas e quarenta e oito) 

sentenças cíveis; participação de 98 

(noventa e oito) Promotores de Jus-

tiça e 636 (seiscentos e trinta e seis) 

serventuários da Justiça e voluntários.

Já em 2014 foram realizadas, até 

outubro, 14 (quatorze) edições; com 

a participação de 85 (oitenta e cin-

co) magistrados; 8.502 (oito mil, 

quinhentos e dois) atos jurídicos pro-

duzidos, média de 59 (cinquenta e 

nove) atendimentos jurídicos por ma-

gistrado; 2.919 (duas mil, novecentas 

e dezenove) audiências realizadas; 

proferidas 420 (quatrocentas e vinte) 

sentenças criminais e 784 (setecen-

tas e oitenta e quatro) sentenças cí-

veis; com participação de 105 (cento 

e cinco) Promotores de Justiça e 504 

(quinhentos e quatro) serventuários 

da Justiça e voluntários.  

sessoria de Modernização e Gestão 

Estratégica do Superior Tribunal de 

Justiça, Drª Cleicy Oliveira Silva, 

que trouxe as experiências obtidas 

no STJ, referentes à modernização 

dos gabinetes dos Ministros; e ain-

da cinquenta e dois participantes 

atuantes em diversas áreas do Tri-

bunal goiano.

Idealizado pela Secretaria de 

Gestão Estratégica, esse progra-

ma impacta no Plano Estratégico 

2013/2015, uma vez que, em con-

sonância às diretrizes do Tribunal 

de Justiça, auxilia no cumprimento 

das metas 1, 2 e 3.

O programa também contemplou 

ações específicas para o cumpri-

mento das Metas Prioritárias estabe-

lecidas pelo Conselho Nacional de 

Justiça para o ano de 2013, especifi-

camente as metas 1, 2 e 18.  

PROGRAMA JUSTIÇA ATIVA PROGRAMA MODERNIZAR
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O Programa de Fortalecimento 

do 1º Grau é um programa em-

brionário, coordenado pelo Juiz 

Auxiliar da Corregedoria Geral da 

Justiça Antônio Cézar Pereira Me-

neses e tem como finalidade pro-

mover uma mudança no método 

de trabalho das escrivanias e dos 

gabinetes, com foco na celeridade 

e na otimização dos recursos ma-

teriais e humanos, assegurando, as-

sim, maior eficiência dos serviços e, 

consequentemente, da entrega da 

prestação jurisdicional.

Para implantação de um projeto 

piloto foi escolhida a 14ª Vara Cível 

e Ambiental da comarca da Capital, 

em função da alta demanda pro-

cessual, cerca de 7 mil processos. 

Os resultados preliminares alcan-

çados demonstram um aumento 

da produtividade na ordem de 50% 

da unidade e a melhoria do traba-

O Projeto Acelerar objetiva criar 

meios eficientes e eficazes de acele-

rar o julgamento de ações repetitivas 

e complexas no âmbito do Tribunal 

de Justiça do Estado de Goiás, uma 

vez que essas ações constituem cer-

ca de 45% do acervo de processos do 

Poder Judiciário goiano.

O projeto está alinhado diretamen-

te ao objetivo estratégico nº 1 do Pla-

no Estratégico do TJGO, que preconi-

za a efetividade nos trâmites judiciais, 

e ao objetivo nº 6, de otimização das 

rotinas e procedimentos, aumentan-

do a eficiência operacional da área 

judicial. Além desses objetivos, o pro-

jeto incide, ainda, no objetivo estraté-

gico nº 4 de responsabilidade social 

e ambiental, por tratar também de 

ações de relevância social. 

Os envolvidos nesse projeto são: 

juízes auxiliares da Presidência do 

lho da escrivania e do gabinete, por 

meio da padronização de rotinas e 

implementação de métodos alter-

nativos de trabalho. 

Outro aspecto importante fo-

ram as alterações nos sistemas 

de tramitação processual, como, 

por exemplo, a implementação da 

nova versão do Sistema de Deci-

sões Monocráticas - SDM2 - que 

permite a realização de atos em 

lote, confecção de modelos de do-

cumentos e uma interação direta 

entre juiz e assistentes. Já no SPG 

foi otimizada a expedição de do-

cumentos, verificando-se uma re-

dução significativa no tempo gasto 

para remeter as cartas no sistema 

de postagem eletrônica, gerando 

menor custo para a Justiça.

O programa de fortalecimento 

do primeiro grau também foi im-

Tribunal de Justiça, juízes auxiliares 

da Corregedoria-Geral da Justiça, 

magistrados de primeiro e segundo 

graus, diretoria do Foro da Comarca 

de Goiânia, Secretaria de Gestão Es-

tratégica, Diretoria Judiciária, Diretoria 

de Recursos Humanos, Associação 

dos Magistrados do Estado de Goiás 

- ASMEGO –, Ordem dos Advogados 

do Brasil – OAB –, Ministério Público, 

Procuradoria do Estado e dos Municí-

pios e INSS.

Cumpre registrar, por oportuno, 

que o projeto foi motivado por le-

vantamento preliminar realizado em 

fevereiro de 2013, em dados colhidos 

dos sistemas informatizados SPG e 

Projudi, nos quais se constatou que o 

TJGO possuía em estoque 1.614.330 

(um milhão, seiscentos e quatorze 

mil, trezentos e trinta) processos, dos 

quais 722.619 (setecentos e vinte dois 

mil e seiscentos e dezenove) tratavam 

plantado na 1ª Vara de Família e 

Sucessões e Vara de Execuções 

de Penas e Medidas Alternativas 

(VEPEMA) de Goiânia, e na Co-

marca de Turvânia.

Em razão do êxito obtido nas 

unidades judiciárias onde já fora 

implantado e da boa receptividade 

de magistrados e servidores, o pro-

grama foi destaque no site do Con-

selho Nacional de Justiça.  

de ações consideradas repetitivas. Ve-

rificou-se, pois, que se fossem enfren-

tadas as demandas repetitivas sem 

uma estratégia de racionalização, per-

der-se-ia em a eficiência e a eficácia 

de bons resultados e correr-se-ia o ris-

co de aumentar desnecessariamente 

a estrutura de uma unidade judiciária. 

Por isso, a proposta trazida, com o 

apoio da Secretaria da Gestão Estraté-

gica, tem o objetivo de buscar novas 

formas de administrar esse acervo, e su-

gerir meios de padronização, de gestão 

de processos e de comunicação com 

os grandes demandantes, de forma 

que, em curto prazo, seja alcançado 

um melhor resultado de produtividade 

com menor esforço e energia.

A fim de coordenar o projeto e 

conferir-lhe maior possibilidade de 

atingimento do objetivo pretendido, 

foram criados o Comitê e o Núcleo 

PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO 1º GRAU PROJETO ACELERAR

PROJETO ACELERAR
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de Enfrentamento das Demandas Re-

petitivas e Complexas, por meio do 

Decreto Judiciário nº 2.338/2013.

Para exercer as funções inerentes à 

composição do Comitê, foram desig-

nados, conforme Decreto Judiciário 

nº 2.339/2013, os seguintes magistra-

dos: Desembargador Carlos Alberto 

França – (Coordenador); Juiz Auxiliar 

da Presidência Carlos Magno Rocha da 

Silva (membro); Juiz Auxiliar da Corre-

gedoria-Geral da Justiça Antônio Cézar 

Pereira Meneses (membro); Juiz de Di-

reito Paulo César Alves das Neves (Co-

ordenador do Núcleo Permanente de 

Métodos Consensuais de Solução de 

Conflitos); Juiz de Direito Aureliano Al-

buquerque Amorim (Coordenador de 

Natureza Processual); Juiz de Direito 

Eduardo Perez Oliveira (Coordenador 

de Natureza Processual); Juiz de Direito 

Eduardo Tavares dos Reis (Coordena-

dor de Natureza Processual); Juiz de 

O Projeto Mutirão do Júri, idea-

lizado pela Corregedoria-Geral da 

Justiça, tem por escopo estabelecer 

parcerias com o Ministério Público e a 

Ordem dos Advogados do Brasil, para 

a realização de Mutirão de Júris, com 

o objetivo de atualizar as pautas de 

audiência em todo o Estado, julgan-

do, prioritariamente, os processos de 

menor complexidade.

Objetiva, ainda, dar cumprimento à 

Meta 2 do Conselho Nacional de Justi-

ça, no sentido de julgar “todos os pro-

cessos de conhecimento distribuídos 

(em 1º grau, 2º grau e tribunais supe-

riores) até 31 de dezembro de 2006”.

Do mesmo modo, foca no cumpri-

mento à Meta 4 da Estratégia Nacional 

de Segurança Pública - ENASP - que 

estabelece “Julgar as ações penais re-

lativas a homicídios dolosos distribuí-

das até 31 de dezembro de 2007”.

Direito Reinaldo de Oliveira Dutra (Co-

ordenador de Natureza processual); 

Juiz de Direito Reinaldo Alves Ferreira 

(Coordenador de Natureza Processual).

Para comporem o Núcleo de En-

frentamento das Demandas Repetiti-

vas e Complexas, foram designados 

via Decreto Judiciário nº 2.801/2013: 

Juiz Carlos Magno da Rocha (Coor-

denador-geral e Coordenador de 

Natureza Processual - Execuções Fis-

cais); Juiz Eduardo Tavares dos Reis 

(Coordenador de Natureza Processu-

al - Agrárias); Juiz Reinaldo de Oliveira 

Dutra (Coordenador de Natureza Pro-

cessual - Previdenciárias); Juiz Aurelia-

no Albuquerque Amorim (Coordena-

dor de Natureza Processual - DPVAT); 

Juiz Eduardo Perez de Oliveira (Co-

ordenador de Natureza Processual - 

Revisionais, Consignatórias, Busca e 

Apreensão e Reintegração de Posse); 

Juiz Reinaldo Alves Ferreira (Coorde-

A 1ª Semana Nacional do Tribu-

nal do Júri, realizada entre os dias 

17 e 21.03.2014, totalizou a realiza-

ção de 205 tribunais do júri no Es-

tado, vinculados a ações penais de 

homicídios dolosos que receberam 

denúncia até 31.12.2009.

Nesse aspecto, o Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás ficou 

em segundo lugar na referida 1ª 

Semana Nacional do Tribunal do 

Júri, com 21 unidades judiciárias 

que alcançaram a meta de reali-

zar, ao menos, quatro julgamentos 

durante o evento, atrás apenas do 

Tribunal de Justiça de Pernambuco. 

Por essa razão o TJGO, representa-

do pelo juiz auxiliar da Presidência 

e presidente do comitê organiza-

dor, Carlos Magno Rocha da Silva, 

recebeu em Brasília o Selo Bronze 

da Estratégia Nacional de Justiça e 

Segurança Pública (ENASP).

nador de Natureza Processual - Cau-

sas Complexas); e a servidora Nilvânia 

Maria de Fátima Cavalcante (Assisten-

te Administrativo).

E, conforme o Decreto Judiciário nº 

2.180/14, Sebastião José de Assis Neto 

foi designado, posteriormente, Coorde-

nador de Natureza Processual - DPVAT.

Desse modo, o Tribunal de Justiça 

do Estado de Goiás tem trabalhado 

para atender as mais variadas de-

mandas que lhe são apresentadas, 

buscando criar meios eficientes e 

eficazes para acelerar o julgamento 

de ações repetitivas e complexas, 

uma vez que elas constituem cerca 

de 45% do acervo de processos que 

aguardam julgamento no Judiciário. 

Acelerar é preciso. Caminhar, seguir 

em frente, adaptar-se, progredir den-

tro da estrutura judiciária de julga-

mento, eis o foco desse projeto.  

Fazem parte também do comitê 

gestor da Meta ENASP no TJGO: 

Wilton Müller Salomão, 1º juiz au-

xiliar da Corregedoria-Geral de Jus-

tiça de Goiás; Vinícius Marçal Viei-

ra, do Ministério Público do Estado 

de Goiás; Douglas Dalto Messora, 

membro da Ordem dos Advogados 

do Brasil – Goiás; Jesseir Coelho 

Alcântara, que preside o 1° Tribunal 

do Júri de Goiânia; Eunice Macha-

do Nogueira; Cássia Mesquita Lobo 

Sampaio e Luiz Maurício Bessa 

Scartezini, os três últimos da Corre-

gedoria-Geral da Justiça de Goiás; 

Juraci Índio do Brasil, da Secretaria 

de Gestão Estratégica (SGE); Jonas 

Alves de Rezende Neto, da Direto-

ria-Geral; Márcia Perillo Fleury Bar-

celos, diretora judiciária; Anabella 

Brom, da Diretoria do foro de Goiâ-

nia; e Marques José Bispo, da Dire-

toria de Informática.  

PROJETO MUTIRÃO DO JÚRI
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O Núcleo Permanente de Mé-

todos Consensuais de Solução de 

Conflitos, coordenado atualmen-

te pelo Dr. Paulo César Alves das 

Neves, tem como principal missão 

a realização de acordos, evitando, 

assim, a continuidade do conflito. 

Podem ser entabulados acordos 

em quase todos os casos, como 

por exemplo: pensão alimentícia, 

divórcio, desapropriação, inventá-

rio, partilha, guarda de menores, 

acidentes de trânsito, dívidas em 

bancos e financeiras e problemas 

de condomínio, entre vários outros.

Diversos projetos foram de-

senvolvidos durante a Gestão 

2013/2015 objetivando ampliar e 

divulgar a conciliação como meio 

eficaz de solução de conflitos. Den-

tre eles destacam-se:

execução, cobrança, indenizatória, 

DPVAT, despejo, busca e apreensão, 

reconhecimento de paternidade, di-

vórcio, guarda e responsabilidade, 

pensão alimentícia, execução de 

pensão alimentícia, revisional de ali-

mentos, cancelamentos de alimen-

tos, investigação de paternidade e 

modificação de cláusula.

No total, mais de 750 colabora-

dores participaram do evento, en-

tre juízes, promotores, defensores 

públicos, conciliadores, servidores 

do Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás, da Saneago, das prefeituras 

e estagiários.

No ano de 2013, o TJGO foi o 

vencedor da quarta edição do Prê-

mio Conciliar é Legal, na categoria 

Semana Nacional da Conciliação. 

Além disso, recebeu menção hon-

rosa na categoria Prêmio Especial 

SEMANA NACIONAL 
DA CONCILIAÇÃO

Trata-se de campanha de mobi-

lização, idealizada pelo Conselho 

Nacional de Justiça, realizada anu-

almente. Ela envolve todos os tribu-

nais brasileiros, os quais selecionam 

os processos que tenham possibi-

lidade de acordo e intimam as par-

tes envolvidas para solucionarem o 

conflito. A medida faz parte da meta 

de reduzir o grande estoque de pro-

cessos na justiça brasileira.

No Tribunal de Justiça de Goiás 

são realizadas conciliações pro-

cessuais, ou seja, quando o caso já 

está na Justiça, e pré-processuais, 

que ocorrem antes de processo 

ser instaurado, onde o próprio in-

teressado busca a solução do con-

flito com o auxílio de conciliadores 

e/ou juízes.

de Qualidade, “por ter acolhido o 

instrumento de avaliação proposto 

contribuindo para o aprimoramen-

to dos métodos de solução de con-

flitos de pacificação social”.

Em 2014 a Semana Nacional de 

Conciliação foi realizada entre os 

dias 24 a 28 de novembro, também 

com excelentes resultados.  

INSTALAÇÃO DE CENTROS 
JUDICIÁRIOS DE SOLUÇÃO 
DE CONFLITOS E CIDADANIA NAS 
COMARCAS DE GOIÂNIA 
E DO INTERIOR

Em busca da ampliação de es-

trutura física para a realização das 

sessões e audiências de concilia-

ção e mediação, bem como para 

melhor atendimento e orientação 

ao cidadão, foram instalados, du-

Em 2013, a Semana Nacional da 

Conciliação foi realizada entre os 

dias 2 e 6 de dezembro e o Judiciá-

rio goiano realizou, na ocasião, 54,5 

mil acordos, o que significa que 

91,8% das 59,3 mil audiências agen-

dadas tiveram um bom desfecho. O 

valor arrecadado foi superior a R$ 

40,7 milhões. Somente em Goiânia, 

mais de 28 mil ações foram analisa-

das, com mais de 26 mil acordos, 

que totalizaram R$ 20,1 milhões.

As comarcas de Anápolis, Aparecida 

de Goiânia, Caldas Novas e Rio Verde 

integraram o projeto pelo segundo 

ano consecutivo e também apresenta-

ram índices positivos.

Entre as naturezas das ações en-

caminhadas para a Semana Nacional 

da Conciliação estão as de execu-

ção fiscal, revisional, consignatória, 

modificação de cláusula contratual, 

rante a Gestão 2013/2015, mais três 

“Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania”, na Comarca 

de Goiânia, localizados estrategica-

mente em faculdades de Direito.

Tendo em vista o êxito alcançado 

com as instalações dos Centros Ju-

diciários de Solução de Conflitos e 

Cidadania na Comarca de Goiânia, 

a Gestão 2013/2015 instalou, ainda, 

mais 15 Centros Judiciários nas co-

marcas de Catalão, Águas Lindas de 

Goiás, Rio Verde, Valparaíso, Apare-

cida de Goiânia, Mineiros, Formosa, 

Jataí, Caldas Novas, Luziânia, Po-

rangatu, Uruaçu, e Anápolis.  

JUSTIÇA MÓVEL DE TRÂNSITO

A Justiça Móvel de Trânsito - JMT 

de Goiânia é um serviço do Tribu-

nal de Justiça do Estado de Goiás 

PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO NÚCLEO PERMANENTE 
DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS
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que atende acidentes com veícu-

los automotores que não envol-

vam vítimas fatais. O serviço é ofe-

recido gratuitamente, de segunda 

a sexta-feira, em todos os setores 

de Goiânia. A intenção é diminuir 

o ¬ de demandas cíveis para inde-

nizações por danos resultantes de 

acidentes de trânsito, resolver com 

rapidez e eficiência as questões 

nesse âmbito e, ainda, contribuir 

para a educação e a redução das 

reincidências de infrações.

A Justiça Móvel de Trânsito é ge-

renciada pelo Núcleo Permanente 

de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos do Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás, sob a coordenação 

do juiz Paulo César Alves das Neves, 

que informou que, somente no mês 

de outubro de 2014, a Justiça Móvel 

de Trânsito da comarca de Goiânia 

realizou 435 atendimentos, dos quais 

Semana Nacional de Conciliação, 

foram realizados 3.814 acordos 

de tributos municipais proces-

suais, com um valor arrecadado 

de R$ 81.028,23. Acordos de tri-

butos municipais pré-processu-

ais: 19.306, valor arrecadado: R$ 

6.894.717,44.

Em Anápolis, no mês de dezem-

bro de 2013, na Semana Nacional 

de Conciliação, efetivados 539 

acordos de tributos municipais 

processuais, com valor arrecadado 

de R$ 892.280,06.

Acordos de tributos municipais 

pré-processuais: 1072 - valor arre-

cadado: R$ 204.600,00

 

Em Caldas Novas, no mês de 

dezembro de 2013, na Semana Na-

cional de Conciliação, 404 acor-

dos de tributos municipais proces-

369 resultaram em acordos, o que 

corresponde a 85% dos casos. 

O projeto teve início na comarca 

de Goiânia em novembro de 2000 e 

desde aquele período já foram reali-

zados 60.615 atendimentos, resultan-

do em total de 50.728 acordos, o que 

significa 86% dos casos solucionados.

O projeto também está implan-

tado nas comarcas de Anápolis e 

Itumbiara.  

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS 
OBJETIVANDO ALCANÇAR A META 
DE CONCILIAÇÃO

Audiências concentradas de 

conciliação processuais e pré-pro-

cessuais realizadas na comarca de 

Goiânia e em todo o Estado de Goi-

suais, com um valor arrecadado de 

R$ 906.826,62.

Em Rio Verde, no mês de de-

zembro de 2013, na Semana Na-

cional de Conciliação, realizados 

63 acordos de tributos municipais 

pré-processuais, com valor arreca-

dado de R$ 86.354,21  

CAPACITAÇÃO DE MAGISTRADOS, 
SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E 
VOLUNTÁRIOS

Em 2013, palestra, treinamentos 

e cursos foram realizados, com 

destaque para: a palestra do Dr. Ro-

berto Portugal Bacellar, no dia 08 

de abril, com o tema “Treinamen-

to em Mediação e Conciliação”; 

o “Treinamento básico em media-

ção e conciliação”, ministrado por 

Instrutores do CNJ; e o “Curso de 

técnicas de conciliação”, promovi-

ás, tanto dentro dos Centros Judici-

ários, quanto nas varas e juizados. 

Eventos Realizados pelas Procu-

radorias Gerais dos Municípios (dé-

bitos ajuizados ou não).

Em Goiânia, no mês de agosto 

de 2013, foram realizados 113.086 

procedimentos, com uma arreca-

dação municipal em acordos na 

ordem de R$ 32.293.351,64.

No mês de dezembro de 2013, na 

Semana Nacional de Conciliação, 

foram efetivados 660 acordos de tri-

butos municipais processuais, com 

valor arrecadado de R$ 304.499,85.

Acordos de tributos municipais 

pré-processuais: 4.177 - valor arre-

cadado: R$ 918.208,24

Em Aparecida de Goiânia, no 

mês de dezembro de 2013, na 

do nos dias 16 de maio e 18 de ou-

tubro, por juízes e colaboradores; 

Já no ano de 2014, foram rea-

lizadas palestras, treinamentos e 

cursos, com realce no “Curso de 

técnicas de conciliação”, realizado 

nos dias 21 de fevereiro, 11 de abril, 

19, 23 e 29 de maio, 25 de julho, 

28 de agosto, dias 08, 09, 15, 16, 

17, 29 e 30 de setembro, por Ins-

trutores do CNJ, juízes e colabo-

radores, em diversas comarcas do 

Estado; na palestra do Dr. André 

Gomma de Azevedo, com o tema 

“Curso de políticas públicas em 

conciliação e mediação judicial 

para magistrados”, realizada no dia 

13 de março; no “Treinamento bá-

sico em mediação e conciliação”, 

ministrado por instrutores do CNJ, 

no mês de setembro; além de di-

versos outros programados.  
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Para atender aos objetivos da 

Meta 6 do Planejamento Estraté-

gico 2013/2014, foi elaborado, em 

setembro de 2014, um questionário 

dirigido aos usuários dos serviços do 

Judiciário, com algumas questões 

diferenciadas por tipo de participan-

te (advogado, cidadão e partícipe da 

Justiça). Entendeu-se, na ocasião, 

que o melhor alcance ao usuário se-

ria por intermédio da página oficial 

do TJGO na internet, por meio da 

qual boa parte dos serviços judiciá-

rios são prestados. 

Restou disponibilizado, no en-

dereço eletrônico www.tjgo.jus.

br, o convite à participação da 

pesquisa, no período de 1º a 31 de 

outubro de 2014. Os dados foram 

posteriormente tratados e consoli-

dados na forma de indicadores, de 

maneira a atender aos quesitos de 

avaliação da Meta 6.

PROJETO JUSTIÇA EDUCACIONAL 
“CIDADANIA E JUSTIÇA TAMBÉM SE 
APRENDEM NA ESCOLA”

O Projeto Justiça Educacional “Ci-

dadania e Justiça Também se Apren-

dem na Escola”, desenvolvido pelo 

Núcleo de Responsabilidade Social 

e Ambiental - NRSA do Tribunal, tem 

por objetivo promover maior integra-

ção entre magistrados, servidores, 

comunidade, Secretarias Municipais 

de Educação e, principalmente, pro-

fessores e alunos de escolas públicas, 

fornecendo a estes últimos noções 

sobre direitos, deveres e cidadania, 

esclarecendo a respeito das funções 

e atividades do Judiciário. 

Inicialmente contribuiu para o al-

cance da Meta 4, de 2011, do Con-

selho Nacional de Justiça e atu-

almente atende ao objetivo 3 do 

Plano Estratégico do TJGO, que 

Participaram da pesquisa 16.556 

usuários, assim distribuídos: 8.287 

advogados, 6.519 cidadãos, e 1.750 

partícipes da Justiça.

As avaliações foram tabuladas nos 

conceitos excelente (nota 10), óti-

mo (notas 9 e 8), bom (notas 7 e 6), 

regular-A (nota 5), regular-D (nota 4), 

ruim (notas 3 e 2) e péssimo (nota 1), 

sendo consolidados os percentuais 

da aprovação total/parcial dos que-

sitos constantes no questionário. 

O item “Satisfação geral pelos ser-

viços prestados pela Justiça Goia-

na” obteve a aprovação média de 

70,40% dos participantes.

Os itens que mais se destacaram 

com aprovação total/parcial foram: 

Diário da Justiça Eletrônico, com 

84,9%; Limpeza e estado de conser-

vação das instalações, com 82,1%; 

busca aprimorar a comunicação do 

Judiciário goiano com a sociedade 

e seus colaboradores. Está alinhado, 

também, ao objetivo estratégico nº 

4, que objetiva promover ações de 

responsabilidade social e ambien-

tal, atuando de forma a garantir a 

sustentabilidade por meio de ações 

educativas, de inclusão social e de 

práticas ecoeficientes.

Em 2013, o projeto foi implantado 

nas comarcas de: Cavalcante, Cacho-

eira Alta, Uruaçu, Ipameri, Piracanju-

ba, Rio Verde e Luziânia, atingindo um 

público de 6.246 alunos, do 5º ao 9º 

ano do ensino fundamental.

Já no ano de 2014, implantado 

em 26 comarcas: Minaçu, Cromínia, 

Mineiros, Jataí, Santa Cruz de Goi-

ás, Bela Vista de Goiás, Corumbaíba, 

Panamá, São Luís de Montes Belos, 

São Miguel do Araguaia, Jussara, 

Dependências do Fórum, com 76,9%; 

e Serviço de Protocolo, com 75,4%.

O item que obteve o menor índice 

de aprovação foi relativo à “Rapidez 

na tramitação dos processos”, com 

38,8%, e coincide com os esforços 

contínuos do TJGO em diminuir os 

prazos de tramitação processual. Nes-

se sentido, programas como o Justiça 

Ativa, Mutirão do Júri, o projeto Ace-

lerar, dentre outros, destacam-se na 

tentativa de gradativamente melhorar 

a imagem de lentidão já historicamen-

te impregnada no usuário da justiça.

Na resposta aos questionários 

foram também registradas algumas 

sugestões em campo específico, 

que serão objeto de análise poste-

rior e servirão de subsídios para ade-

quação do planejamento estratégi-

co aos anseios do usuário.  

Mara Rosa, Águas Lindas de Goiás, 

Rubiataba, Cocalzinho de Goiás, 

Alto Paraíso de Goiás, Piracanjuba, 

Aurilândia, Rio Verde, Montividiu, Ita-

beraí, Caiapônia, Pires do Rio, Araçu, 

Buriti Alegre e Goiânia, alcançando 

10.937 alunos. 

Segundo a Juíza Camila Nina Er-

betta Nascimento Moura, coorde-

nadora do Núcleo de Responsabili-

dade Social e Ambiental do TJGO e 

responsável pelo projeto:

“Para o juiz, fica a desafiadora ta-

refa de se tornar um ator relevante 

no processo de formação dos jovens 

estudantes, uma referência capaz de, 

no contato com as gerações mais 

novas e em ambiente escolar, incutir 

no jovem a importância de uma for-

mação ética, incitando-os a questio-

narem, a se aprimorarem e a colabo-

rarem para o progresso da nação”.  

PROJETO PESQUISA DE SATISFAÇÃO 
DO USUÁRIO DA JUSTIÇA

PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO NÚCLEO DE 
RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL - NRSA
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PROJETO JUSTIÇA TERAPÊUTICA

Instituído pelo Decreto Judi-

ciário nº 2587/2010, o Projeto 

Justiça Terapêutica é voltado ao 

tratamento humanizado dos infra-

tores usuários e dependentes de 

drogas, objetivando a mudança de 

atitude destes, a fim de que, dei-

xando seus comportamentos de-

lituosos anteriores, adotem outros 

socialmente aceitos e positivos.

De acordo com a coordenado-

ra do programa, juíza de Direito 

Maria Umbelina Zorzetti, “o proje-

to busca entender o indivíduo em 

seu contexto biopsicossocial, atu-

ando no fomento de uma auto-

percepção do participante como 

cidadão de direitos e obrigações”. 

Informa, ainda, que depois des-

sa tomada de consciência, equi-

resultados da cooperação entre 

o programa e sua rede parceira, 

durante os quatro anos de desen-

volvimento do projeto. Além dis-

so, foi promovida mostra cultural 

com a exposição de trabalhos – 

pintura, desenho, música e vídeo 

- realizados pelos participantes e 

equipe do Justiça Terapêutica. 

Durante o evento, foi realizada, 

também, a assinatura do Termo 

de Cooperação entre TJGO e o 

Sindicato das Indústrias da Cons-

trução do Estado de Goiás - Sin-

duscon-GO. A proposta era for-

malizar a parceria entre as duas 

instituições para o desenvolvi-

mento do projeto, estabelecendo 

diretrizes e ações conjuntas que 

possam auxiliar na eficiência e 

na qualidade de atendimento do 

Justiça Terapêutica.   

pamentos sociais disponíveis são 

apresentados como forma de 

acesso às políticas públicas e so-

ciais em atenção às suas necessi-

dades básicas e promoção de sua 

autonomia, possibilitando que a 

comunidade em que ele convive 

o perceba como ator social pro-

dutivo e membro da sociedade.

Em 2013, o Tribunal de Justiça 

do Estado de Goiás realizou o “2º 

Fórum Justiça Terapêutica – Atu-

alidades na Atenção Integral aos 

Usuários e Dependentes de Subs-

tâncias Psicoativas”, na Associa-

ção de Magistrados do Estado de 

Goiás - ASMEGO. 

O evento integrou a comemo-

ração dos três anos de ativida-

des do projeto, com o objetivo 

de promover um debate sobre 

os diferentes modelos de acolhi-

PROJETO JUSTIPAZ

O Projeto Justipaz tem por obje-

tivo promover e fortalecer uma Cul-

tura de Paz no Judiciário goiano, por 

intermédio de práticas educativas e 

ações que despertem os servidores 

para o comprometimento com a 

sociedade e com o meio ambien-

te, estimulando, ainda, valores hu-

manos e ideais, como ética, justiça, 

responsabilidade, respeito, solidarie-

dade e inclusão social, contribuindo, 

assim, para a diminuição dos confli-

tos interpessoais, bem como para 

uma maior preocupação do servidor 

com seu ambiente de trabalho. 

Várias ações foram promovidas 

pelo Justipaz na Gestão 2013/20015, 

como palestras, meditações, cultos 

ecumênicos e comemorações en-

volvendo os servidores do Judiciá-

rio goiano e a sociedade.   

mento e intervenção adotados na 

atenção integral a esse público, 

além do papel e dos limites dos 

operadores do Direito, diante da 

proteção à vida e do respeito às 

escolhas individuais. 

Magistrados, promotores de Jus-

tiça, serventuários da Justiça, advo-

gados e profissionais das diversas 

áreas que atuam na rede de aten-

ção integral aos dependentes de 

drogas, além de estudantes interes-

sados em discutir o tema proposto, 

participaram do evento.

Em 2014, por meio da Coor-

denadoria do Programa Justiça 

Terapêutica, o Tribunal de Justiça 

goiano realizou no auditório do 

Fórum Fenelon Teodoro Reis, em 

Goiânia, o “Encontro Justiça Tera-

pêutica: Fortalecendo Laços”, que 

teve como proposta apresentar 

PROJETO COLETA SELETIVA

O Projeto Coleta Seletiva objetiva 

implantar, no âmbito do Poder Judiciá-

rio do Estado de Goiás, um sistema de 

recolhimento de materiais recicláveis: 

papéis, plásticos, vidros e metais, pre-

viamente separados na origem, que 

podem ser reutilizados ou reciclados.

Tem por fim, ainda, minimizar a 

geração de resíduos, adequar a se-

gregação na origem, controlar e 

reduzir riscos ao meio ambiente e 

assegurar o correto manuseio e dis-

posição final, além de proporcionar 

benefícios sociais. 

Em 2013 o Projeto foi implanta-

do nas comarcas de Alto Paraíso de 

Goiás e Aparecida de Goiânia, onde 

foram destinados coletores e profe-

ridas palestras referentes à coleta e 

à destinação de resíduos sólidos.   
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SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Em comemoração à Semana do 

Meio Ambiente, o NRSA, em con-

junto com a Diretoria de Recursos 

Humanos e a Creche do Poder Judi-

ciário, promoveu atividades lúdicas 

com crianças de 2 a 5 anos.

Foram realizados oficinas e teatro 

ilustrativo com materiais recicláveis, 

desenvolvidas por educadores am-

bientais da Agência Municipal do Meio 

Ambiente de Goiânia - AMMA.   

AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Em 1º de julho de 2014, foi re-

alizada, em parceria com a Se-

cretaria de Gestão Estratégica, na 

abertura do 3º Encontro do “Fó-

rum de Planejamento, Estratégia e 

Gestão: magistrados e servidores 

pensando o futuro do Judiciário 

goiano”, a palestra “Planejamento 

Estratégico Sustentável”, ministra-

da pela servidora Ketlin Feitosa de 

Albuquerque Lima Scartezini, do 

Superior Tribunal de Justiça. 

O objetivo foi o de sensibilizar 

Diretores de Fóruns, Diretores de 

Área, magistrados e servidores do 

Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás sobre a questão da susten-

tabilidade e do uso racional de re-

cursos.   

DIA MUNDIAL DA ÁGUA
22 DE MARÇO

Em comemoração ao Dia Mun-

dial da Água, o Núcleo de Respon-

sabilidade Social e Ambiental, em 

parceria com o Centro de Comu-

nicação Social do Tribunal de Jus-

tiça do Estado de Goiás, elaborou 

e veiculou mensagens e cartazes 

nas unidades judiciárias e no site 

institucional, com o objetivo de 

conscientização a respeito do uso 

racional da água.   

ADOTE UMA CARTINHA

Com o intuito de promover uma 

ação de cunho social no final do 

ano de 2013, surgiu a ideia de ade-

rir ao conhecido projeto dos Cor-

reios “Adote uma cartinha”.

Nesse sentido, o NRSA firmou a 

parceria e promoveu a seleção das 

cartinhas e as disponibilizou para a 

adoção. 

 

Foram arrecadados mais de 700 

presentes, para as mais de 520 car-

tas adotadas.   

Sob a presidência do desem-

bargador Alan Sebastião de Sena 

Conceição, em substituição ao 

Desembargador Zacarias Neves 

Coelho, a Comissão de Seleção e 

Treinamento do Tribunal de Jus-

tiça do Estado de Goiás homolo-

gou o 55º concurso público para 

o cargo de juiz substituto. O ato 

foi publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico, Edição nº 1438, Seção 

I. Alcançaram a classificação final 

45 candidatos, sendo a maior nota 

(média geral de todas as provas) 

7,00 e, a menor, 5,87.

Dos 45 aprovados, tomaram 

posse, no dia 12 de dezembro de 

2013, no Plenário da Corte Es-

pecial do Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás, 42 novos juízes 

substitutos. Durante a cerimônia, 

o presidente do TJGO, desembar-

gador Ney Teles de Paula, anun-

ciou que outro concurso para a 

magistratura goiana seria aberto, 

a fim de atender às necessidades 

da população.

Já em 07 de janeiro de 2014, os 

novos julgadores passaram a atu-

ar nas comarcas para as quais fo-

ram designados, sendo que foram 

contempladas 25 comarcas de 

entrância inicial, 10 intermediárias 

e 1 final. 

A definição das localidades para 

onde os novos juízes foram enca-

minhados conjugou a necessida-

de da Administração com a esco-

lha dos aprovados. Primeiramente, 

o presidente do Tribunal de Justi-

ça do Estado de Goiás reuniu-se 

com sua equipe para compor uma 

lista de comarcas para as quais os 

novos juízes poderiam ser desig-

nados, priorizando aquelas com 

maior necessidade, seja pela fal-

ta de estrutura, localização ou 

mesmo volume de processos. Em 

seguida, disponibilizou a lista aos 

novos juízes substitutos para que, 

respeitando a ordem de classifi-

cação no concurso, escolhessem 

aquela para qual pretendiam ser 

lotados.

Para atuar em Goiânia, foram 

designados os juízes substitu-

tos Lígia Nunes de Paula, Juliana 

Barreto Martins da Cunha, Diego 

Costa Pinto Dantas, Raquel Rocha 

Lemos, Nathália Bueno Arantes 

e Flávio Pereira dos Santos Silva. 

Os demais foram designados para 

atuar nas comarcas do interior do 

Estado. André Rodrigues Naca-

gami (Uruana), Marcos Boechat 

Lopes Filho (Itapuranga), Samuel 

João Martins (Paraúna), Fernando 

Augusto Chacha de Rezende (São 

NOMEAÇÃO DE MAGISTRADOS
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Luís de Montes Belos), Célia Regi-

na Lara (Águas Lindas de Goiás), 

Leonardo Naciff Bezerra (Rubiata-

ba), Raphael Faraco Neto (Minei-

ros), Francielly Faria Morais (San-

ta Helena de Goiás), Antenor da 

Silva Capua (Mozarlândia), Felipe 

Levi Jales Soares (Luziânia), Wa-

nder Soares Fonseca (Piranhas), 

Gabriela Maria de Oliveira Fran-

co (Caiapônia), Danila Cláudia Le 

Sueur Ramaldes (Montidiviu), Edu-

ardo Álvares de Oliveira (Itapaci), 

Wilker André Vieira Lacerda (Luzi-

ânia), Roberta Wolpp Gonçalves 

(Cocalzinho de Goiás), Henrique 

Santos Magalhães Neubauer (Pa-

dre Bernardo), Fabiana Federico 

Soares (Quirinópolis), Rodrigo de 

Castro Ferreira (Mara Rosa), Wan-

derlina Lima de Morais Tassi (For-

moso), Renata Farias Costa Go-

mes de Barros (Cristalina), Thiago 

Inácio de Oliveira (Niquelândia), 

Yanne Pereira e Silva (Maurilândia), 

Carlos Arthur Ost Alencar (Posse), 

Volnei Silva Fraissat (Nova Crixás), 

Felipe Morais Barbosa (Rio Ver-

de), Luciana Vidal (Serranópolis), 

Bruno Leopoldo Borges Fonseca 

(Aragarças), Priscila Lopes da Sil-

veira (Cavalcante), Juliana Velas-

que Pellacani Figueiredo (Santa 

Terezinha de Goiás), Simone Pe-

dra Reis (Alvorada do Norte), Ju-

liana Nóbrega Feitosa (Minaçu), 

Peter Lemke Schrader (São Miguel 

do Araguaia), Demétrio Mendes 

Ornelas Júnior (Campos Belos), 

Priscila Maria de Sá Torres Bran-

dão (São Domingos), e Alberto 

Moreira Cortes Neto (Iaciara).   

Desde o mês de fevereiro de 2013, 

o Centro de Comunicação Social - 

CCS tem realizado um trabalho de 

contato efetivo com os principais 

jornais e sites do Estado, no sentido 

de divulgar matérias positivas rela-

cionadas ao Poder Judiciário goia-

no, como decisões de magistrados, 

projetos e ações do Tribunal de Jus-

tiça do Estado de Goiás. 

Esse trabalho tem obtido bons 

resultados, vez que diversas ma-

térias de interesse são publicadas 

em jornais de grande circulação, 

algumas inclusive com destaque e 

manchete na capa. Para se ter uma 

ideia da importância desse traba-

lho nos principais meios de comu-

nicação do Estado, entre fevereiro 

de 2013 e julho de 2014, foram pu-

blicadas nos principais jornais de 

Goiânia 7.269 matérias relaciona-

das ao Poder Judiciário goiano.   

FORTALECIMENTO DA IMAGEM INSTITUCIONAL DO TJGO

PROGRAMA 
AGENDA JUDICIÁRIA

O programa Agenda Judiciária, 

antes exibido apenas na TV Brasil 

Central, passou também, desde o 

ano de 2013, a ser exibido na Fonte 

TV e na TV Assembleia. O progra-

ma semanal alcança uma boa audi-

ência na TV Brasil Central, quando 

é exibido aos sábados, entre 8h30 

e 9h. O programa também é exi-

bido na Fonte TV, toda terça-feira, 

das 6h30 às 7h, e na TV Assembleia 

duas vezes por semana.    

PORTAL DA ESTRATÉGIA

A necessidade de uma política de 

comunicação que envolvesse todos 

os assuntos e ações ligados à cultu-

ra de trabalhar com o Planejamento 

Estratégico, com a metodologia de 

gestão por projetos, levou o Tribunal 

de Justiça do Estado de Goiás a es-

tudar uma ferramenta de comunica-

ção que atingisse tanto a sociedade 

em geral, como a todos os opera-

dores do Direito e seus servidores. 

Nesse sentido, então, em agos-

to de 2013, foi iniciado o projeto 

de implantação do Portal da Estra-

tégia do TJGO.

Atualmente, já implementado e 

validado, recebe diariamente conte-

údos diversos, tais como: matérias 

jornalísticas a respeito dos projetos 

estratégicos, conteúdos metodoló-

gicos, informações estatísticas so-

bre os resultados de cumprimento 

das metas, aplicação do orçamento 

vinculado a cada projeto, suas de-

mandas, informações técnicas so-

bre planejamento estratégico e suas 

normas, sobre escritório de projeto, 
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O projeto é um excelente meio 

de divulgação do Judiciário. Tan-

to assim, que outras instituições, 

como o Ministério Público Esta-

dual, TRT da 18ª região, Advocacia 

Geral da União - AGU de Brasília e 

outros Tribunais, como de Minas 

Gerais e do Rio Grande do Norte, 

solicitaram informações e envia-

ram servidores para levarem a ideia 

para os seus órgãos.   

JORNAL MURAL 
PONTO INFORMATIVO

Voltado para o público interno, 

o Jornal Mural Ponto Informati-

vo é anexado semanalmente nas 

copas e próximo aos elevadores 

da sede do Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás, do Fórum Heitor 

Moraes Fleury e do Fórum Fene-

lon Teodoro Reis. Também possui 

versão online no Portal do Servi-

dor, o que facilita a sua visualiza-

ção pelos servidores.

O Jornal Mural Ponto Informa-

tivo divulga informações relacio-

nadas às atividades das comar-

cas, comemorações, festividades, 

curiosidades, datas comemorati-

vas, receitas e notícias relaciona-

das à cultura e ao comportamento, 

sendo, assim, uma mídia que in-

centiva uma maior interação com 

o servidor. De linguagem fácil, sua 

diagramação também é mais leve 

e atrativa.   

REVISTA TJGO

O Projeto desenvolvido reeditou 

a revista que teve seu nome e pro-

jeto gráfico e editorial alterados. A 

revista ficou mais leve, mais atra-

tiva, com novas colunas e com o 

propósito de atingir também um 

público mais amplo, vez que a pu-

blicação é distribuída ainda a di-

versas autoridades e membros de 

entidades culturais. 

As edições 17 e 18 destacaram 

os projetos e ações do Judiciá-

rio goiano e abriram espaço para 

artigos e debates. Já a edição de 

número 19, atendendo a decisão 

do Presidente do Tribunal de Jus-

tiça do Estado de Goiás, Desem-

bargador Ney Teles de Paula, foi 

uma edição especial, na medida 

em que abordou os 140 anos de 

história do Judiciário goiano. Essa 

última edição, com 128 páginas, 

trouxe artigos, fotos e documen-

tos históricos, como também o re-

gistro das comemorações dos 140 

anos do TJGO.   

da conciliação, por exemplo, a di-

vulgação da Semana Nacional reve-

lou-se primordial para que o TJGO 

fosse premiado pelo CNJ.   

IMPLANTAÇÃO DO 
PROJETO MÍDIA INDOOR

O projeto Mídia Indoor, desen-

volvido pelo Centro de Comunica-

ção Social – CCS em parceria com 

a Diretoria de Informática, é pio-

neiro, dentre todos os 91 tribunais 

brasileiros, na divulgação interna e 

exclusiva de notícias relacionadas 

ao Poder Judiciário. 

Monitores e TVs espalhados na 

sede do TJGO, nos Fóruns de Goiânia, 

e nos Fóruns de Aparecida de Goiânia 

e Anápolis divulgam diariamente no-

tícias relacionadas ao órgão e estão 

instalados em pontos estratégicos.

sua estrutura e portfólio, qualida-

de no Judiciário e mapeamento de 

processos, dentre outros. 

O Portal da Estratégia do TJGO 

alinha, assim, os resultados e ações 

de cunho motivacional, informa-

cional e social dos projetos estra-

tégicos, fazendo uso das novas 

tecnologias de integração com a 

ampliação da comunicação institu-

cional, além de reunir em um único 

local todas as informações sobre a 

estratégia, o que proporciona me-

lhoria na comunicação, tornando-

-a coerente, integrada e eficaz em 

todo o Poder Judiciário.   

COBERTURA E DIVULGAÇÃO 
DOS PROGRAMAS, PROJETOS E 
AÇÕES DO TJGO

A cobertura e divulgação dos 

programas, projetos e ações de-

senvolvidos junto ao 1º grau e 2º 

grau de jurisdição têm sido uma 

das prioridades do Centro de Co-

municação Social do Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás.

Tanto no Portal do TJGO, pela 

internet, quanto no programa de 

TV Agenda Judiciária, referidos 

programas, projetos e ações são 

objeto de repercussão constante, 

valorizando, assim, perante a so-

ciedade, não só o trabalho execu-

tado pelos magistrados, mas tam-

bém de todo o Poder Judiciário.

Ademais, referida cobertura jor-

nalística tem conseguido espaço 

nos noticiários nacionais, no Con-

selho Nacional de Justiça, em pro-

gramas de rádio, em emissoras de 

TV e nos principais sites de notícias 

relacionadas ao Judiciário. No caso 
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acompanhar e gravar imagens de 

locais vulneráveis ou de maior risco, 

possibilita prevenir ameaças, mo-

nitorar o acesso e a permanência 

de pessoas às unidades do Poder 

Judiciário, contribuindo para maior 

segurança entre os frequentadores 

dos ambientes do TJGO.

Neste sentido, foram investidos R$ 

2.615.798,00, para contratação de 

empresa especializada na prestação 

de serviços de fornecimento, instala-

ção, configuração e manutenção de 

sistema de monitoramento remoto 

de alarmes e de vistoria de pronta 

resposta, 24 horas por dia, 7 dias por 

semana, inclusive para atendimento 

de chamado de notificação de even-

to por GSM/GPRS no celular. Ade-

mais, fora contratada a manutenção 

preventiva, corretiva e configuração 

do sistema às custas da contratada, 

com fornecimento de equipamen-

tos, acessórios de comunicação a tí-

tulo de comodato para execução da 

segurança do perímetro interno nas 

dependências de cada unidade pre-

dial do Tribunal de Justiça de Goiás, 

conforme Edital nº 037/2014.

Em dezembro de 2014, o TJGO 

inaugurou a Central de Segurança e 

Vídeomonitoramento do Poder Ju-

diciário, equipada com estação de 

monitoramento, gravação e de rede. 

Nesta primeira fase do projeto, foram 

instaladas 228 câmeras de alta reso-

lução (Full HD), sendo 117 no TJGO 

e Fórum Heitor Moraes Fleury, na ca-

pital goiana; 34 na comarca de Val-

paraíso; 32 na comarca de Luziânia; 

27 no fórum de Anápolis; e 18 na co-

marca de Cidade Ocidental. 

Posteriormente, pretende-se ex-

pandir o projeto a todas as comar-

cas de Goiás.    

Com o intuito de prover seguran-

ça eficaz a todas as unidades do Tri-

bunal de Justiça de Goiás, sobretudo 

de magistrados, servidores, parceiros 

e cidadãos que recorrem aos servi-

ços do judiciário, além da adequada 

proteção de bens patrimoniais, fo-

ram investidos R$ 17.758.741,44, em 

2014, na contratação de empresas 

especializadas na prestação de servi-

ços continuados de vigilância e segu-

rança ostensiva e repressiva, armada 

e desarmada, mediante o forneci-

mento de mão-de-obra e de mate-

riais e equipamentos necessários à 

sua execução, inclusive armamento, 

munição e coletes balísticos, confor-

me Edital nº 034/2014.   

SISTEMA DE CFTV

O Circuito Fechado de Televisão 

- CFTV, ferramenta utilizada para 

PROJETO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Efetivado, no início de 2013, le-

vantamento na base de dados do 

Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás, verificou-se que 27% das de-

mandas do Judiciário goiano se re-

feriam a execuções fiscais.

Destarte, com o intuito de melho-

rar a gestão desses feitos, a Admi-

nistração 2013/2015 incluiu em seu 

planejamento a Meta 16, que objeti-

vava a modernização da “gestão dos 

processos de execução fiscal, muni-

cipal e estadual, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Goiás”.

Nesse sentido, então, foram 

identificadas e priorizadas as co-

marcas de entrância intermediária e 

inicial com maior número de ações 

de execução fiscal em tramitação, 

das quais podemos citar Goiânia, 

Anápolis, Aparecida de Goiânia, 

Caldas Novas, Rio Verde, Águas Lin-

das de Goiás, Trindade, Valparaíso 

de Goiás, Cidade Ocidental, Jataí, 

Morrinhos e Luziânia.

Iniciados, pois, os contatos com 

os representantes de referidos mu-

nicípios, o Coordenador de Execu-

tivos Fiscais do Núcleo de Enfren-

tamento de Demandas Repetitivas 

e Complexas do TJGO, Dr. Carlos 

Magno Rocha da Silva, deslocou-se 

até algumas das localidades citadas 

e reuniu-se com secretários de fi-

nanças, procuradores municipais e, 

ainda, servidores responsáveis pe-

los departamentos de informática 

dos Poderes Executivos Municipais.

O objetivo era expor a preocupa-

ção do Tribunal de Justiça com a 

quantidade sempre crescente des-

se tipo de demanda e propor par-

cerias no sentido de minimizá-las, 

com a introdução de novos crité-

rios para sua judicialização, como, 

por exemplo, estipulação de valor 

de alçada e de tempo mínimo para 

ajuizamento, além de demonstrar 

a possibilidade de melhoria na ar-

recadação com o recebimento dos 

créditos fiscais.

Ademais, era proposta a integra-

ção entre os sistemas informatiza-

dos do Poder Judiciário e do Poder 

Executivo Municipal, para a virtuali-

zação da entrada de novos proces-

sos de execução fiscal.

Em outra ação, realizada em 15 

de setembro de 2014, o coordena-

dor da natureza processual execu-

tivos fiscais, reuniu-se com juízes, 

secretários de finanças e procu-

radores dos demais municípios 

priorizados, com o mesmo intuito, 

buscar parcerias com os entes pú-

blicos para dar celeridade às ações 

PROJETO ACELERAR – COORDENADORIA DOS EXECUTIVOS FISCAIS
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de congestionamento”, conforme 

explicou o desembargador Carlos 

Alberto França, relator do processo 

e Coordenador-geral do Comitê de 

Enfrentamento das Demandas Re-

petitivas e Complexas do TJGO.

O juiz-auxiliar da Presidência e 

Coordenador da natureza proces-

sual executivos fiscais do Núcleo 

de Enfrentamento das Demandas 

Repetitivas e Complexas do TJGO, 

Carlos Magno da Rocha da Silva, 

asseverou que a iniciativa de con-

centrar as ações do tipo em uma 

só Vara foi criada com base nas 

experiências bem sucedidas dos 

Tribunais de São Paulo e Brasília. 

“Na capital paulista, são mais de 

1,2 milhão de processos do tipo. 

Aqui, são 240 mil, mas um núme-

ro bastante significativo. A me-

dida em São Paulo possibilitou, 

principalmente, uma melhoria na 

comunicação da prefeitura com 

o juiz titular. Esperamos que aqui 

ocorra também isso.”

Outro ponto de destaque, com 

a modificação, é a movimentação 

em lotes dos processos, visando 

também a rapidez, almejada pelo 

projeto Acelerar. Importante regis-

trar ainda, que a criação da Vara 

Especializada de Executivos Fis-

cais foi aprovada após realização 

de estudos e pesquisas por parte 

da Secretaria de Gestão Estratégi-

ca do TJGO que demonstraram as 

vantagens da iniciativa.

Em 1º de dezembro de 2014, 

como mais uma ação da Coorde-

nadoria dos Executivos Fiscais, foi 

realizado, no Auditório do TJGO, 

o 1º Workshop de Execução Fis-

cal. Participaram magistrados que 

atuam nas varas de fazenda públi-

ca, procuradores estaduais e mu-

nicipais, prefeitos e secretários de 

finanças, que em conjunto busca-

ram soluções para tornar mais céle-

re o trâmite das ações do tipo.

Na abertura, o desembargador 

Carlos Alberto França, coordena-

dor do Programa Acelerar, falou 

que as prefeituras são, hoje, as 

maiores impetrantes do TJGO. Se-

gundo estatísticas do próprio Tri-

bunal, são 300 mil processos em 

tramitação, sendo 210 mil apenas 

na capital, nesse âmbito.

O juiz auxiliar da Presidência do 

TJGO, Carlos Magno Rocha da Sil-

va ressaltou a necessidade do diá-

logo entre o Poder Judiciário e o 

Poder Público. “Apenas com ges-

tão já é possível diminuir o acervo 

judicial”, frisou.    

de execução fiscal, objetivando a 

agilidade no recebimento de cré-

ditos fiscais já ajuizados.

Segundo Carlos Magno, “só o fato 

de estabelecer um diálogo direto 

entre o Tribunal e as prefeituras, já 

representa um grande passo rumo 

a modernização e agilização da co-

brança dos créditos fiscais. As pre-

feituras já provocadas, tem demons-

trado grande interesse no projeto”.

Um dos bons resultados alcan-

çados com o trabalho empreen-

dido foi o Termo de Cooperação 

firmado entre o Tribunal de Justiça 

do Estado de Goiás e o Município 

de Goiânia, no qual restou instituí-

do o valor de alçada, bem como a 

emissão de guia única para reco-

lhimento das custas processuais, 

dos honorários advocatícios e do 

tributo municipal.

É de se ressaltar, ainda, que, es-

tabelecida a parceria, restou verifi-

cado pelo cruzamento de informa-

ções dos sistemas informatizados 

de ambos, que 19.699 ações de 

execução fiscal ajuizadas pelo Mu-

nicípio de Goiânia, já haviam sido 

adimplidas junto ao próprio Muni-

cípio e continuavam em tramitação 

nas Varas das Fazendas Públicas 

Municipais da comarca da Capital, 

o que representava trabalho desne-

cessário para os dois Poderes.

Do mesmo modo, no Municí-

pio de Trindade, após realização 

do nivelamento dos dados, cons-

tatou-se o total de 559 ações de 

execução fiscal, quitadas junto ao 

Município e ainda em tramitação 

junto ao Poder Judiciário.

Outra ação que também mere-

ce destaque relaciona-se à Comis-

são de Regimento e Organização 

Judiciária do Tribunal de Justiça 

do Estado de Goiás, presidida pelo 

desembargador Carlos Escher, que 

aprovou, por unanimidade de vo-

tos, a modificação da competência 

da 1ª Vara da Fazenda Pública Mu-

nicipal e Registros Públicos da co-

marca de Goiânia.

Com a modificação, as ações de 

recolhimento de impostos muni-

cipais – IPTU, ITBI, ISS – são, hoje, 

todas julgadas nas varas da Fazen-

da Pública Municipal, que acumula 

também os demais processos rela-

tivos à capital, além de agilizar os 

trâmites judiciais, na medida em 

que trata de assuntos fiscais com 

exclusividade, “visando enfrentar o 

gargalo que se tornou para o Po-

der Judiciário a administração de 

milhares de executivos fiscais que 

abarrotam suas estatísticas e taxa 
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Por meio do Decreto Judiciário 

nº 751, de 31 de março de 2014, o 

Presidente do Tribunal de Justiça de 

Goiás, Desembargador Ney Teles 

de Paula, no uso de suas atribuições 

legais, considerando o advento da 

Resolução nº 185 do Conselho 

Nacional de Justiça, que dispõe 

sobre o Sistema Processo Judicial 

Eletrônico – PJe como sistema de 

processamento de informações e 

prática de atos processuais, estabe-

leceu os parâmetros para sua im-

plementação e funcionamento.

Em referido Decreto, deter-

minou, por intermédio do artigo 

1º, fosse constituído um Comitê 

Gestor do Processo Judicial Ele-

trônico (CGPJe/TJGO), com  as 

seguintes competências: delibe-

rar e recomendar as providências 

e as soluções necessárias à im-

plantação do sistema de Proces-

so Judicial Eletrônico em 1º e 2º 

graus de jurisdição; administrar 

o sistema de processo eletrôni-

co nos aspectos relacionados à 

sua estrutura, implementação e 

funcionamento, de acordo com 

as diretrizes fixadas pelo Comitê 

Gestor Nacional e pelo Comitê 

Gestor do Sistema PJe relativo aos 

Tribunais de Justiça e Militares dos 

Estados e do Distrito Federal e dos 

Territórios (Comitê Gestor do PJe-

-TJs); subsidiar a Presidência do 

Tribunal, a Corregedoria-Geral da 

Justiça, o Comitê Gestor do PJe-

-TJs e o Comitê Gestor Nacional 

nos trabalhos de levantamento, 

planejamento, definição de requi-

sitos próprios, desenvolvimento 

e implantação do processo judi-

cial eletrônico; propor requisitos 

e manutenções corretivas e evo-

lutivas que assegurem a perma-

nente atualização do sistema de 

processo eletrônico, acionando o 

Comitê Gestor Nacional e o Co-

mitê Gestor do PJe-TJs, quando 

necessário; definir e priorizar dire-

trizes e escopo de implantação e 

de expansão do processo judicial 

eletrônico, bem como auxiliar na 

definição do cronograma de que 

trata o art. 34 da Resolução nº 

185, de 18 de dezembro de 2013, 

do Conselho Nacional de Justiça; 

acompanhar os resultados decor-

rentes da execução do Plano de 

Gerenciamento de Projeto de im-

plantação e de expansão do pro-

cesso judicial eletrônico.

E por meio do Art. 3º definiu a 

composição do Comitê e designou 

por meio do Decreto Judiciário nº 

1.828, de 19 de agosto de 2014, os 

seguintes integrantes, sob a pre-

sidência da primeira: Desembar-

gadora Beatriz Figueiredo Franco 

IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJE

- Presidente da Comissão de Infor-

matização do TJGO; Carlos Magno 

Rocha da Silva - Juiz Auxiliar da Pre-

sidência do TJGO; Antônio Cézar 

Pereira de Menezes - Juiz Auxiliar 

da Corregedoria Geral da Justi-

ça; Aldo Guilherme Saad Sabino 

de Freitas - Juiz de Direito da Co-

marca de Goiânia (capital); Everton 

Pereira dos Santos - Juiz de Direito 

da Comarca de Catalão (interior); 

Leonardo Pereira Martins - Secre-

tário Geral da Corregedoria Geral 

da Justiça; Antônio Pires de Castro 

Júnior - Diretor de Informática do 

TJGO; Márcia Perillo Fleury Barce-

los - Diretora Judiciária do TJGO; 

Maria de Fátima da Silva - Diretora 

da Divisão de Gerenciamento do 

Processo Eletrônico da Corregedo-

ria Geral da Justiça; Rosana Ribei-

ro Yamada - Diretora de Serviço de 

Gerenciamento de Sistema de 2º 

Grau do TJGO; João Paulo Caval-

cante Presa - Técnico de Programa-

ção – Divisão de Suporte Tecnoló-

gico do TJGO; Leandro de Souza 

Bernardes - Técnico de Sistemas – 

Serviço de Sistemas 1º e 2º Grau do 

TJGO; Levine Raja Gabaglia Artiaga 

-  Representante da Associação dos 

Magistrados do Estado de Goiás – 

ASMEGO; Tabajara Francisco Póvoa 

Neto - Representante da Ordem 

dos Advogados do Brasil – Seção 

Goiás; Paulo Henrique Martorin -  

Representante do Ministério Públi-

co; Frederico Siqueira Guedes Co-

elho -  Representante do Ministério 

Público; Antônio Carlos F. Braga 

- Representante da Defensoria Pú-

blica; Vânia Aparecida de Almeida 

Castro - Representante da Defen-

soria Pública; Fernando Iunes - Re-

presentante da Procuradoria Geral 

do Estado; Leonardo Neill Moreira - 

Servidor do TJGO; e Nilva Cassemi-

ra dos Santos - Servidora do TJGO. 

No Poder Judiciário do Estado 

de Goiás, o sistema PJe encon-

tra-se implantado nos seguintes 

locais, em cumprimento à Reso-

lução 185/2013 do Conselho Na-

cional de Justiça: Juizados Es-

peciais Cíveis das comarcas de 

Corumbá de Goiás, 28/07/2014; 

Leopoldo de Bulhões, 11/08/2014; 

Nazário, 18/08/2014; Turvânia, 

18/08/2014; Taquaral de Goiás, 

25/08/2014; Rialma, 25/08/2014; 

Rubiataba, 02/09/2014; Santa Te-

resinha de Goiás, 02/09/2014; Es-

trela do Norte, 12/09/2014; Cam-

pinorte, 12/09/2014; Serranópolis, 

03/11/2014; Cachoeira Dourada, 

10/11/2014; Maurilândia, 12/11/2014; 

e Montividiu, 17/11/2014.     
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Com o objetivo de investir con-

tinuamente nos recursos huma-

nos, alinhado ao que preconiza a 

Política de Gestão de Pessoas, a 

Diretoria de Recursos Humanos, 

por intermédio da Divisão de De-

senvolvimento Humano - DDH, 

elaborou e executou o Plano de 

Capacitação no Biênio 2013/2014.

Referido plano foi baseado no 

“Levantamento de Necessidades 

de Treinamento”, em que magis-

trados e servidores apontaram os 

cursos que gostariam que fos-

sem oferecidos, por meio de um 

questionário aplicado em 2012, 

e por entrevistas realizadas pela 

DDH com todas as diretorias de 

área do Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás, Secretaria de 

Gestão Estratégica, Presidência e 

Corregedoria Geral da Justiça, no 

início de 2013.

O Plano de Capacitação 

2013/2014 contemplou, assim, 

cursos voltados para magistrados, 

gestores e servidores, nas modali-

dades, presencial e a distância en-

volvendo as seguintes temáticas: 

cursos na área de informática (pla-

nilhas eletrônicas, editores de tex-

to, linguagens de programação e 

outros); cursos comportamentais 

e gerenciais (liderança, motiva-

ção de equipes, administração do 

tempo, administração de conflitos, 

gestão judiciária e gestão de pes-

soas); cursos de formação e aper-

feiçoamento na área da infância e 

juventude; atualização jurídica de 

um modo geral; cursos técnicos 

específicos para as diversas áreas 

do TJGO e Corregedoria. 

Vários cursos foram oferecidos 

na modalidade a distância, coorde-

nados pelo Núcleo de Educação a 

Distância - NEAD do TJGO e em 

parceria com outros órgãos como 

o Conselho Nacional de Justiça.

Além destas ações, foram ofere-

cidas bolsas de graduação e pós-

-graduação, instituídas por meio 

do Decreto Judiciário nº 1543, de 

20 de junho de 2013. A concessão 

de bolsas para os servidores teve 

como objetivo incentivá-los a bus-

car capacitações mais complexas, 

como graduação, pós-graduação 

lato sensu e pós-graduação stric-

to sensu, para o melhor desempe-

nho de suas atividades. As bolsas 

abrangem cursos que estejam de-

vidamente aprovados pelo Ministé-

rio da Educação.

A partir da edição deste Decreto, 

foram realizados semestralmente 

processos seletivos simplificados 

para concessão das Bolsas de Es-

PROGRAMA PERMANENTE DE CAPACITAÇÃO

tudo, num total de 3 processos, 

até outubro de 2014, que contem-

plaram 329 servidores.

Outra ação empreendida para 

fortalecer ainda mais o Plano de 

Capacitação foi a seleção e paga-

mento de instrutores internos para 

oferecimento de cursos in com-

pany (presenciais e a distância), 

em consonância com a Resolução 

nº 14/2012. Essa iniciativa buscou 

promover a gestão do conheci-

mento e fomentar os estudos, 

pesquisas e trocas de experiência 

entre servidores com destacado 

conhecimento e experiência. 

Ademais, a Administração do 

Tribunal, sensível à necessidade 

dos servidores participarem siste-

maticamente de ações de capaci-

tação, concedeu o pagamento da 

Gratificação de Incentivo Funcio-

nal (GIF), aos servidores ocupantes 

de cargos de provimento efetivo e 

em comissão do Poder Judiciário, 

conforme assegurado pelo art. 24 

da Lei n. 17.663/12 e normatizado 

pela Resolução n. 14/12. 

A partir da concessão deste be-

nefício, 1986 servidores realizaram 

treinamento e iniciaram o rece-

bimento da (GIF). Esse benefício 

possibilitou aos servidores se capa-

citarem, conforme horário e meto-

dologia (presencial ou à distância) 

escolhida, flexibilizando, assim o 

desenvolvimento de competên-

cias, totalizando o investimento 

institucional de R$ 499.560,24.    

11ª JORNADA JURÍDICA

Realizada no dia 23 de maio de 2013 

contou com a participação de 300 

pessoas, das quais 127 eram servidores 

do Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás. O presidente desembargador 

Ney Teles de Paula abriu oficialmente 

o evento e ressaltou a importância do 

momento, que se destacava “pela pos-

sibilidade de interação e troca de expe-

riências entre os participantes”.

Foram oferecidas as seguintes pa-

lestras: “Adoção”, ministrada pela juí-

za do Juizado da Infância e Juventu-

de, Maria Socorro de Sousa Afonso 

da Silva; “O Novo Código Penal Bra-

sileiro”, proferida pelo juiz da 1ª Vara 

Criminal, Jesseir Coelho de Alcânta-

ra; “Aforismos e outros fóruns jurídi-

cos”, ministrada pelo juiz da 5ª Vara 

Cível, Denival Francisco da Silva; e 

“Tráfico de pessoas”, proferida pelo 

juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública 

Estadual, Reinaldo Alves Ferreira.    
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1º FÓRUM DE TUTORES 
E GESTORES DE RH

Realizado pela Diretoria de Re-

cursos Humanos no dia 30 de abril 

de 2013, na sede da Associação dos 

Magistrados do Estado de Goiás - AS-

MEGO, contou com a participação 

de aproximadamente 200 servidores. 

O Fórum teve como objetivo manter 

a comunicação com os gestores 

de pessoas das 127 comarcas, bem 

como divulgar as ações da Diretoria 

de Recursos Humanos – DRH e as de 

melhoria do clima organizacional.

Os gestores de pessoas são os res-

ponsáveis em cada comarca por au-

xiliar a DRH na aplicação e desenvol-

vimento das políticas da instituição 

e pelo assessoramento à Divisão de 

Desenvolvimento Humano - DDH na 

execução de suas ações.    

12ª JORNADA JURÍDICA

Realizada no dia 21 de maio de 

2014, no auditório do Tribunal de 

Justiça, contou com a presença 

do desembargador Luiz Eduardo 

de Sousa, o qual afirmou em seu 

discurso de abertura que Justiça 

e conhecimento estão entrelaça-

dos, pois “para se fazer justiça é 

preciso conhecer e, para conhe-

cer, é preciso refletir, mas só isso 

não basta, é necessário também 

vivenciar”. Foram proferidas as se-

guintes palestras: “O direito penal 

não serve para prevenir crimes”, 

pelo professor Luis Flávio Gomes, 

“Direito Penal” pelo promotor e 

coordenador da Procuradoria de 

Justiça Especializada em Crimes 

Praticados por Prefeitos, Marcelo 

André de Azevedo; “Culpabilida-

de, Erro de Tipo e Erro de Proi-

bição”, pelo delegado da Polícia 

Civil do Estado de Goiás, Antô-

nio André dos Santos Júnior; “Os 

Desafios da Advocacia diante do 

Processo Judicial Eletrônico - 

PJe”, pelo advogado Júlio César 

Vieira Machado.

A edição de 2014, contou com 

a participação de 400 pessoas, 

entre estudantes e profissionais 

do Direito.    

WORKSHOP DE QUALIDADE 
DE VIDA PARA MAGISTRADOS

Realizado no dia 28 de junho de 

2013, na Estância Lago Verde, em 

Goiânia, com o objetivo de pro-

mover a integração e a busca do 

conhecimento pessoal, o evento 

reuniu 182 participantes, entre Ma-

gistrados e diretores do Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás.    

1º CICLO DE ESTUDOS SOBRE 
RECURSOS REPETITIVOS E 
REPERCUSSÃO GERAL DO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

O evento ocorreu de 18 a 20 de 

agosto de 2014, na sede da ASME-

GO, em Goiânia. Reuniu cerca de 

400 participantes e foi idealizado 

pela Presidência, em parceria com 

a Secretaria de Gestão Estratégica 

e a Diretoria de Recursos Humanos.

O objetivo do encontro foi o de 

debater assuntos que integram a 

rotina do Judiciário e que foram 

escolhidos de acordo com as ne-

cessidades de capacitação das di-

ferentes áreas de atuação do Tribu-

nal de Justiça do Estado de Goiás. 

Palestrantes: Gilmar Mendes - 

ministro do STF; Misael Rodrigues 

- professor; Alexandre Câmara - 

desembargador do TJRJ; Afrânio 

Vilela - desembargador do TJMG; 

Jerson Moacir Gubert - juiz asses-

sor da vice-presidência do TJRS.

Oficinas: Reinaldo Alves Ferrei-

ra - juiz auxiliar da presidência do 

TJGO; Elaine Pinheiro de Araújo 

- assessora do NURER/TJGO; Je-

sus Rodrigo Correa - Analista Judi-

ciário do TJGO; Diogo Rodrigues 

Verneque - assessor-chefe do NU-

RER/STJ; Valéria Rita Conti da Cos-

ta - assessora do NURER/STJ.    

WORKSHOP SINCRONISMO 
ORGANIZACIONAL 

Organizado pela Corregedoria 

Geral da Justiça, foi realizado no dia 

12.09.2014, no auditório do TJGO. 

Tratou-se de uma ação vinculada 

ao Programa de Fortalecimento do 

1º Grau, com o objetivo de sensibi-

lizar as pessoas para que as mudan-

ças ocorram sistematicamente, es-

pecialmente no primeiro grau, cuja 

carga processual é exorbitante e as 

dificuldades são maiores. 

O evento ministrado pelo professor 

e consultor Paulo Rocha contou com 

a participação de aproximadamen-

te 400 pessoas, entre magistrados e 

servidores. O palestrante afirmou que 

“De nada adianta se ter uma estraté-

gia clara do futuro da organização 

se os processos apontam para outra 

direção, disputando energia com a 

própria estratégia. Pelo mesmo ra-

ciocínio, também não surte efeito os 

processos estarem alinhados com a 

estratégia se as pessoas continuam 

trabalhando como de costume, ou 

seja, não levando em conta no seu 

dia-a-dia as diretrizes definidas”.    
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10 Cavalcante Reforma geral  237.296,28 Concluída 21/06/2014

11 Corumbá Reforma do Muro  73.665,80 Conclusão  12/2014

12 Cristalina Adequação  551.911,82 Concluída 12/08/2014

13 Cromínia Poço profundo/Cob. Estacionamento 71.519,87 Concluída 08/05/2014

14 Goiânia  Adequação do Subsolo do TJGO 159.024,64 Conclusão  02/2015

 Complexo Tribunal Reforma das Salas das Sessões 440.801,80 Conclusão  02/2015

 de Justiça e Fórum  Adequação de Saguão  19.642,43 Conclusão  11/2014

 Heitor Morais Fleury  Construção de Sala UPS  1.264.217,90 Conclusão  11/2014 

  Reforma do 2º Tribunal do Júri 282.936,62 Conclusão  02/2015

15 Goiânia/Centro 

 de Distribuição Reforma   485.421,67 Conclusão  02/2015

16 Goiânia/

 Fórum Criminal Reforma  1.486.120,08 Conclusão  03/2015

17 Goiânia/JE N Mundo Reforma geral  790.698,79 Conclusão  05/2015

18 Goiânia/JE Urias M. Reforma geral  926.708,24 Conclusão  02/2015

19 Guapó Reforma geral  391.516,15 Concluída 25/07/2014

20 Itaberaí Reforma geral  438.562,83 Concluída 26/02/2014

21 Itapirapuã Reforma geral  373.058,11 Concluída 03/09/2014

22 Jaraguá Reforma geral  672.620,36 Concluída 14/08/2014

23 Jataí  Reforma geral  1.028.243,33 Conclusão  02/2015

24 Jussara Reforma geral  427.996,12 Concluída 10/06/2014

25 Luziânia Reforma geral  1.465.005,69 Conclusão  02/2015

26 Maurilândia Cobertura Estacionamento 51.774,35 Conclusão 12/2014 

27 Minaçu Reforma geral  711.963,21 Conclusão 12/2014

EXECUÇÃO DO PLANO DE OBRAS

CONSTRUÇÕES – 2013/2015
 Comarca Obra Área Valor R$ Fase Data

1 Goiânia Fórum Cível 60.331 93.533.547,39 Conclusão  10/2016

2 Padre Bernardo Fórum 1 Vara e 1 Juizado 1.508 1.909.721,36 Concluída 20/11/2014

3 Itajá Fórum 1 Vara Simples 995 3.034.669,00 Conclusão  01/2015

4 Piranhas Fórum 1 Vara Simples 995 2.778.891,28 Concluída 03/12/2014

5 S. Cruz Goiás Fórum 1 Vara Simples 995 2.699.292,00 Conclusão  01/2015

6 Varjão  Fórum 1 Vara Simples 995 2.875.554,14 Conclusão  02/2015

     

VALOR GASTO COM CONSTRUÇÕES – BIÊNIO 2013/1015  106.831.675,17

REFORMAS E AMPLIAÇÕES – 2013/2015
1 Abadiânia Adequação  69.906,12 Conclusão  02/2015

2 Alvorada do Norte Reforma geral  335.771,13 Concluída 22/05/2014

3 Anápolis Reforma geral  2.923.282,12 Conclusão  03/2015

4 Anápolis/JIJ Reforma geral  634.065,17 Conclusão  03/2015

5 Buriti Alegre Reforma geral  573.515,16 Conclusão  02/2015

6 Caçú Troca do telhado  137.935,73 Concluída 26/10/2014

7 Caiapônia Cobertura Estacionamento 52.769,26 Concluída 02/06/2014

8 Caldas Novas Adequação  449.919,51 Concluída  10/04/2014

9 Campos Belos Adequação  155.896,06 Conclusão  01/2015
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28 Niquelândia Reforma geral  703.780,35 Concluída 16/10/2014

29 Novo Gama Adequação  576.014,95 Concluída 18/03/2014

30 Palmeiras de Goiás Reforma geral  519.733,93 Concluída 27/08/2014

31 Paranaiguara Reforma geral  220.044,87 Conclusão  12/2014

32 Paraúna Reforma geral  449.919,52 Concluída 15/07/2014

33 Petrolina de Goiás Reforma geral  376.430,36 Conclusão  11/2014

34 Piracanjuba Ampliação e reforma   1.063.604,18 Conclusão  12/2014

35 Pirenópolis Reforma geral  796.306,33 Conclusão 12/2014

36 Pires do Rio Reforma geral  434.618,19 Concluída 10/07/2014

37 Porangatu Reforma geral  690.731,94 Concluída 17/07/2014

38 Quirinópolis Reforma geral  494.108,52 Concluída 21/10/2014

39 Rio Verde Reforma geral  1.043.384,88 Concluída 29/07/2014

40 S. Miguel do Araguaia Reforma geral  585.532,83 Conclusão  11/2014

41 São Domingos Reforma geral  349.472,82 Concluída 04/09/2014

42 São Simão Reforma geral  669.486,75 Concluída 09/05/2014

43 Sto Antônio do Desc. Reforma geral  562.957,59 Concluída 15/07/2014

44 Taquaral Reforma geral  503.000,00 Conclusão  03/2015

45 Urutaí Cobertura Estacionamento 83.519,28 Concluída 15/07/2014

46 Valparaíso  Adequação  529.533,05 Concluída 13/10/2014

     

VALOR GASTO COM REFORMAS/ AMPLIAÇÕES – BIÊNIO 2013/1015  28.245.382,86 

profissionais que atuam na área da 

infância e juventude. Abordou as-

suntos como a Lei nº 12.594/2012, 

que instituiu o Sistema Nacional 

de Atendimento Socioeducativo - 

Sinase, e a Resolução nº 165, do 

Conselho Nacional de Justiça. 

A corregedora-geral da Justiça 

de Goiás, desembargadora Nelma 

Branco Ferreira Perilo, abriu os 

trabalhos apresentando o Provi-

mento nº 6 da Corregedoria-Ge-

ral da Justiça de Goiás - CGJGO, 

que dispõe sobre o Sistema Ele-

trônico de Registro Civil de Nasci-

mento em Maternidades - Sercim.

Nelma Perilo lembrou que a 

falta da certidão de nascimento 

gera consequências graves como 

o impedimento de obter docu-

mentos importantes como a car-

teira de identidade e CPF, além da 

impossibilidade de acesso a be-

nefícios e serviços sociais. “Com 

a implantação desse programa a 

mãe, ao obter alta médica da ma-

ternidade, receberá devidamente 

lavrado o registro civil de nasci-

mento do seu filho. Isso repre-

senta um grande avanço no com-

bate ao sub-registro e enorme 

benefício para a mãe da criança, 

sobretudo para a população mais 

carente”, enfatizou.

O equilíbrio e a leveza do poeta 

Vinícius de Moraes na busca pela 

solução de situações de conflito 

foi ressaltado pelo desembarga-

dor Luiz Cláudio Veiga, “O resulta-

do deve sempre ser de encontros 

e nunca de conflitos”, frisou.

O juiz Carlos José Limongi Ster-

se, diretor do Foro de Anápolis e 

coordenador do Fórum da Infância 

Tendo em vista a priorização, 

de forma absoluta, da garantia dos 

direitos da criança e do adoles-

cente pela Constituição Federal, 

o Tribunal de Justiça de Goiás, ali-

nhado às Diretrizes do Conselho 

Nacional de Justiça, tem desen-

volvido diversas ações de forma a 

aperfeiçoar o sistema de medidas 

socioeducativas, alinhar o conhe-

cimento, aprimorar e padronizar 

os procedimentos de trabalho de 

todos os profissionais que atuam 

na área da infância e juventude.

Neste sentido, a Corregedo-

ria-Geral da Justiça, em parceria 

com a Diretoria de Recursos Hu-

manos, promoveu nos dias 19, 20 

e 21 de julho de 2013, na cidade 

de Pirenópolis, o 3º Workshop da 

Infância e da Juventude. O evento, 

contou com a participação maciça 

de juízes, promotores, servidores e 

PROJETO WORKSHOP DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
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e Juventude do interior, falou so-

bre a importância da reunião pela 

primeira vez de todos os magistra-

dos que atuam com a infância e 

juventude para o aperfeiçoamento 

do sistema de medidas socioedu-

cativas e garantia contínua da pro-

teção à criança e ao adolescente. 

“Temas importantes relativos à mu-

dança na execução das medidas 

socioeducativas tratados na Lei 

do Sinase e o Provimento nº 5, da 

CGJGO, são de suma importân-

cia. Essa coordenação conjunta e 

inédita da Presidência do TJ e da 

Corregedoria é fundamental. Para 

fazer o sistema funcionar, é preci-

so, em primeiro lugar, que exista si-

nergia de todos e que acreditemos 

nele genuinamente”, salientou.

Em breves palavras, a juíza Ma-

ria Socorro de Sousa Afonso da 

Silva, do Juizado da Infância e da 

Juventude de Goiânia e coorde-

nadora do Fórum da Infância e da 

Juventude da capital, conclamou 

aos colegas que compartilhem 

seus conhecimentos com a men-

te e o coração abertos. “O com-

prometimento com essa causa 

que representa um desafio no tra-

to da criança e do adolescente irá 

gerar frutos que serão colhidos 

pela sociedade”, acentuou.

No segundo dia do Encontro, 

o juiz Sival Guerra Pires, auxiliar 

da Corregedoria-Geral da Justi-

ça explanou a respeito do Provi-

mento nº 5, da CGJGO, que edita 

normas quanto a procedimentos 

relacionados à execução de me-

didas socioeducativas, ao enca-

minhamento de socioeducan-

dos às unidades de atendimento 

e aos respectivos mecanismos 

de controle de prazos. Chamou 

a atenção dos colegas e demais 

presentes para o fato de que o 

magistrado não pode mais ficar 

restrito ao gabinete, nem se isen-

tar da sua responsabilidade social, 

especialmente aqueles direta-

mente envolvidos com a infância 

e juventude. “Temos que ser pro-

ativos e ter consciência de que 

esse problema é de todos nós. 

Nosso papel é fundamental para 

tentar buscar alternativas que ao 

menos amenizem esse grave ce-

nário que assola a área da infância 

e juventude”, frisou.

Além destes assuntos, foram 

apresentadas boas práticas de 

magistrados de diferentes comar-

cas. Ideias simples, criativas e ino-

vadoras que têm contribuído para 

mudar a realidade de crianças e 

adolescentes, em sua maioria, 

abandonados à própria sorte.    

Em atenção à Resolução nº 70 

do Conselho Nacional de Justiça, 

e antecipando-se aos termos das 

Resoluções nº 194, de 26 de maio 

de 2014, e nº 195, de 03 de ju-

nho de 2014, também do CNJ, o 

Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás, por iniciativa da Secretaria 

de Gestão Estratégica e apoio da 

Diretoria-Geral, da Diretoria de 

Recursos Humanos, da Diretoria 

Financeira, da Diretoria de Infor-

mática e da Secretaria-Geral da 

Presidência, promoveu nos dias 

24, 25 e 26 de março de 2014, na 

cidade de Pirenópolis-GO, o 1º 

Encontro do “Fórum de planeja-

mento, estratégia e gestão: ma-

gistrados e servidores pensando 

o futuro do Judiciário Goiano”.

O principal objetivo foi o de inte-

grar magistrados e servidores para 

que, em conjunto, e com foco no 

primeiro grau de jurisdição, dis-

cutissem sobre planejamento es-

tratégico, Lei Orçamentária Anual 

(LOA 2015), Plano Plurianual (PPA 

2016/2020) e, ainda, que fossem 

colhidas sugestões à elaboração 

do Plano Estratégico 2015/2020.

Na abertura do 1º Encontro, o 

Presidente do Tribunal, Desem-

bargador Ney Teles de Paula, 

lembrou que o Fórum visa aten-

der à recomendação do Conse-

lho Nacional de Justiça no senti-

do de que os tribunais estaduais 

busquem traçar suas metas em 

alinhamento com as diretrizes na-

cionais. “Estamos todos aqui em 

busca de integração, que é o que 

espero de vocês: que troquem 

ideias, experiências entre si, entre 

servidores e magistrados, servido-

res e diretores, magistrados e di-

retores”, comentou.

A Corregedora-Geral da Justiça, 

Desembargadora Nelma Branco 

Ferreira Perilo, que também parti-

cipou da abertura do Fórum, des-

tacou que “Movidos pela necessi-

dade de aperfeiçoar, racionalizar e 

modernizar os serviços judiciais é 

que estamos aqui reunidos neste 

fórum. O nosso maior propósito é 

reconhecer os problemas e defici-

ências para, em seguida, discutir 

formas de racionalizar os recur-

sos disponíveis a fim de atingirmos 

o objetivo maior, que é a melhor 

prestação jurisdicional possível”.

As atividades desenvolvidas no 

1º Encontro do Fórum se inicia-

ram com dinâmicas de grupo, que 

objetivavam a interação dos parti-

cipantes, e, após, palestras sobre: 

“Política Nacional de Priorização 

do Primeiro Grau de Jurisdição”, 

proferida pelo Juiz Auxiliar da 

FÓRUM DE PLANEJAMENTO, ESTRATÉGIA E GESTÃO: 
MAGISTRADOS E SERVIDORES PENSANDO O FUTURO DO JUDICIÁRIO GOIANO.
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Corregedoria Nacional de Justiça 

do CNJ, Dr. Friedmann Anderson 

Wendpap; “Alinhamento Estraté-

gico”, pelo Secretário de Gestão 

Estratégica do TJGO, Leonardo 

Rodrigues de Carvalho; e “Alinha-

mento Orçamentário”, proferida 

pelo Diretor Financeiro do Tribunal 

goiano, Luiz Cláudio Rezende.

Em momento posterior, e prin-

cipal do 1º Encontro, sentaram-se 

à mesa magistrados e servidores, 

previamente agrupados por regi-

ões judiciárias, bem como repre-

sentantes do segundo grau, da 

Administração, das associações de 

magistrados e dos oficiais de Jus-

tiça e do sindicato dos servidores, 

com o intuito de pensar e discu-

tir sobre questões relacionadas: à 

mudança de cultura organizacio-

nal, desde a introdução do plane-

jamento estratégico na instituição, 

em 2007; aos atuais e maiores 

desafios do Poder Judiciário goia-

no; quais caminhos deveriam ser 

seguidos e quais melhorias pode-

riam ser implementadas, diante da 

realidade do Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás.

Encerrada a discussão, foram 

eleitos 26 representantes de ma-

gistrados e servidores, das 13 re-

giões judiciárias, bem assim esco-

lhidos representantes do segundo 

grau de jurisdição e da Adminis-

tração, que passaram a expor as 

conclusões obtidas, o que surpre-

endeu os participantes.

Finalizadas as apresentações, os 

organizadores do evento repas-

saram a todos os participantes, e 

sobretudo aos representantes elei-

tos, a pauta de fomentarem, em 

suas regiões judiciárias, discussões 

acerca dos temas tratados e que, 

em um 2º Encontro, após cadas-

tramento em sistema próprio, 

trouxessem propostas de iniciati-

vas para compor a LOA 2015 e o 

Plano Estratégico 2015/2020. 

Como última atividade do 1º 

Encontro, Secretários e Diretores 

de área do Tribunal de Justiça e 

da Corregedoria-Geral da Justiça, 

capitaneados pelo Diretor-Geral 

da instituição, Wilson Gamboge 

Júnior, se colocaram à disposição 

dos participantes para responde-

rem a questionamentos.

Já em preparação para o 2º En-

contro do Fórum, conforme pre-

viamente combinado, a Secretaria 

de Gestão Estratégica, em parce-

ria com a Diretoria de Informática, 

disponibilizou sistema específico, 

no qual foram cadastradas, pelos 

representantes eleitos das 13 re-

giões judiciárias, bem como por 

representantes da Associação dos 

Magistrados do Estado de Goiás, 

do Ministério Público e da Ordem 

dos Advogados do Brasil, mais de 

350 propostas de iniciativas para a 

composição da Lei Orçamentária 

Anual – LOA 2015 e para o Plano 

Estratégico 2015/2020.

Em 12 de maio de 2014, então, 

o Presidente do Tribunal de Justi-

ça do Estado de Goiás, Desembar-

gador Ney Teles de Paula, abriu os 

trabalhos do 2º Encontro do “Fó-

rum de planejamento, estratégia e 

gestão: magistrados e servidores 

pensando o futuro do Judiciário 

Goiano”, realizado no auditório 

do Tribunal de Justiça, destacan-

do que as sugestões que seriam 

apresentadas já demostravam a 

maturidade dos magistrados e 

servidores, que se empenharam 

em fomentar a discussão dos te-

mas em suas regiões. Segundo 

ele, a iniciativa era inédita e aten-

dia à Resolução n° 70 do Conse-

lho Nacional de Justiça, vez que 

proporcionava “aos magistrados, 

servidores e entidades de classe a 

participação efetiva na elaboração 

da proposta orçamentária e do 

planejamento estratégico”. Além 

disso, atendia diretriz nacional, es-

tabelecida em Belém do Pará, no 

VIII Encontro Nacional do Poder 

Judiciário, de priorização do pri-

meiro grau de jurisdição.

Dentre as principais propostas 

de iniciativas apresentadas pelos 

representantes de magistrados e 

servidores das 13 regiões judici-

árias, durante os dias 12 e 13 de 

maio, destacaram-se: segurança 

patrimonial e pessoal; tecnologia 

da informação; orçamento; cria-

ção de cargos; capacitação de 

magistrados e servidores e, ainda, 

comunicação institucional.

Após o 2º Encontro, as propos-

tas recebidas, com a finalidade de 

compor a LOA 2015, foram con-

solidadas e encaminhadas às Dire-

torias executivas para que fossem 

analisadas e inseridas nas propos-

tas de projetos para 2015.

No 3º Encontro do “Fórum de 

planejamento, estratégia e gestão: 

magistrados e servidores pensan-

do o futuro do Judiciário Goiano”, 

realizado no dia 1º de julho de 

2014, no auditório do Tribunal de 

Justiça, que contou com a partici-

pação de todos aqueles que esti-

veram presentes no 1º Encontro, 

foi apreciada e aprovada a propos-

ta orçamentária para 2015.
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Conforme registrado, a proposta 

orçamentária apresentada era fru-

to de consolidação das sugestões 

recebidas no 2º Encontro e que, 

encaminhadas às diretorias execu-

tivas, acabaram por ser analisadas 

e inseridas em projetos para 2015.

Na ocasião, ainda, foram pro-

feridas palestras com os temas: 

“Planejamento Estratégico Susten-

tável”, pela servidora do Superior 

Tribunal de Justiça, Sra. Ketlin Fei-

tosa de Albuquerque Lima Scarte-

zini, a convite da juíza Camila Nina 

Erbetta Nascimento, responsável 

pelo Núcleo de Responsabilida-

de Social e Ambiental do TJGO; 

e “Alinhamento estratégico insti-

tucional às diretrizes nacionais”, 

pelo então diretor do Departa-

mento de Gestão Estratégica do 

Conselho Nacional de Justiça, 

Ivan Gomes Bonifácio.

Por fim, com relação às propostas 

apresentadas com o intuito de am-

parar a revisão do Plano Estratégico 

2015/2020, restou o compromisso 

da Administração 2013/2015 em en-

caminhá-las à próxima Gestão.

Em dezembro de 2014, após a 

composição de Equipe de Transi-

ção para a Gestão 2015/2017, por 

intermédio do Decreto Judiciário nº 

2646, de 25 de novembro de 2014, 

todas as propostas apresentadas, 

relacionadas à revisão do Plano Es-

tratégico 2015/2020, foram encami-

nhadas à referida Equipe, encerran-

do-se, assim, o ciclo do “Fórum de 

planejamento, estratégia e gestão: 

magistrados e servidores pensando 

o futuro do Judiciário Goiano”.

É de se registrar ainda, que, 

realizado “Encontro Nacional de 

Gestores da Justiça Estadual”, nos 

dias 29 e 30 de maio de 2014, na 

cidade de São Paulo, a Secretaria 

de Gestão Estratégica apresentou 

o Fórum em referência como uma 

boa prática de gestão do Tribunal 

de Justiça do Estado de Goiás, 

evidenciando, assim, o reconhe-

cimento nacional da iniciativa do 

Poder Judiciário goiano.    

O PROAD, desenvolvido pela 

Diretoria de Informática, tem o in-

tuito de automatizar os processos 

administrativos no âmbito do Tri-

bunal de Justiça do Estado de Goi-

ás, seguindo tendências nacionais 

e diretrizes legais que regulamen-

tam e normatizam a tramitação 

de processos administrativos em 

meio eletrônico.

O Decreto Judiciário nº 

1010/2014 instituiu, em caráter 

permanente, sob a supervisão da 

Diretoria-Geral, o Núcleo de Ge-

renciamento do PROAD.

Processos implantados em meio 

eletrônico:

Diárias e Ajuda de Custo - O 

Decreto Judiciário nº 2.175/2011 

implantou os procedimentos para 

solicitação, concessão, pagamento 

e prestação de contas de diárias e 

ajuda de custo por meio eletrônico.

Fundo Rotativo - As diretrizes e 

procedimentos para a integraliza-

ção, movimentação, restituição e 

prestação de contas de recursos 

através dos Fundos Rotativos do 

TJGO e sua execução por meio 

eletrônico foram instituídos pelo 

Decreto Judiciário nº 308/2014.

Solicitação de Substituição e/

ou Adição de Ativos de Tecnologia 

da Informação e Comunicação - 

Por meio do Decreto Judiciário 

nº 1.579/2013, ficou definido que 

todas as demandas de ativos de 

Tecnologia da Informação deve-

rão ser solicitadas através do sis-

tema PROAD.

Nomeações, designações, dis-

pensas e exonerações de servido-

res do Poder Judiciário do Estado 

de Goiás - Por meio do Decreto 

Judiciário nº 2.772/2013, ficou de-

finido que todas as designações, 

nomeações, dispensas e exonera-

ções de servidores pertinentes ao 

exercício de cargos em comissão 

ou de funções por encargo de 

confiança deverão ser processadas 

por meio do Processo Administra-

tivo Digital – PROAD, de acordo 

com o cronograma de implanta-

ção previsto no Decreto Judiciário 

558/2014.

Com a implantação desse pro-

cedimento no PROAD, houve uma 

redução do tempo médio de tra-

mitação em 89% nos processos de 

Indicação e Designação, passando 

de 74 dias (em 2013), em média, 

para 8 dias (em 2014).    

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL – PROAD
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Com o intuito de implantar as 

ações necessárias para modernizar 

os mecanismos de arrecadação 

do Tribunal de Justiça de Goiás, a 

Corregedoria-Geral de Justiça ins-

tituiu, através da Portaria Conjunta 

nº 07/2013, um grupo de trabalho 

destinado à modernização dos 

Serviços Extrajudiciais.

O grupo de trabalho, instituído 

pela Portaria, apresentou o Proje-

to de Aprimoramento do Selo Ele-

trônico, bem como a criação do 

módulo de emissão de guias no 

Portal do Extrajudicial que, além 

de atender à Meta 27 do Plano Es-

tratégico do Tribunal de Justiça, 

visa otimizar o procedimento de 

fiscalização e instituir regime com-

plementar via Decreto Judiciário, a 

fim de evitar a evasão de receitas 

decorrentes da Taxa Judiciária e 

Fundesp-PJ (art. 66 Regimento de 

Custas e Emolumentos) e oportu-

nizar a inscrição em dívida ativa.

Ademais, a Diretoria Financeira 

apresentou sugestão para elabo-

ração da Tabela do Selo Eletrôni-

co e indicação das respectivas ba-

ses de cálculo na mensagem de 

retorno (XML) pelo serventuário 

do cartório. Assim, o Tribunal esta-

rá munido do fato gerador da co-

brança (natureza e prática do ato), 

bem como a respectiva base de 

cálculo para a cobrança da Taxa 

Judiciária e Fundesp-PJ.

Já está em fase de implantação, 

pela Diretoria de Informática, o 

Projeto de Aprimoramento da Ar-

recadação Judicial com a consoli-

dação dos procedimentos realiza-

dos pela Central de Arrecadação 

Judicial da Diretoria Financeira, e 

ainda a interação do SAJ (Siste-

ma de Arrecadação do Judiciário) 

com o SPG (Sistema de Primeiro 

Grau), cuja finalidade é fazer com 

que todos os serviços sejam reali-

zados automaticamente.

A implantação do Projeto de 

Aprimoramento da Arrecadação 

Judicial consiste na sistematização 

da rotina da Central de Arrecada-

ção Judicial da Diretoria Financeira, 

para que, a partir do conhecimento 

da realidade palpável, essa Direto-

ria possa informatizar os repasses 

(rateios) efetuados, com o devido 

registro de todas as operações de 

transferência bancária efetuadas.

Dentre as ações desenvolvidas 

pelas Diretorias Financeira e Infor-

mática está a extinção do proce-

dimento de emissão de todas as 

ordens de pagamento de locomo-

ções em papel (“papeletas”) aos 

MODERNIZAÇÃO DOS MECANISMOS DE ARRECADAÇÃO 
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

Oficiais de Justiça, passando a ser 

pagas mediante crédito em conta. 

Dessa forma, os Juízes das comar-

cas deixaram de assinar as ordens 

de pagamento das diligências aos 

Oficiais de Justiça, e já não preci-

sam deslocar às instituições finan-

ceiras para receberem os valores 

das diligências pagas.

Com a nova sistemática de paga-

mento das ordens de pagamento 

aos Oficiais de Justiça através de 

crédito em conta corrente, a Central 

de Arrecadação passou a ter o con-

trole e fiscalização a posteriori sobre 

os valores efetivamente pagos.

Outro importante trabalho que 

vem sendo realizado pela Direto-

ria Financeira, através da Central 

de Arrecadação Judicial, é a cen-

tralização de todas as informa-

ções pertinentes aos ingressos de 

receitas do Poder Judiciário, bem 

como a normatização e gerencia-

mento bancário dos valores arre-

cadados. Além do mais, o trabalho 

visa atender às normas da Secreta-

ria do Tesouro Nacional (STN), vis-

to que subsidiará a análise contábil 

das rubricas orçamentárias, haja 

vista que as receitas públicas de-

verão ser reconhecidas por com-

petência, ou seja, no momento da 

ocorrência do fato gerador. 

Por meio do Decreto Judiciário nº 

2829/2014, de 19 de dezembro de 

2014, o Desembargador Presidente, 

Ney Teles de Paula, estabeleceu o 

sistema complementar de fiscaliza-

ção de recolhimentos das receitas 

do Poder Judiciário do Estado de 

Goiás, de forma a evitar a evasão de 

receitas e ainda cumprir o estabele-

cido na meta nº 27 do Plano Estra-

tégico 2013/2015, que visa promover 

a efetiva distribuição dos recursos 

financeiros através da modernização 

dos mecanismos de arrecadação do 

Tribunal de Justiça de Goiás. 

Este Decreto teve como funda-

mentos a delegação legislativa con-

tida no art. 66 da Lei nº 14.376, de 27 

de dezembro de 2002, com a titula-

ridade da gestão do Fundo Especial 

de Reaparelhamento e Moderniza-

ção Poder Judiciário - FUNDESP-PJ 

pelo Tribunal de Justiça do Estado 

de Goiás (art. 1º da Lei 12.986/1996), 

e a necessidade de regulamentação 

do serviço público extrajudicial e o 

aprimoramento do uso do selo ele-

trônico, instituído pelo Provimento 

nº 07/2012 da Corregedoria-Geral 

da Justiça, que propiciou aumento 

na segurança dos atos notariais e de 

registro praticados, diante da possi-

bilidade de verificação on line de sua 

procedência e validade.   
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Considerações Finais

Encerrado, pois, o Biênio 2013/2015, 

com o atingimento de índice satisfatório 

do plano de metas elaborado no início 

da gestão, mister ressaltar que com o 

término deste ciclo, encerra-se também 

o primeiro grande ciclo do Planejamento 

Estratégico do Poder Judiciário Nacio-

nal, iniciado, em 2009, por intermédio 

da Resolução nº 70 do Conselho Nacio-

nal de Justiça.

Como é cediço, após a implantação da 

gestão estratégica no âmbito dos Tribu-

nais, muito trabalho foi exigido e muitas 

cobranças ocorreram, mas em contra-

partida muitos foram os objetivos alcan-

çados, muitas conquistas aconteceram e 

muitos os desafios vencidos, o que elevou 

o Judiciário a um patamar de significativa 

melhora, para não dizer de excelência.

É de se registrar, ainda, que a busca cons-

tante por informações, por parte do Con-

selho Nacional de Justiça, com o intuito 

de dimensionar a amplitude do trabalho a 

ser realizado, sempre serviu de norteadora 

das decisões a serem tomadas e, por ób-

vio, acabou por apontar para as melhores, 

porquanto devidamente amparada pelos 

números, consoante se verifica no relató-

rio “Justiça em Números”, publicado des-

de o ano de 2004.

Desta forma, diante desse cenário de cons-

tante busca pela excelência na prestação 

jurisdicional, à Gestão 2013/2015 coube 

o papel de dar continuidade àquilo que já 

havia sido planejado em 2009 por diver-

sos segmentos do Judiciário goiano, com 

apoio inclusive de partícipes da Justiça, de 

entidades de classe e da sociedade em ge-

ral, bem como dar a sua contribuição na-

quilo que entendia necessário, mormente 

no momento em que se encontrava.

Assim, voltando o olhar para o ano de 

2009 e trazendo-o até o final do Biênio 

2013/2015, tem-se que, de todas as pro-

postas de iniciativas formuladas àquela 

época, por todos aqueles que participa-

ram daquele processo amplo, transparen-

te e democrático, cerca de 88% de tudo o 

que foi pensado e proposto foi alcançado, 

o que demonstra, com bastante clareza, o 

comprometimento das Gestões anteriores 

e da atual Gestão com o planejamento e 

a gestão estratégica no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Goiás.

Por fim, cumpre consignar que, identifica-

da a necessidade de estimar o resultado 

do plano de metas até o mês de janeiro 

de 2015, quando se encerra a atual ad-

ministração, a Diretoria de Planejamento, 

apoiada pelas Diretorias de Gestão da In-

formação e Gestão da Qualidade, projetou 

um índice de alcance de 88,9% de metas 

em situação satisfatória, e apenas 11,1% de 

metas em situação crítica, o que eviden-

cia, mais uma vez, o comprometimento 

da Administração e de magistrados e ser-

vidores na contínua busca pela excelência 

na prestação jurisdicional.

Janeiro 2015

LEONARDO RODRIGUES DE CARVALHO

Secretário de Gestão Estratégica
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