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 Expectativa de Cumprimento 

Excelente - Alcançar a meta integralmente. 

Alta - Alcançar a meta dentro do nível ideal. 

Média - Alcançar a meta dentro do nível razoável. 

Baixa - Meta encerrar em nível crítico. 



Meta 2 – Elaborar o PLS em 
concordância com as diretrizes do 
Conselho Nacional de Justiça e 
implantar no mínimo, as ações 
relativas a aquisições sustentáveis e 
o procedimento de descarte de 
resíduos e bens inservíveis. 

Meta 1 – Realizar dez ações para 
ampliação do acesso à justiça em todo 
o estado. 

Meta 3 – Reduzir os processos pendentes 
de julgamento que tratam do desvio de 
recursos públicos e improbidade 
administrativa em, no mínimo, quantidade 
igual ao de distribuídos no período. 

50% 

88,7% 

10 

Meta 4 – Aprimorar os 
procedimentos de aquisição de 
materiais, bens e serviços, visando 
à redução do tempo de tramitação 
em 10%. 

48,9% 

Metas do Plano de Gestão 
2015-2017 



Meta 6 – Ampliar para 50% 
o número de processos 
eletrônicos em relação ao 
total de processos que são 
protocolizados. 

Meta 5 – Desenvolver mecanismos de 
inteligência para a identificação de situações 
de anormalidade na tramitação de processos 
judiciais e/ou administrativos. 

39,2% 

Meta 8 – Ampliar em 100% o 
número de CEJUSCs em 
funcionamento. 

Meta 7 – Implantar critérios para a aferição 
da produtividade individual de magistrados e 
servidores da área fim, considerando às 
especificidades das diferentes unidades 
judiciárias. 

41,7% 

91,2% 

0% 

Metas do Plano de Gestão 
2015-2017 



Meta 10 – Implantar cinco 
ações de melhoria da 
gestão das execuções fiscais 
e cíveis. 

Meta 9 – Reduzir em 10% o quantitativo de 
casos novos de demandas repetitivas dos 
grandes litigantes. 

3 

Meta 12 – Executar 100% do 
plano permanente de 
capacitação elaborado para a 
área fim. 

Meta 11 – Realizar cinco ações para o 
aprimoramento da gestão da Justiça Criminal. 
 

39,9% 

6 

22% 

Metas do Plano de Gestão 
2015-2017 



Meta 14 – Mapear 100% 
das competências dos 
cargos relacionados com as 
atividades finalísticas do 
poder judiciário. 

Meta 13 – Conseguir 75% de adesão de 
magistrados e servidores ao programa de 
exames periódicos de saúde. 

0% 

Meta 16 – Reduzir em 10% o 
consumo global dos insumos 
utilizados. 

Meta 15 – Mapear 75% das competências 
pessoais dos servidores relacionados com as 
atividades finalísticas do 1º grau. 

-4,4% 0% 

0% 

Metas do Plano de Gestão 
2015-2017 



Meta 18 – Executar 90% do 
orçamento estratégico 
alinhado às diretrizes do 
Conselho Nacional de 
Justiça. 

Meta 17 - Alcançar no mínimo 75% de 
desempenho da estratégia proposta no Plano 
de Gestão 2015-2017. 

66,6% 

Meta 20 – Elaborar PETIC e 
alcançar desempenho mínimo 
de 75% das metas previstas 

Meta 19 – Promover cinco ações com a 
finalidade de melhorar a acessibilidade às 
informações do poder judiciário goiano. 

20,6% 4 

58,5% 

Metas do Plano de Gestão 
2015-2017 



Meta 17 - Alcançar no mínimo 
75% de desempenho da estratégia 
proposta no Plano de Gestão 
2015-2017. 

49,2% 

58,5% 
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Projeção de Cumprimento do  
Plano de Gestão 2015-2017 



Meta 2 – Identificar e julgar, até 31/12/2016 

1º grau: 80% dos processos distribuídos até 31/12/2012; 

 

 

2º grau: 80% dos processos distribuídos até 31/12/2013; 

 

Juizados Especiais e Turmas Recursais: 100% dos processos 

distribuídos até 31/12/2013; 

 

Metas Nacionais do CNJ 

Meta 1 – Julgar a quantidade maior de processos de 

conhecimento do que os distribuídos no ano. 

112,32% 

94,74% 

91,31% 

91,48% 



Meta 4 – Identificar e julgar até 31/12/2016, 70% das ações de 

improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a crimes 

contra a administração pública distribuídas até 31/12/2013. 

Metas Nacionais do CNJ 

Meta 3 – Aumentar o número de casos resolvidos por conciliação em 

relação ao ano anterior e aumentar o número de CEJUSCs. 

OBS: Conselho Nacional de Justiça (CNJ) está revisando os itens do 

Glossário da Meta. 

66,03% 

Meta 5 – Identificar o número e a situação dos processos de execução 

até 31/12/2016. 

OBS: Conselho Nacional de Justiça (CNJ) está revisando os itens do 

Glossário da Meta. 



Meta 7 – Priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e 

dos recursos repetitivos. 

Metas Nacionais do CNJ 

Meta 6 – Julgar, até 31/12/2016; 

1º grau: 60% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2013; 

 

2º grau: 80% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2014; 

31,3% 

Meta 8 – Implementar projeto com equipe capacitada para oferecer 

práticas de justiça restaurativa, implantando ou qualificando pelo menos 

uma unidade para esse fim, até 31/12/2016. 

OBS: Conselho Nacional de Justiça (CNJ) está revisando os itens do 

Glossário da Meta. 

45,06% 

75,56% 
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