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1. Apresentação 

 

O Plano Estratégico 2015-2020 e o Plano de Gestão 2015-

2017 foram lançados e aprovados por meio da Resolução nº 29 do 

TJGO, de 27 de maio de 2015. Após os quatro primeiros meses de 

execução da estratégia, foi realizada a 1ª Reunião de Avaliação da 

Estratégia (RAE) contemplando o 1º quadrimestre (abril, maio, junho 

e julho). Naquela ocasião, foi apresentado o  desempenho das vinte 

metas resultando em: 3 metas em situação ideal, 3 metas com 

desempenho razoável e 14 metas em situação crítica. 

Decorridos mais cinco meses de execução da estratégia, 

apresentam-se neste relatório, os resultados obtidos entre agosto a 

dezembro. 

O objetivo desse relatório é, além de apresentar o 

desempenho alcançado no período supramencionado, analisar as 

metas que requerem algum tipo de atenção e/ou planos de ação 

para a execução do que foi planejado.  

Ao longo desse relatório está exposta a metodologia de 

avaliação das metas, visando a orientar e a facilitar o entendimento 

dos leitores sobre o desempenho alcançado até dezembro de 2015, 

inclusive dos objetivos estratégicos de longo prazo, além de propiciar 

uma visão geral do Plano de Metas, com o detalhamento de cada 

uma das metas e o status das iniciativas estratégicas vinculadas a 

elas.  
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2. Metodologia de Avaliação 

 
Para a avaliação do desempenho do Plano Estratégico do 

Poder Judiciário goiano, foram utilizados sinalizadores que 

constituem um método visual para representar o desempenho ou 

situação atual das metas previstas no Plano de Gestão 2015/2017. 

Sinalizadores de Desempenho dos Indicadores e Metas 
(Qual o desempenho?) 

 Ideal 

 Razoável 

 Crítico 

 Não mensurado 

 
 

Para as iniciativas foram utilizadas dois tipos de 

classificação, a situação e o impacto na meta, que pode ser: baixo, 

médio e alto. 

Situação das Iniciativas Estratégicas 

A iniciar A iniciativa não possui planejamento. 

Em Execução 
A iniciativa já foi planejada e suas atividades estão em 
execução. 

Concluído 
A iniciativa foi planejada, todas as atividades foram 
concluídas e o resultado final foi entregue conforme 
previsto. 

Cancelado 
A iniciativa foi cancelada a pedido do responsável/ 
gerente de projeto. 

Ação 
continuada 

São as iniciativas que já são executadas ao longo do 
tempo e entregam serviços periodicamente à sociedade. 
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Para a elaboração desse relatório adotou-se como critério 

analisar detalhadamente todas as metas constantes no Plano de 

Gestão 2015-2017. Para as metas cujo desempenho foi considerado 

crítico ou razoável, nessa segunda avaliação, apresentam-se 

sugestões de ações a serem realizadas, com o fito de alavancar o 

cumprimento da meta. 

 

3. Plano Estratégico 2015-2020 

 

Para o Plano Estratégico 2015-2020 foram definidos 15 

objetivos estratégicos com 18 indicadores de desempenho para o 

acompanhamento no longo prazo da estratégia traçada.  

Como está no início da execução, apenas dois 

quadrimestres, grande parte dos indicadores de desempenho dos 

objetivos estratégicos ainda não foram mensurados, em função da 

periodicidade de aferição.  
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Objetivo Estratégico 
Área 

Responsável 
Indicador 

Linha 
de 

Base 
1ª RAE 2ª RAE Polaridade 

Objetivo 1 
Fortalecer a atuação do 

poder judiciário em 
todas as localidades do 

estado de Goiás, 
universalizando o 
acesso à justiça, 

garantindo equidade no 
atendimento à 

sociedade. 
 

Presidência 

Índice de 
satisfação dos 

usuários da justiça 
70,4% 70,4% 70,4% 

 
Quanto maior 
o resultado, 

melhor o 
desempenho 

Índice de confiança 
no Poder Judiciário 

52,5% 52,5% 52,5% 

 
Quanto maior 
o resultado, 

melhor o 
desempenho 

Objetivo 2  
Internalizar os 
conceitos de 

responsabilidade 
socioambiental, 

fomentando ações 
institucionais com vistas 
ao adequado exercício 

da cidadania. 
 

Núcleo de 
Responsabilidade 

Social e 
Ambiental 

Índice de 
atendimento aos 

requisitos da 
resolução nº 

201/2015 do CNJ 

0% 33,3% 33,3% 

 
Quanto maior 
o resultado, 

melhor o 
desempenho 

Objetivos 3  
Priorizar a tramitação 

dos processos judiciais 
que tratem do desvio de 
recursos públicos e de 

improbidade 
administrativa. 

Presidência/ 
Corregedoria-

Geral da Justiça 
 

Taxa de 
congestionamento 

das ações de 
improbidade 

Administrativa e 
combate à 
corrupção 

88,3% 89,6% 85,8% 

 Quanto menor 
o resultado, 

melhor o 
desempenho 

Objetivo 4  

Aperfeiçoar os 
mecanismos de 

controle e fiscalização 
do uso dos recursos 

públicos, bem como a 
prevenir desvios de 

conduta no âmbito do 
Poder Judiciário. 

Presidência/ 
Corregedoria-

Geral da Justiça 
 

Índice de casos 
novos relacionados 

aos processos 
administrativos 

disciplinares 

100% 68,5% 72,8% 

 

Quanto menor 
o resultado, 

melhor o 
desempenho 

Objetivo 5 
Desburocratizar os 
procedimentos de 

trabalho e investir na 
permanente 

modernização dos 
sistemas de tramitação 
processual, propiciando 

maior agilidade nos 
trâmites judiciais e o 

consequente aumento 
na produtividade de 

magistrados e 
servidores. 

Presidência/ 
Corregedoria-

Geral da Justiça 
 

Taxa de 
congestionamento 

61,1% 62% 62,9% 

 

Quanto menor 
o resultado, 

melhor o 
desempenho 

Índice de 
produtividade dos 
magistrados (IPM) 

1.987 1.929 1.867 

 

Quanto maior 
o resultado, 

melhor o 
desempenho 

Índice de 
produtividade dos 
servidores (IPS) 

137 128,73 125 
 

Quanto maior 
o resultado, 

melhor o 
desempenho 
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Objetivo Estratégico 
Área 

Responsável 
Indicador 

Linha 
de 

Base 
1ª RAE 2ª RAE Polaridade 

Objetivo 6 
Fomentar a adoção dos 

meios extrajudiciais 
para a resolução 

negociada de conflitos 
 

Núcleo 
Permanente de 

Métodos 
Consensuais de 

Solução de 
Conflitos 

Índice de impacto 
de conciliação Pré-

Processual 
6,8% 7,8% 15,5% 

 

Quanto maior 
o resultado, 

melhor o 
desempenho 

Objetivo 7 
Aprimorar a gestão das 
demandas repetitivas e 
dos grandes litigantes, 
visando a redução da 

taxa de 
congestionamento. 

 

Presidência/ 
Núcleo de 

Enfrentamento 
das Demandas 
Repetitivas e 
Complexas – 

Programa 
Acelerar 

Taxa de 
congestionamento 

dos processos 
relacionados às 

demandas 
repetitivas e dos 

grandes litigantes 

83,2% 83,1% 80,4% 

 Quanto menor 
o resultado, 

melhor o 
desempenho 

Objetivo 8 
Adotar mecanismos 

tempestivos que 
impulsionem a 
efetividade das 

execuções fiscais e 
cíveis. 

 

Presidência/ 
Núcleo de 

Enfrentamento 
das Demandas 
Repetitivas e 
Complexas – 

Programa 
Acelerar 

Taxa de 
congestionamento 

das execuções 
fiscais e cíveis 

79,4% 80,3% 80,7% 

 Quanto menor 
o resultado, 

melhor o 
desempenho 

Objetivo 9 
Coordenar ações e 

melhorias no âmbito da 
justiça criminal com o 
intuito de minimizar a 

sensação de 
impunidade e 

insegurança social. 
 

Presidência/ 
Corregedoria-

Geral da Justiça 
 

Índice de execução 
de penas não 
privativas de 

liberdade 

31,1% 35% 41,5% 

 

Quanto maior 
o resultado, 

melhor o 
desempenho 

Objetivo 10 

Desenvolver o potencial 
humano, mantendo o 

equilíbrio entre o 
trabalho, a saúde e a 

vida pessoal. 

Diretoria de 
Recursos 
Humanos 

Índice de clima 
organizacional 

69,3% 69,3% 69,3% 

 
Quanto maior 
o resultado, 

melhor o 
desempenho 

Objetivo 11 
Promover o 

alinhamento entre as 
necessidades da 
organização, no 

cumprimento de sua 
missão institucional, 

com o desenvolvimento 
profissional dos 

servidores. 
 

Diretoria de 
Recursos 
Humanos 

Índice de 
competências 

mapeadas 
0% 0% 0% 

 

Quanto maior 
o resultado, 

melhor o 
desempenho 
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Objetivo Estratégico 
Área 

Responsável 
Indicador 

Linha 
de 

Base 
1ª RAE 2ª RAE Polaridade 

Objetivo 12 
Garantir a 

economicidade dos 
recursos por meio do 
aperfeiçoamento dos 

processos de aquisição 
e utilização de 

materiais, bens e 
serviços e da melhor 

alocação dos recursos 
humanos necessários à 
prestação jurisdicional. 

 

Diretoria-Geral 
Índice de Eficiência 

Operacional 
R$ 

1.147,40 
R$ 

1.147,40 
R$ 

1.147,40  

Quanto menor 
o resultado, 

melhor o 
desempenho 

Objetivo 13 

Disseminar a cultura de 
gestão estratégica, 

promovendo a 
participação de 
magistrados e 
servidores na 

elaboração e execução 
da estratégia do poder 

judiciário goiano. 
 

Secretaria de 
Gestão 

Estratégica 

Índice de 
maturidade em 

Gestão Estratégica 
51% 51% 51% 

 

Quanto maior 
o resultado, 

melhor o 
desempenho 

Objetivo 14 

Fomentar a 
acessibilidade às 

informações, visando à 
participação da 

sociedade no controle 
social dos resultados do 
poder judiciário goiano. 
 

Secretaria de 
Gestão 

Estratégica 

Índice de 
satisfação dos 
usuários em 

relação a 
acessibilidade às 

informações 

62,1% 62,1% 62,1% 
 

Quanto maior 
o resultado, 

melhor o 
desempenho 

Objetivo 15 
Aumentar a maturidade 

em Governança de 
Tecnologia da 
Informação e 

Comunicação - TIC, 
visando ao 

aprimoramento dos 
processos e à entrega 

de serviços de TIC com 
qualidade e eficiência. 

 

Diretoria-Geral/ 
Diretoria de 
Informática 

Índice de 
Governança de TI 

(iGovTI) 
0 0,30 0,30 

 

Quanto maior 
o resultado, 

melhor o 
desempenho 
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4. Metas do Plano de Gestão 2015/2017 

 

Para este Plano de Gestão foram estabelecidas vinte metas, 

distribuídas em três perspectivas e alinhadas aos objetivos 

estratégicos e, consequentemente, aos macrodesafios propostos 

para a estratégia do Judiciário 2015-2020, conforme apresentado no 

Mapa de Metas do referido Plano. 

O Mapa de Metas apresenta resumidamente o que se 

pretende realizar ao longo da gestão. Esse mapa foi elaborado 

considerando as três perspectivas adotadas pelo Poder Judiciário 

para o delineamento de sua estratégia: a perspectiva Recursos, que 

abarca os macrodesafios estabelecidos para contemplar as áreas de 

Gestão de Pessoas, de Gestão de Custos, de Governança Judiciária 

e Infraestrutura e Governança de TIC, que forma a base de 

sustentação para o desenvolvimento da perspectiva Processos 

Internos. Essa concentra-se na melhoria da eficiência operacional, 

por meio do atendimento aos macrodesafios: Combate à corrupção e 

à improbidade administrativa, Celeridade e produtividade na 

prestação jurisdicional, Adoção de soluções alternativas de conflito, 

Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes, Impulso 

às execuções fiscais e cíveis e Aprimoramento da gestão da justiça 

criminal. Ao definir metas para o aperfeiçoamento dos Processos 

Internos, consequentemente, propõe-se a atender adequadamente a 

perspectiva Sociedade, por meio da Garantia dos direitos de 

cidadania e da Efetividade na Prestação Jurisdicional. 
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A seguir apresenta-se por meio do Mapa de Metas, a 

situação de cada uma das metas e objetivos estratégicos, decorridos 

oito meses de execução da estratégia. 

 

4.1. Mapa de Metas 
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4.2. Perspectiva Sociedade 

Meta 1 – Realizar dez ações para ampliação do acesso à 

justiça em todo o estado 

Responsável da Meta: Presidência 

 
Gráficos 

 

Figura 1: Evolução - Meta 1 

 

 

Figura 2 - Dashboard - Meta 1 
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Situação das Iniciativas 

 

Iniciativas 
Estratégicas 

Impacto na 
Meta 

Responsável Situação 

Adoção Especial Baixo 
Corregedoria-Geral 

da Justiça 
Em execução 

Amparando Filhos Médio 
Núcleo de 

Responsabilidade 
Social e Ambiental 

Ação 
continuada 

Audiências Públicas Baixo 
Corregedoria-Geral 

da Justiça 
Ação 

continuada 

Carta de Serviços ao 
Cidadão 

Alto 
Diretoria de Gestão 

da Qualidade 
Em 

elaboração 

Certidão de Óbito nos 
Hospitais Públicos 

Baixo 
Corregedoria-Geral 

da Justiça 
Em execução 

Justiça Ativa Alto Presidência Em execução 

Justiça Educacional Médio 
Núcleo de 

Responsabilidade 
Social e Ambiental 

Ação 
continuada 

Programa Acelerar – 
Coord. de Lítigios de 
Natureza 
Previdenciária 

Alto Presidência 
Ação 

continuada 

Programa Pai 
Presente 

Baixo 
Corregedoria-Geral 

da Justiça 
Ação 

continuada 

Semana Nacional de 
Conciliação 

Médio 

Núcleo Permanente 
de Métodos 

Consensuais de 
Solução de 
Conflitos 

Ação 
continuada 

Sistema Eletrônico de 
Registro Civil de 
Nascimento em 
Maternidade 

Baixo 
Corregedoria-Geral 

da Justiça 
Em execução 
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Pontos Críticos 

 Tendo em vista que as 10 iniciativas elencadas para essa 

Meta já estão em execução e com resultados já alcançados, 

não foram identificados pontos de maior atenção para essa 

meta. 

 

Ações Necessárias 

 Acompanhamento das ações. 

 

Análise da Meta 

 

Esta meta tem como finalidade a realização de ações 

específicas que visem a facilitar o acesso dos cidadãos à Justiça em 

todo o Estado, por meio de diversos projetos, com o intuito de 

fortalecer a confiança da sociedade no Poder Judiciário. 

Ressalta-se que a iniciativa “Carta de Serviços ao Cidadão” 

não foi ainda contabilizada para a mensuração desta meta, visto que 

não foram entregues ainda os resultados desse projeto. 

As demais iniciativas elencadas para essa meta, cujo status 

apresenta-se “em execução”, já contabilizam resultados alcançados.   

Não foram identificados pontos de maior atenção para essa 

meta. A seguir apresenta-se um panorama das iniciativas 

estratégicas, constantes da meta. 
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Adoção Especial 

 

A campanha 'Adoção Especial' 

foi idealizada pela Corregedoria-Geral 

da Justiça de Goiás (CGJGO) e 

lançada no dia 18 de junho de 2015, no 

Auditório da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás 

(Asmego), durante o workshop da Infância e Juventude. 

O objetivo do projeto é incentivar as famílias para a adoção 

de crianças especiais. No Estado de Goiás, onze crianças especiais 

de 3 a 17 anos, estão no Cadastro Nacional de Adoção (CNA) em 

cinco comarcas para serem adotadas.  

A adoção é regulamentada pelo Código Civil e pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), que determina que o 

procedimento deve priorizar as necessidades, interesses e direitos 

da criança ou adolescente. A lei reforça aquilo que é o maior desejo 

de quem está nos abrigos, ser especial na vida de alguém. 

 

Amparando Filhos 

 

Inédito no País, o Projeto 

Amparando Filhos - Transformando 

Realidades com a Comunidade Solidária, 

idealizado pelo juiz Fernando Augusto 
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Chacha de Rezende, da Comarca de Serranópolis, foi bem acolhido 

no cenário nacional e inclusive muito elogiado pela Corregedora 

Nacional de Justiça, ministra Nancy Andrighi. 

O projeto foi inicialmente implantado nas Comarcas de 

Serranópolis e Jataí, para prover suporte psicológico, educacional e 

assistencial as crianças e adolescentes filhos de mães detentas. O 

projeto, cuja coordenação geral está sob a responsabilidade do 

Núcleo de Responsabilidade Social e Ambiental do TJGO, está ativo 

há três meses, atende atualmente 35 filhos de detentas e é intenção 

do Núcleo expandi-lo para todas as Comarcas do Estado. 

 
Audiências Públicas 

 

O Projeto Audiências Públicas tem por finalidade promover o 

acesso e a melhoria da comunicação entre a comunidade e o Poder 

Judiciário. 

Em 2015 foram realizadas 13 audiências públicas nas 

Comarcas de: Goianésia, Caldas Novas, Buriti Alegre, Aparecida de 

Goiânia, Rio Verde, Cidade de Goiás, Cavalcante, Anápolis, Jataí, 

Iporá, Uruaçu, Valparaíso e Formosa. 
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Carta de Serviços ao Cidadão 

 
A Carta de Serviços, visa informar aos cidadãos quais os 

serviços prestados, como acessar e obter esses serviços e quais são 

os compromissos com o atendimento e os padrões de atendimento 

estabelecidos. 

Esse documento tem por finalidade aprimorar as 

informações do Judiciário disponíveis para a sociedade, de forma 

objetiva, direta e educativa, sempre com foco na orientação e 

informação.  

 
Certidão de Óbito nos Hospitais Públicos 

 
O projeto visa a emissão de certidões de óbito dentro dos 

hospitais públicos. Atualmente, o projeto está em funcionamento no 

Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). 

 

Justiça Ativa 

 
 

Em outubro de 2015, foi 

constituído um Grupo de Trabalho 

por meio do Decreto Judiciário n° 

2.650, com a finalidade de identificar eventuais necessidades de 

restruturação do projeto Justiça Ativa, estudar e analisar prpostas 

para posteriormente sugerir alterações no projeto original, que 

consiste na mobilização de magistrados, servidores e voluntários, 
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em parceria com o Ministério Público, Defensoria Pública e Ordem 

dos Advogados do Brasil, visando a realização de audiências e, 

consequentemente, acelerar a prestação jurisdicional. 

Este grupo de trabalho estabeleceu novos critérios para 

desenvolvimento do projeto elegendo 3 Comarcas, desprovidas de 

magistrado titular para realização dos trabalhos. Foi designada uma 

equipe que realizou a separação dos processos que seriam 

trabalhados nas edições do Justiça Ativa, dando preferência aos 

processos que atendem a Meta 2 do CNJ e os processos de 

violência doméstica, sem contudo perder o foco de reduzir a taxa de 

congestionamento. 

O trabalho desenvolvido nas comarcas de Posse, São 

Domingos e Campos Belos foi bastante profícuo e atingiu números 

excelentes, conforme apresentados a seguir: 1.225 audiências 

designadas, 281 decisões, 872 sentenças, e 775 despachos. 

Com os novos critérios porpostos para este projto, além das 

audiências realizadas, foram proferidas decições e sentenças que 

colaboraram para a efetividade da prestação jurisdicional. 

 

Justiça Educacional 

 
O Programa Justiça Educacional, compõe o portfólio de 

projetos do Núcleo de Responsabilidade Social e Ambiental do 

TJGO e está está atualmente sob a Coordenação do Juiz da 

Comarca de Serranópolis Dr. Fernando Chacha. 
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A 1ª edição do projeto foi realizada em 16/10/2015 na 

Comarca de Serranópolis e participaram 300 crianças da rede 

municipal de educação. 

O cronograma para 2016 está em elaboração, com previsão 

de inicio a partir do mês de fevereiro. 

 

Programa Acelerar - Coordenadoria de Lítigios de Natureza 

Previdenciária 

 
A Coordenadoria de Litígios de 

Natureza Previdenciária promove a 

realização de audiências concentradas 

de conciliação, instrução e julgamento 

de demandas previdenciárias. A seguir apresentam-se os resultados 

dos mutirões realizados em 2015: 

 81 edições; 

 69 Comarcas atendidas; 

 12.796 audiências realizadas; 

 10.354 sentenças; 

 6.773 benefícios concedidos, resultando num 

montante de R$ 93.424.856,23; 

 16.995 processos baixados. 
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Programa Pai Presente 

 
O Programa Pai Presente é uma 

campanha de reconhecimento voluntário de 

paternidade. Seu objetivo é a redução do 

quantitativo de cidadãos que não possuem o 

nome do pai no registro de nascimento. 

No dia 09 de julho de 2015 foi realizado um workshop para 

capacitação de 97 servidores para atuarem na Semana Estadual de 

Reconhecimento Espontâneo de Paternidade, realizada entre os 

dias 3 a 7 de agosto de 2015, que resultou em mais de 300 

reconhecimentos de paternidade.  

No ano de 2015 em todo o Estado de Goiás foram realizados 

3.028 reconhecimentos de paternidade pelo projeto. 

 

Semana Nacional de Conciliação 

 
A 10ª Semana Nacional da Conciliação, realizada entre os 

dias 23 e 27 de novembro/2015. Nesta edição o Poder Judiciário de 

Goiás alcançou um marco recorde: 99,8% das questões processuais 

e pré-processuais atendidas foram finalizadas em acordo. Esse total 

representou uma arrecadação de R$ 515 milhões, sendo a maior 

parte voltada aos cofres públicos. 

As 30 cidades do Estado que participaram do evento 

receberam, juntas, quase 100 mil audiências, com índice de 

realização entre as designadas de 95%. 
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Sistema Eletrônico de Registro Civil de Nascimento em 

Maternidade (SERCIM) 

O projeto, coordenado pela Corregedoria-Geral da Justiça de 

Goiás (CGJGO) conta com a parceria das Secretarias de Cidadania 

e Trabalho, Municipal de Saúde e Assistência Social de Goiânia e 

Serviços de Registro Civil da capital. O SERCIM interliga cada uma 

das maternidades e hospitais previamente cadastrados pelas 

entidades mantenedoras dos registros civis da Comarca em que o 

ato for praticado, permitindo, dessa forma, que o documento seja 

lavrado e entregue ao representante legal da criança registrada 

antes da alta médica da mãe. 

Atualmente o SERCIM está instalado em doze 

maternidades/hospitais da capital. 

1) Maternidade Municipal Aristina Cândida; 

2) Hospital Santa Casa de Misericórdia de Goiânia; 

3) Hospital Nossa Senhora Aparecida; 

4) Maternidade Irma Léia Durkin; 

5) Hospital Materno Infantil Santa Rita De Cássia; 

6) Centro Minicipal de Saúde Dr. Serafim De Carvalho; 

7) Associação Proteção a Maternidade e a Infância; 

8) Hospital Materno Infantil; 

9) Maternidade Nossa Senhora de Lourdes; 

10) Hospital Regional de Luziânia; 

11) Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG 

(Maternidade Dona Iris); 

12) Maternidade Nascer Cidadão.  
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Meta 2 – Elaborar o Plano de Logística Sustentável 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. 

Responsável da Meta: Núcleo de Responsabilidade Social e 

Ambiental 

 
Gráficos 

 

Figura 3 – Evolução - Meta 2 

 

Figura 4 - Dashboard - Meta 2 
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Situação das Iniciativas 

 

Iniciativas 
Estratégicas 

Impacto na 
Meta 

Responsável Situação 

Modernizar os 
Arquivos Judiciais 

Alto 
Comissão Gestão 

Documental 
Em execução 

Plano de Logística 
Sustentável (PLS) 

Alto 
Núcleo de 

Responsabilidade 
Social e Ambiental 

Em execução 

Destinação dos 
Resíduos Sólidos 

Alto 
Núcleo de 

Responsabilidade 
Social e Ambiental 

A iniciar 

Descarte de Bens 
Inservíveis 

Alto 
Núcleo de 

Responsabilidade 
Social e Ambiental 

Em execução 

Definição e 
implantação de 
critérios de 
Aquisições 
Sustentáveis 

Alto 
Núcleo de 

Responsabilidade 
Social e Ambiental 

A iniciar 

 

Pontos Críticos 

 Ausência de definição e sistematização das ações relativas às 

aquisições sustentáveis. 

 

Ações Necessárias 

 Acompanhar a implantação das ações do projeto piloto em 

Hidrolândia; 

 Priorizar pontos do PLS, relativos à aquisições sustentáveis e 

ao descarte de resíduos e bens inservíveis; 

 Concluir a compra dos Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI) para uso no arquivo judicial da Comarca de Goiânia. 
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Análise da Meta 

 

Esta meta tem como finalidade a elaboração do Plano de 

Logística Sustentável – PLS, conforme estabelecido pela Resolução 

nº 201/2015 do CNJ, que se propõe a estabelecer e acompanhar 

práticas de sustentabilidade, de racionalização e de qualidade, que 

tem por razão uma melhor eficiência do gasto público e da gestão 

dos processos de trabalho. 

O Plano de Logistíca Suntentável do TJGO foi apresentado e 

aprovado pela Corte Especial em 26/08/2016, e será implantado 

como projeto piloto na comarca de Hidrolândia a partir de 

janeiro/2016, tendo como foco as ações de redução de consumo de 

papel, água, energia e combustível, e os procedimentos de descarte 

de resíduos e bens inservíveis. 
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4.3. Perspectiva Processos Internos 

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. 

Responsável da Meta: Presidência / Corregedoria-Geral da 

Justiça 

 
Gráficos 

Figura 5 - Evolução - Meta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Dashboard - Meta 3 



 

PODER JUDICIÁRIO 
PRESIDÊNCIA 
Secretaria de Gestão Estratégica - SGE 

 

27 

 

Situação das Iniciativas 

 

Iniciativas Estratégicas 
Impacto 
na Meta 

Responsável Situação 

Programa Acelerar – 
Coord. de Improbidade 
Administrativa e 
Combate à Corrupção 

Alto Presidência Em execução 

 

 
Pontos Críticos 

 Desempenho estabilizado, necessitando de outras ações para 

alavancar a tramitação dos processos desta natureza. 

 
Ações Necessárias 

 Dar continuidade ao trabalho de avaliação dos processos, com 

prioridade para os processos incluídos na meta nacional do 

CNJ; 

 Implantar procedimento para a priorização da tramitação na 

unidade judiciária; 

 Fórum temático entre TJGO, MPGO e OAB-GO para 

discussão conjunta para integração de ações entre os 

envolvidos. 
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Análise da Meta 

 
A meta tem por escopo a redução do acervo de processos, 

pendentes de julgamento, relativos à corrupção e à improbidade 

administrativa, por meio de projetos e ações estratégicas específicas 

para este fim, considerando que são processos complexos e que 

envolvem diversas vertentes do Poder Público. 

O Programa Acelerar em parceria com a Diretoria de Gestão 

da Informação da SGE disponibilizou o módulo SGE – Corporativo, 

acessado pelo Sistema ARCA, que tem por objetivo disponibilizar a 

relação dos processos que compõem a Meta 4 – CNJ (2015) e a 

Meta 3 – Plano de Gestão 2015-2017. O intuito é averiguar o acervo 

das ações das naturezas supramencionadas pois, em virtude de 

equívocos de cadastramento, há no Sistema de Primeiro Grau (SPG) 

vários processos de outras naturezas (principalmente ações civis 

públicas diversas) cadastrados como se fossem por ato de 

improbidade administrativa. 

A fim, de minimizar as causas dos equívocos de 

cadastramento na propositura das ações e visando uma maior 

integração entre as partes envolvidas nos processos de improbidade 

administrativa, propõe-se realizar em 2016 um fórum sobre à 

temática entre TJGO, MPGO e OAB-GO, proporcionando aos 

Procuradores, Promotores e Magistrados à troca de experiências, 

visando a efetividade na tramitação destes processos, em razão do 

clamor social pelo combate à corrupção e o controle e fiscalização 

do gasto público.   
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Meta 4 – Aprimorar os procedimentos de aquisição de 

materiais, bens e serviços, visando à redução do tempo de 

tramitação em 10%. 

Responsável da Meta: Diretoria Administrativa 

 

Gráficos 

 

Figura 7 - Evolução - Meta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Dashboard - Meta 4 
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Situação das Iniciativas 

 

Iniciativas 
Estratégicas 

Impacto na 
Meta 

Responsável Situação 

Processo Eletrônico 
de Compra 

Alto 
Diretoria 

Administrativa 
Concluído 

Plano de Atuação do 
Controle Interno 

Baixo Controle Interno 
Ação 

continuada 

Gestão de Contratos Alto 
Diretoria 

Administrativa 
Em execução 

 

Pontos Críticos 

 Observam-se duas situações: processos que tramitam 

fisicamente e processos eletrônicos. Com relação aos 

processos físicos, constata-se que estes estão elevando o 

tempo de tramitação. 

 

Ações Necessárias 

 Adotar tabela de “assuntos” no sistema PROAD, conforme 

tabela de temporalidade de documentos administrativos; 

 Regulamentar procedimentos de arquivamento dos processos 

eletrônicos. 

 

Posicionamento da Área Responsável 

 Todos os processos de aquisição estão sendo digitalizados, 

quando estes chegas aptos para fazer as Aquisição de 

Materiais, Serviços e Obras (AMSO). 
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Análise da Meta 

 

Esta meta busca racionalizar os procedimentos relativos às 

aquisições, a fim de minimizar o tempo e o fluxo das atividades, 

promovendo a agilidade e a transparência das informações, dando o 

suporte necessário à execução das operações essenciais ao 

cumprimento da missão do TJGO. 

Em junho de 2015 foi lançado o Processo de Compras 

Eletrônico. Nesse modelo, o processo antes físico, passou a tramitar 

em meio eletrônico, proporcionando maior agilidade aos 

procedimentos relacionados à aquisição de produtos e serviços. 

O índice de 48,9%, supera sobremaneira os 10% 

estabelecidos para esta meta, decorre efetivamente da utilização do 

PROAD Compras a partir de julho de 2015. 

 

  



 

PODER JUDICIÁRIO 
PRESIDÊNCIA 
Secretaria de Gestão Estratégica - SGE 

 

32 

 

Meta 5 – Desenvolver mecanismos de inteligência para a 

identificação de situações de anormalidade na tramitação de 

processos judiciais e/ou administrativos. 

Responsável da Meta: Diretoria de Gestão da Informação / 

Controle Interno 

 
Gráficos 

 

Figura 9 - Evolução - Meta 5 

 

Figura 10 - Dashboard - Meta 5 

 

 



 

PODER JUDICIÁRIO 
PRESIDÊNCIA 
Secretaria de Gestão Estratégica - SGE 

 

33 

 

Situação das Iniciativas 

 

Iniciativas 
Estratégicas 

Impacto na 
Meta 

Responsável Situação 

Data 
Warehouse 

Alto 
Diretoria de Gestão da 

Informação 
Em execução 

Sistema de 
Controle de 
Andamento 
Processual 

Alto 
Diretoria de Gestão da 

Informação 
A iniciar 

 
Pontos Críticos 

 Projetos sob a responsabilidade da SGE (elaboração e 

execução). 

Ações Necessárias 

 Priorização das atividades na Diretoria de Gestão da 

Informação, para execução dos projetos da meta; 

 Definir extração de dados para sistemas judiciais e sistemas 

administrativos. 

Análise da Meta 

 
A proposta desta meta é utilizar os recursos disponíveis de 

tecnologia da informação para fazer cruzamento de dados que 

possibilitem identificar anormalidades nos trâmites processuais e/ou 

administrativos, visando a assegurar o correto andamento dos feitos, 

em conformidade com os princípios formadores da Administração 

Pública. O projeto está aguardando a implantação do novo sistema 

judicial eletrônico para iniciar seu desenvolvimento, motivo pelo qual 

o índice da meta está em 0,0%. 
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Meta 6 – Ampliar para 50% o número de processos eletrônicos 

em relação ao total de processos que são protocolizados. 

Responsável da Meta: Corregedoria-Geral da Justiça / 

Diretoria de Informática 

 

Gráficos 

Figura 11 - Evolução - Meta 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Dashboard - Meta 6 
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Situação das Iniciativas 

 

Iniciativas 
Estratégicas 

Impacto na 
Meta 

Responsável Situação 

Processo Judicial 
Eletrônico 

Alto 
Diretoria de 
Informática 

Em execução 

 
Pontos Críticos 

 Para o alcance da meta é necessário um aumento de 18,4% 

no número de processos eletrônicos em relação ao número de 

processos protocolizados.  

 O processo de digitalização dos autos judiciais em tramitação; 

 O pleno funcionamento do sistema de processo judicial 

eletrônico; 

 
Ações Necessárias 

 Acompanhamento da digitalização dos processos e do 

desenvolvimento do novo sistema judicial eletrônico; 

 Utilizar o sistema PROJUDI, para a Execução Fiscal, nas 

comarcas que ainda não utilizam. 

 

Posicionamento da Área Responsável 

 Digitalização 

o Os três primeiros lotes digitalizados, foram reprovados 

duas vezes pelo controle de qualidade que causou certo 

atraso no cronograma previsto;  

o 12 lotes formados e disponíveis para a empresa 

digitalizar (uma média de 6 mil processos) aguardam o início 
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da digitalização; 

o 5 mil processos da 3ª Vara da Fazenda Pública 

Estadual já foram digitalizados e enviados para o arquivo, 

previsão de conclusão desta vara para meados de fevereiro; 

o As próximas Varas a serem digitalizados os processos: 

1ª e 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual. 

o Estudar viabilidade de aditivar o contrato e montar uma 

linha de produção dentro da 1ª Vara da Fazenda Pública 

Municipal, haja vista a peculiaridade da vara, tendo mais de 

200 mil processos e de no máximo 10 páginas; 

o Estudar viabilidade de contratação de uma local para a 

guarda física dos processos digitalizados, pois o arquivo 

judicial não irá suportar o volume; 

 

 Sistema Judicial Eletrônico 

o Treinamento de informática básica está sendo realizado 

nas câmaras; 

o Próximas turmas previstas em fevereiro, para as 

fazendas públicas estaduais; 

o O Sistema Judicial Eletrônico já permite o cadastro do 

advogado on-line, não sendo necessário ele vir 

presencialmente na Corregedoria-Geral de Justiça; 

o O novo Sistema Judicial Eletrônico deverá ser 

implantado nas Varas Cíveis, com início previsto para o fim 

do 1º semestre de 2016. 

 

 A Corregedoria-Geral da Justiça sugeriu implantar Projudi nas 
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Comarcas que ainda não o utilizam para que a protocolização 

das ações do executivo fiscal sejam eletrônicas. 

 

Análise da Meta 

 
O projeto do Processo Judicial Eletrônico trata da unificação 

dos quatro sistemas processuais em uso atualmente no âmbito do 

Poder Judiciário goiano, que são: Processo Judicial Digital (Projudi), 

Processo Judicial Eletrônico (PJe), Sistema de Primeiro Grau (SPG) 

e Sistema de Segundo Grau (SSG).  

Em julho de 2015, a proposta desse sistema unificado doi 

apresentado aos juízes da capital. A iniciativa é da Comissão de 

Informatização do TJGO, presidida pela desembargadora Amélia 

Martins de Araújo e validada pelo atual presidente do TJGO – Des. 

Leobino Valente Chaves.  

O cronograma previsto para a implantação do novo sistema 

prevê inicialmente as varas de fazenda pública e posteriormente as 

varas cíveis e de família. 

A meta requer atenção para que a implantação seja 

concluída até o final de 2016.  
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Meta 7 – Implantar critérios para a aferição da produtividade 

individual de magistrados e servidores da área fim, 

considerando às especificidades das diferentes unidades 

judiciárias. 

Responsável da Meta: Secretaria de Gestão Estratégica 

 
Gráficos 

Figura 13 - Evolução - Meta 7 

 

 

Figura 14 - Dashboard - Meta 7 
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Situação das Iniciativas 

 

Iniciativas 
Estratégicas 

Impacto 
na Meta 

Responsável Situação 

Implantar critérios - 
Resolução nº 
184/2013 

Alto 
Diretoria de Gestão da 

Informação A iniciar 

Desempenho das 
Unidades Judiciárias Alto 

Secretaria de Gestão 
Estratégica A iniciar 

Aperfeiçoamento dos 
procedimentos 
internos 

Alto 
Diretoria de Gestão da 

Qualidade A iniciar 

Programa Modernizar 
Alto 

Diretoria de Gestão da 
Qualidade 

A iniciar 

 

Pontos Críticos 

 Conclusão da ferramenta de extração de dados pela Diretoria 

de Gestão da Informação. 

 
Ações Necessárias 

 Priorizar as atividades de extração de dados, uma vez que, 

quando concluídas, propriciarão o alcance de outras metas do 

plano. 
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Análise da Meta 

 
O propósito desta meta é definir critérios e métodos que 

propiciem a mensuração da produtividade individual de magistrados 

e de servidores, com o intuito de aferir o desempenho e a eficiência 

dos serviços prestados pelo Judiciário goiano à sociedade. Para 

tanto, serão realizados estudos com o objetivo de identificar as 

especificidades das unidades judiciárias e as particularidades de 

suas atividades, possibilitando assim a definição de parâmetros 

ideais de produtividade. 

Os estudos já foram iniciados para mensuração do 

desempenho das unidades judiciárias e para a definição dos critérios 

será utilizado como base a Resolução nº 184/2013. 
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Meta 8 – Ampliar em 100% o número de CEJUSCs em 

funcionamento. 

Responsável da Meta: Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos 

 

Gráficos 

Figura 15 - Evolução - Meta 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Dashboard - Meta 8 
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Situação das Iniciativas 

 

Iniciativas 
Estratégicas 

Impacto 
na Meta 

Responsável Situação 

Ampliação dos 
CEJUSCs 

Alto 
Núcleo Permanente de 

Métodos Consensuais de 
Solução de Conflitos 

Em execução 

 
Pontos Críticos 

 Faltam instalar 16 Cejuscs para cumprir o índice estabelecido 

para a meta. 

 
Ações Necessárias 

 Definir estratégia para a implantação dos 16 Cejuscs em 2016, 

iniciando, imediatamente, os procedimentos de aquisição 

necessários; 

 Fortalecer o uso dos CEJUSCs na execução fiscal, pré-

processual; 

 Viabilizar a utilização dos CEJUSCs como pré-processual, nas 

demandas dos Juizados Especiais. 

 
Posicionamento da Área Responsável 

 Adequação do rito para propositura de criação dos CEJUSCs, 

para que o Coordenador do NUPEMEC possa fazer os 

encaminhamentos diretamente para o Presidente do TJGO; 

 6 processos sobre criação de CEJUSCs já foram iniciados e 

estão aguardando finalização, sendo:  

o Processo nº 5457998 - Instalação de CEJUSC em 

Iporá-GO; 
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o Processo nº 5404215 - Instalação de CEJUSC em 

Goiás-GO; 

o Processo nº 5458013 - Instalação de CEJUSC em 

Cristalina-GO; 

o Processo nº 5414083 - Instalação de CEJUSC em 

Goiânia - FAZENDA MUNICIPAL; 

o Processo nº 4093046 - Instalaçao de CEJUSC em 

Goiânia – GO; 

o Processo nº 5458030 - Instação de CEJUSC em Santo 

Antonio do Descoberto – GO; 

 Imposição da Lei 17.928/12, que dispõe sobre normas 

suplementares de licitações e contratos pertinentes a obras, 

compras e serviços, bem como convênios, outros ajustes e 

demais atos administrativos negociais no âmbito do Estado de 

Goiás. A referida Lei pede certidões negativas que alguns 

órgãos do executivo não possuem e, desta forma inviabiliza a 

assinatura dos termos de cooperação técnica; 

 O planejamento da Semana Nacional da Concliação – 2016 

iniciará em março. 
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Análise da Meta 

 

O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 

125/2010, dispõe dentre outras diretrizes sobre a criação dos 

Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSCs, que proporcionam aos cidadãos a conciliação e a 

mediação como forma de resolução para seus conflitos, visto que 

estes são instrumentos efetivos de pacificação social, solução e 

prevenção de litígios. 

Nesse primeiro ano da gestão 2015-2017, foram implantados 

8 novos CEJUSCs, totalizando 32 que estão em pleno 

funcionamento de suas atividades. 

Entretanto a meta estabelecida, que prevê a instalação de 

24 novos Cejuscs neste biênio, requer atenção aos procedimentos 

para instalação dos próximos 16 ainda em 2016. 
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Meta 9 – Reduzir em 10% o quantitativo de casos novos de 

demandas repetitivas dos grandes litigantes. 

Responsável da Meta: Núcleo de Enfrentamento das 

Demandas Repetitivas e Complexas - Programa Acelerar 

 
Gráficos 

 

Figura 17 - Evolução - Meta 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Dashboard - Meta 9 
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Situação das Iniciativas 

Iniciativas 
Estratégicas 

Impacto na 
Meta 

Responsável Situação 

Programa Acelerar – 
Coord. Demandas 
Repetitivas 

Alto Presidência Em execução 

Sistema de Gestão 
das Ações Repetitivas 
e Grandes Litigantes 

Médio 
Diretoria de Gestão 

da Informação Concluído 

Dia Estadual de 
Julgamentos 
Colegiados 

Baixo 
Corregedoria-Geral 

da Justiça 
Ação 

continuada 

 
Pontos Críticos 

 Definir as linhas de atuação da Programa Acelerar – 

Coordenadoria de Demandas Repetitivas para o ano de 2016. 

 
Ações Necessárias 

 Discutir alternativas, com o NUPEMEC, para a adoção de 

práticas de conciliação pré-processual; 

 Implantar nos CEJUSCs, modelo de gestão das execuções 

fiscal, nos moldes observado na comarca de Valparaíso. 

 

Posicionamento da Área Responsável 

 Coordenador do Programa Acelerar irá provocar o 

coordenador do NUPEMEC para iniciar estudos para 

implantação das audiências de conciliação on-line, nos moldes 

do TJRJ; 

 Reunião com o Coordenador da Coordenadoria das 

Demandas Repetitivas será agendada para fevereiro. 
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Análise da Meta 

 

No ano de 2015 a Diretoria de Gestão da Informação – SGE 

disponibilizou o Sistema de Gestão das Ações Repetitivas e Grandes 

Litigantes, para o Programa Acelerar – Coordenadoria de Demandas 

Repetitivas. O sistema permite identificar quais são as empresas que 

possuem ações repetitivas e quem são os grandes litigantes do 

Poder Judiciário goiano. 

Com o suporte deste sistema, o Programa Acelerar realizou 

reuniões com as empresas de telefonia (Tim e Vivo) e a 

Coordenação do NUPEMEC, para definirem em conjunto uma 

metodologia de trabalho, visando a realização de audiências de 

pautas específicas dos grandes litigantes pelos Cejuscs. O resultado 

destas reuniões foi a parceria firmada entre o 1º Cejusc da Comarca 

de Goiânia e as empresas supramencionadas, com a realização de 

117 audiências em agosto de 2015 e 79,5% de acordos alcançados. 

Além disso, o Programa Acelerar, em parceria com a 

Secretaria de Gestão Estratégica, visitou o Cejuscs da Comarca de 

Valparaíso para conhecer e estudar a metodologia de trabalho para 

a tratativa pré-processual das execuções fiscais do município. Os 

estudos apontaram que a metodologia aplicada nesse Cejusc deve 

ser ampliada para os demais, pois 90% dos casos já são 

solucionados de forma pré-processual. 

Para 2016, será apresentando ao Coordenador do 

NUPEMEC a metodologia supracitada para que possa ser difundida 

e aplicada nos demais Cejuscs do Estado. 
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Meta 10 – Implantar cinco ações de melhoria da gestão das 

execuções fiscais e cíveis. 

Responsável da Meta: Núcleo de Enfrentamento das 

Demandas Repetitivas e Complexas - Programa Acelerar 

 

Gráficos 

Figura 19 – Evolução - Meta 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Dashboard – Meta 10 
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Situação das Iniciativas 

 

Iniciativas 
Estratégicas 

Impacto na 
Meta 

Responsável Situação 

Implantação de Varas 
de Execução Fiscal 

Alto Presidência Concluído 

Programa Acelerar – 
Coord. Execução 
Fiscal 

Alto Presidência Em execução 

 
Pontos Críticos 

 Reestruturação dos procedimentos de trabalho da 1ª Vara da 

Fazenda Pública Municipal de Goiânia; 

 Digitalização do acervo da Vara de Execução Fiscal 

Municipial. 

 
Ações Necessárias 

 Criar coordenadoria, dentro do Núcleo de Enfrentamento das 

Demandas Repetitivas (Programa Acelerar), para coordenar 

ações sobre as execuções cíveis; 

 Acompanhar os pontos críticos apresentados. 

 

Posicionamento da Área Responsável 

 O Coordenador do Programa Acelerar sugeriu criar uma 

coordenadoria de execução cível dentro do programa, visando 

desenvolver ações voltadas para a temática. 
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Análise da Meta 

 
Essa meta tem por finalidade desenvolver mecanismos 

internos e parcerias com instituições públicas e privadas, envolvidas 

nos processos de execuções fiscais e cíveis, para que estes possam 

ser solucionados em tempo razoável e com maior eficiência, 

aperfeiçoando assim a gestão dos processos destas naturezas. 

Para tanto, duas varas da capital tiveram suas competências 

alteradas passando somente a julgar os processos de execução 

fiscal. A 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal e de Registros 

Públicos de Goiânia, passou a julgar somente as execuções fiscais 

municipais, conforme disciplinam as Resoluções nº22/2014 e nº 

33/2015 do TJGO e a 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de 

Goiânia, as execuções fiscais estaduais, de acordo com a Resolução 

nº 31/2015 do TJGO. 

Nesse sentido, o Programa Acelerar – Coordenadoria de 

Execução Fiscal, em conjunto com a Coordenadoria Judiciária da 

Diretoria do Foro da Comarca de Goiânia, vêm desenvolvendo as 

ações de: reestruturação dos procedimentos de trabalho da 1ª Vara 

da Fazenda Pública Municipal de Goiânia e a digitalização do acervo 

das duas varas supramencionadas. 

Foram contabilizadas para essa meta as ações:  

 Implantação da Guia Única de Recolhimento em Goiânia;  

 Alteração da competência da 3ª Vara da fazenda Pública 

Estadual para somente execução fiscal estadual; e 

 Mutirão de Negociação Fiscal da Prefeitura de Goiânia 
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realizado entre os dias 28/09/15 a 09/10/15. Segundo dados 

estatísticos do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos (NUPEMEC), este resultou em uma 

arrecadação de R$ 79.935.702,88 para a Prefeitura de 

Goiânia sendo 42.676 o número de débitos não ajuizados 

negociados (pré-processual) e 14.988 ajuizados. Ressalta-se 

que esses números não referem-se à quantidade de 

processos, haja vista que um processo em geral possui mais 

de um débito. 

 

Para o total do cumprimento dessa meta, o Programa 

Acelerar já analisa novas ações para 2016, incluído ações 

específicas para as execuções cíveis. 
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Meta 11 – Realizar cinco ações para o aprimoramento da 

gestão da Justiça Criminal. 

Responsável da Meta: Presidência / Corregedoria-Geral da 

Justiça 

 
Gráficos 

 

Figura 21 - Evolução - Meta 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Dashboard - Meta 11 
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Situação das Iniciativas 

 

Iniciativas 
Estratégicas 

Impacto 
na Meta 

Responsável Situação 

Audiências de 
Custódia 

Alto Presidência Concluído 

Videoconferência Médio 
Corregedoria-Geral da 

Justiça 
A iniciar 

Justiça Terapêutica Alto Justiça Terapêutica Em execução 

Justiça Restaurativa Alto 
Coordenadoria da 

Infância e da 
Juventude  

A iniciar 

Fortalecimento dos 
órgãos de execução 
penal 

Médio 
Corregedoria-Geral da 

Justiça 
Em execução 

Políticas de Proteção à 
Mulher e à Infância e 
Juventude 

Médio 

Coordenadoria da 
Mulher em Situação de 
Violência Doméstica e 
Familiar, de Execução 
Penal e da Infância e 

da Juventude 

Em execução 

 
Pontos Críticos 

 Meta em situação confortável, porém existem iniciativas que, 

se executadas, facilitarão as rotinas de trabalho na Justiça 

Criminal; 

 Ressalta-se que o Projeto Justiça Restaurativa, que busca 

atender a Meta Nacional nº 8 do CNJ de 2016 com data final 

de execução para dezembro do corrente ano. Os projetos 

piloto estão sendo elaborados em parceria com a 

Coordenadoria da Infância e Juventude. 
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Ações Necessárias 

 Concluir a elaboração dos projetos que ainda não foram 

iniciados, como o Justiça Restaurativa; 

 Executar plano de ação da Política de Priorização do Primeiro 

Grau, referente a Justiça Criminal. 

 
Posicionamento da Área Responsável 

 Novas ações para o aprimoramento da justiça criminal já estão 

sendo planejadas pela Corregedoria-Geral de Justiça para ano 

de 2016. 

 
Análise da Meta 

Os ritos e procedimentos da Justiça Criminal são definidos 

pelo Código Penal, pelo Código Processual Penal, pelas 

recomendações do Conselho Nacional de Justiça e pela Estratégia 

Nacional de Justiça e Segurança Pública - ENASP. Contudo é 

possível, respeitando-se a legislação vigente e as diretrizes traçadas 

por esses órgãos, aprimorar a gestão da Justiça Criminal por meio 

da realização de iniciativas estratégicas direcionadas para este fim. 

Destarte, em agosto de 2015 foi firmado o  termo de 

cooperação entre o TJGO, o Governo e a Defensoria Pública do 

Estado de Goiás para a realização das audiências de custódia, com 

o intuito de apresentar os presos em flagrante ao juiz em até 24 

horas. 

O Programa Justiça Terapêutica, está implantado na 

Comarca de Goiânia e Piracanjuba. A proposta é desenvolver um 

conjunto de medidas e ações visando aumentar a possibilidade dos 
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usuários e dependentes de drogas compreenderem e modificarem 

sua realidade. A partir dessa perspectiva, cada pessoa avaliará sua 

mudança de comportamento, tanto em relação ao uso de drogas, 

quanto no seu relacionamento com a sociedade. Promove ainda 

ações que objetivem a reinserção social de seus participantes. 

No que se refere ao Justiça Restaurativa, o Conselho 

Nacional Justiça (CNJ) definiu como meta nacional para 2016, 

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. Para atender a essa 

meta, iniciou-se os estudos para implantação de projeto piloto com a 

Coordenadoria da Infância e Juventude. 

Demais ações, foram realizadas como:  

 Inspeções nos presídios do Estado de Goiás, que ocorreram 

nos meses de Agosto a Outubro resultando no Relatório de 

Inspeção aos Presídios de Goiás, que será entregue às 

autoridades do Poder Executivo de Goiás. 

 Realizado entre 17 e 18 de setembro de 2015 o Workshop da 

Justiça Criminal discutiu formas de melhorar a gestão e 

gerenciamento do sistema prisional. 

 Criação do grupo denominado “Gestão do Sistema Prisional” 

no Whatsapp. Criado pelo 1º Juiz Auxiliar da Corregedoria-

Geral de Justiça – Dr. Átila Naves Amaral, o grupo congrega 

todos os juízes criminais do Estado, visando a melhoria da 

comunicação entre eles e a celeridade nas ações propostas 

para a temática.  
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4.4. Perspectiva Recursos 

Meta 12 – Executar 100% do plano permanente de capacitação 

elaborado para a área fim. 

Responsável da Meta: Escola Judicial do Tribunal de Justiça 

de Goiás – EJUG 

 
Gráficos 

Figura 23 - Evolução - Meta 12 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Dashboard - Meta 12 
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Situação das Iniciativas 

 

Iniciativas 
Estratégicas 

Impacto 
na Meta 

Responsável Situação 

Implantar 
Política de RH 

Baixo 
Diretoria de 

Recursos Humanos 
Em execução 

Plano de 
Capacitação 
2015/2017 

Alto Escola Judicial Em execução 

Escola Judicial Alto Presidência Concluído 

 

Pontos Críticos 

 Transição da execução do Plano Permanente de Capacitação 

para a Escola Judicial. 

 

Ações Necessárias 

 Alinhamento  do Plano de Capacitação com a estratégia de 

priorização do primeiro grau. 

 

Posicionamento da Área Responsável 

 Diretoria de Recursos Humanos irá elaborar o projeto de 

implantação da política de recursos humanos; 

 Identificar os membros do comitê da Política de RH (Decreto 

nº 700/14), nomeados por decreto, e a sugestão que o comitê 

faça as validações das ações de implantação da política. 
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Análise da Meta 

 

Visando a atender o disposto na Resolução nº 194/2014 do 

CNJ, que institui a Política Nacional de Atenção Prioritária ao 

Primeiro Grau de Jurisdição, estabeleceu-se para este biênio, 

executar 100% do plano de capacitação definido para a área fim, 

incluindo magistrados e servidores. 

Em virtude da publicação da Resolução nº 40/15 do TJGO, 

em setembro, que criou a Escola Judicial do Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás – EJUG, iniciando suas atividades em novembro de 

2015, a gestão da capacitação continuada dos magistrados e 

servidores que antes era de responsabilidade da Diretoria de 

Recursos Humanos, passou a ser da EJUG e, por esse motivo, essa 

meta passou a ter como responsável a Escola. 

Até dezembro de 2015 as ações de capacitação previstas no 

Plano Capacitação 2015/2017 alcançaram 39,9% de cumprimento 

da meta proposta. Alguns cursos realizados até o momento, foram: 

Introdução funcional para servidores; formação de instrutores 

internos; treinamento de procedimentos de escrivania; treinamento 

em excelência no atendimento ao público; atualização em novo 

código de processo civil (CPC); formação em mediação e 

conciliação; atualização em assuntos da infância e juventude; 

atualização em gestão estratégica; bolsas de estudos de graduação, 

pós-graduação, mestrado e doutorado e capacitações voltadas ao 

aperfeiçoamento em tecnologia da informação.  
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Meta 13 – Conseguir 75% de adesão de magistrados e 

servidores ao programa de exames periódicos de saúde. 

Responsável da Meta: Centro de Saúde / Junta Médica 

 
Gráficos 

 

Figura 25 - Evolução - Meta 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Dashboard - Meta 13 
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Situação das Iniciativas 

 

Iniciativas Estratégicas 
Impacto 
na Meta 

Responsável Situação 

Política de Atenção Integral 
à Saúde de Magistrados e 
Servidores 

Alto Centro Médico A iniciar 

Justipaz Baixo 

Núcleo de 
Responsabilidade 

Social e 
Ambiental 

Ação 
continuada 

 
Pontos Críticos 

 Resolução nº 207/2015 do CNJ, que instituiu a Política de 

Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do 

Poder Judiciário; 

 Prazo de 90 (noventa) dias, até 15/01/2016 para nomeação do 

Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde; 

 Previsto envio de informações e dados referentes ao ano de 

2015 ao CNJ, no mesmo prazo de envio do Relatório Justiça 

em Números (29/2/2016). 

 
Ações Necessárias 

 Estabelecer uma estratégia para cumprimento da Resolução 

e, consequentemente, da meta estabelecida no Plano da 

Gestão; 

 Submeter para aprovação as minutas de resolução elaboradas 

pelo Centro de Saúde; 

 Fornecer sistema para uso do Centro de Saúde, integrado 
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com o banco de dados de recursos humanos. 

 
Posicionamento da Área Responsável 

 O Centro de Saúde informou a SGE sobre as minutas de 

Resoluções que tramitam em processos administrativos sobre 

a criação do SESMT e a concessão de adicionais de 

insalubridade e periculosidade, aos servidores públicos do 

Tribunal de Justiça de Goiás, fundamentais para o 

cumprimento da meta. 

 Outro aspecto salientado foi a necessidade de sistema 

informatizado de acompanhamento de atendimentos, 

vinculado ao sistema de gestão de pessoas, que facilitará o 

controle estatístico dos referidos atendimentos, a exemplo do 

sistema utilizado pelo TRE-GO. 

 

Análise da Meta 

Essa meta tem por objetivo estimular a realização de 

exames periódicos, a fim de prevenir problemas de saúde oriundas 

ou não da execução do trabalho e fomentar a cultura de atenção e 

cuidados permanentes à saúde e bem-star de magistrados e 

servidores. 

Tendo essa preocupação o Conselho Nacional de Justiça, 

por meio da Resolução nº 207/2015, instuiu a Política de Atenção 

Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário. 

O índice da meta permanece ainda em 0%, aguardando as 

ações que serão executadas a partir de 2016.  
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Meta 14 – Mapear 100% das competências dos cargos 

relacionados com as atividades finalísticas do poder judiciário. 

Responsável da Meta: Diretoria de Recursos Humanos 

 

Gráficos 

Figura 27 - Evolução - Meta 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Dashboard - Meta 14 
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Situação das Iniciativas 

 

Iniciativas 
Estratégicas 

Impacto 
na Meta 

Responsável Situação 

Gestão por 
Competências (Cargos) 

Alto 
Diretoria de Recursos 

Humanos 
Em execução 

Quadro Permanente de 
Servidores de TIC – 
Resolução do CNJ nº 
211/2015 

Baixo 
Diretoria de Recursos 

Humanos 
A iniciar 

 
Pontos Críticos 

 Projeto de mapeamento das competências dos cargos e dos 

servidores da área fim. 

 Resolução nº 211/2015 do CNJ – Seção III – das Pessoas. 

 
Ações Necessárias 

 Considerando a importância do projeto de mapeamento das 

competências dos cargos e dos servidores da área fim, e que 

no ano de 2016 o CNJ definiu a meta nacional - Mapear 100% 

das competências das funções da justiça de Primeiro e 

Segundo Graus, até 31/12/2016, para subsidiar a implantação 

da gestão por competências. 

  Realizar os levantamentos para viabilizar o cumprimento da 

Resolução nº 211/2015, em especial na parte que trata da 

fixação de servidores na área de TI. 

Posicionamento da Área Responsável 

 A previsão de conclusão do projeto de mapeamento das 

competências dos cargos é para o final de abril de 2016. 
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 A Diretoria de Recursos Humanos irá apoiar na elaboração do 

PETIC 2015-2020, no que contemplará a parte do quadro de 

servidores de TI. 

Análise da Meta 

Dentre as diretrizes  da Resolução nº 192/2014 do CNJ, 

consta a identificação das competências funcionais, que são aquelas 

requeridas para todos os cargos da organização. No que tange as 

competências profissionais, deve-se considerar como um conjunto 

de conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas pelo cargo para 

apresentar um bom desempenho em determinado contexto de 

trabalho.  

Neste contexto, essa meta tem por objetivo identificar as 

competências necessárias à atuação diária dos cargos relacionadas 

às atividades finalísticas do Poder Judiciário. 

O mapeamento das competências dos cargos deve ser 

executado primeiro, para posteriormente ser realizado o 

mapeamento das competências pessoais (Meta 15). Considerando 

que tal assunto consta das metas nacionais de 2016, torna-se de 

fundamental importância a execução imediata dos projetos para o 

cumprimento desta meta. 

Além disso, é necessário verificar a viabilidade de 

cumprimento da Resolução nº 211/2015, em especial a parte que 

trata da fixação de servidores na área de TI, visando o melhor 

desempenho do TJGO no diagnóstico realizado anualmente sobre 

os “Portes dos Tribunais em Tecnologia da Informação e 

Comunicação”.  



 

PODER JUDICIÁRIO 
PRESIDÊNCIA 
Secretaria de Gestão Estratégica - SGE 

 

65 

 

Meta 15 – Mapear 75% das competências pessoais dos 

servidores relacionados com as atividades finalísticas do 1º 

grau. 

Responsável da Meta: Diretoria de Recursos Humanos 

 

Gráficos 

 

Figura 29 - Evolução - Meta 15 

 

 

Figura 30 - Dashboard - Meta 15 

 

 



 

PODER JUDICIÁRIO 
PRESIDÊNCIA 
Secretaria de Gestão Estratégica - SGE 

 

66 

 

Situação das Iniciativas 

 

Iniciativas Estratégicas 
Impacto 
na Meta 

Responsável Situação 

Gestão por 
Competências (Pessoais) 

Alto 
Diretoria de 

Recursos Humanos 
Em execução 

Reconhecimento de 
servidores e magistrados 

Médio 
Secretaria de Gestão 

Estratégica 
A iniciar 

 

Pontos Críticos 

 Projeto de mapeamento das competências dos cargos e dos 

servidores da área fim. 

 
Ações Necessárias 

 Considerando a importância do projeto e que, no ano de 2016, 

tal assunto será alvo de meta nacional do CNJ, o projeto 

necessita de prioridade. 

 
Posicionamento da Área Responsável 

 Aguardar a conclusão do projeto de mapeamento dos cargos, 

previsto para abril de 2016. 
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Análise da Meta 

 
Mapear competências significa identificar os conhecimentos, 

habilidades e atitudes comportamentais, uma ação fundamental 

dentro da gestão por competências, e pode ser realizada em três 

linhas de atuação: quanto ao cargo, a área e as pessoas, 

necessárias para a execução das atividades e consequentemente o 

alcance da estratégia traçada. Esta meta abrange uma das linhas de 

atuação e se propõe a mapear 75% das competências pessoais de 

magistrados e servidores do 1º Grau. 

O mapeamento das competências dos cargos deve ser 

executado primeiro, para posteriormente ser realizado o 

mapeamento das competências pessoais (Meta 15). Considerando 

que tal assunto consta das metas nacionais de 2016, torna-se de 

fundamental importância a execução imediata dos projetos para o 

cumprimento desta meta. 
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Meta 16 – Reduzir em 10% o consumo global dos insumos 

utilizados. 

Responsável da Meta: Diretoria Administrativa 

 

Gráficos 

 

Figura 31 - Evolução - Meta 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Dashboard - Meta 16 

 

 

 



 

PODER JUDICIÁRIO 
PRESIDÊNCIA 
Secretaria de Gestão Estratégica - SGE 

 

69 

 

Situação das Iniciativas 

 

Iniciativas 
Estratégicas 

Impacto 
na Meta 

Responsável Situação 

Controle de Custos Alto 
Diretoria 

Administrativa 
A iniciar 

Plano de aquisição e 
distribuição de 
produtos e serviços 

Alto 
Diretoria 

Administrativa 
A iniciar 

Implantar ações de 
redução de consumo 
de água, energia, 
papel e gastos com a 
frota 

Alto 
Núcleo de 

Responsabilidade 
Social e Ambiental 

A iniciar 

 
Pontos Críticos 

 Atenção nos itens energia elétrica e telefonia. 

 
Ações Necessárias 

 Estabelecer ações, em conjunto com o Núcleo de 

Responsabilidade Social e Ambiental (PLS), para a redução 

do consumo. 

 
Posicionamento da Área Responsável 

 Ações que serão desenvolvidas dentro do Plano de Logística 

Sustentável impactarão nesta meta; 

 Será implantado o rastreamento dos carros oficiais, visando a 

segurança e redução do consumo de combustível. 
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Análise da Meta 

Seguindo a tendência de otimizar a gestão dos recursos 

públicos, por meio da redução do consumo de materiais, bens e 

serviços, e da economicidade do gasto público, esta meta destina-se 

a desenvolver ações para reduzir o gasto com bens de consumo, no 

que tange a: energia elétrica (kWh), água (m³), telefone (reais), papel 

(resmas) e combustível (litros). 

Como a meta é composta por cinco itens de consumo 

distintos, observa-se que alguns desses fazem com que a meta 

alcance um índice negativo. Destarte, apresenta-se uma análise 

individualizada desses itens. 

 

Consumo de água (m³) 

 Registrou-se uma redução no consumo de água, na ordem de 

7%, considerando o mesmo dezembro de 2014 a dezembro de 

2015. 

Água 
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Telefonia (R$) 

 Foi observado um aumento nos gastos com telefonia, de 15%, 

em relação a 2014; 

Telefonia 

 

Consumo de energia elétrica (kW/h) 

 Observou-se o maior aumento nos consumos dos itens 

analisados. O índice de crescimento foi de 17%. 

Energia Elétrica 
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Combustível (Litros/Veículos) 

 Foi registrado um pequena redução no consumo de 

combustíveis, na ordem de 1%; 

Combustível 

 

Papel (resmas) 

 Foi registrada a redução de consumo de 13%, em comparação 

com o mesmo período do ano de 2014; 

Papel 
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Como o índice da meta trata do consumo global dos 

indicadores analisados, é de fundamental importância o foco nos 

itens que apresentaram aumento significativo no consumo, tais como 

como energia e telefone.  
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Meta 17 – Alcançar no mínimo 75% de desempenho da 

estratégia proposta no plano de gestão 2015-2017. 

Responsável da Meta: Secretaria de Gestão Estratégica 

 
Gráficos 

Figura 33 - Evolução - Meta 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 - Dashboard - Meta 17 
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Situação das Iniciativas 

 

Iniciativas 
Estratégicas 

Impacto na 
Meta 

Responsável Situação 

Efetivação dos 
Escritórios de 
Planejamento, 
Projetos e Processos 

Alto 
Diretoria de 

Planejamento 
Em execução 

Estratégia em Ação Alto 
Diretoria de 

Planejamento 
A iniciar 

Conexão Estratégica Alto 
Diretoria de 

Planejamento 
Em execução 

 
Pontos Críticos 

 Iniciar o projeto “Estratégia em Ação”; 

 Elaborar cronograma de capacitação dos assessores setores 

de planejamento para 2016. 

 
Ações Necessárias 

 Acompanhar a execução das iniciativas vinculadas a esta 

meta. 

 
Posicionamento da Área Responsável 

 Previsão de início do Projeto “Estratégia em Ação” para 

fevereiro de 2016. 

 
Análise da Meta 

 
Sobre os projetos da meta, apresenta-se o seguinte 

posicionamento: o projeto de Efetivação dos Escritórios de 

Planejamento, Projetos e Processos  contempla as definições do 
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escopo de atuação dos escritórios, mapeamento do fluxo de 

atividades, definição dos métodos e ferramentas de trabalho a serem 

utilizadas para o desempenho das atividades, capacitação interna 

(para os servidores da SGE) e externa (assessores setoriais de 

planejamento), com vistas à disseminar a metodologia e o escopo de 

atuação de cada um dos escritórios e a divulgação dos metodologias 

no Portal da Estratégia. 

O projeto “Conexão Estratégica” visa a disseminar a cultura 

de Gestão Estratégica para Magistrados e Servidores do Poder 

Judiciário goiano, abarcando vertentes como: a Reunião de 

Avaliação da Estratégia (RAE), a capacitação continuada em Gestão 

Estratégica, o fortalecimento da atuação dos assessores setoriais de 

Planejamento e o Encontro Anual de Promoção da Estratégia – 

Resolução nº 198/2014. 

Em 2015, foram realizadas 188 horas de capacitação sobre 

a temática gestão estratégica e destas 52 horas foram dedicadas 

aos Assessores Setoriais de Planejamento, com cursos sobre: 

a) Planejamento Estratégico e uso do BSC;  

b) Metodologia em Gerenciamento de Projetos; 

c) Reunião de Alinhamento para preparação da 2ª RAE; 

 d) Treinamento para utilização do Sistema de 

Gerenciamento de Projetos – GPWEB 

e) Participação no 10º Seminário de Gerenciamento de 

Projetos, oferecido pelo Project Management Institute (PMI). 

Todo plano é uma intenção do que se pretende realizar, em 

determinado período de tempo. Como todos os planos sofrem 
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permanentemente a influência de variáveis externas e internas, não 

há de forma alguma a pretensão de que todas as metas 

estabelecidas sejam cumpridas em sua totalidade. Para tanto, 

estabelece-se uma meta que seja balizadora de um indicador de 

desempenho, considerado satisfatório, para o cumprimento das 

metas estabelecidas. 

Para este biênio definiu-se o índice de 75%. Até desembro 

de 2015 foi alcançado 42,9% de realização das metas definidas. Não 

é um resultado considerado crítico, mas requer atenção em 2016 

para que não se deixe de alcançar os 75% propostos. 
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Meta 18 – Executar 90% do orçamento estratégico alinhado às 

diretrizes do Conselho Nacional de Justiça. 

Responsável da Meta: Diretoria-Geral 

 

Gráficos 

Figura 35 - Evolução - Meta 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 – Dashboard - Meta 18 
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Situação das Iniciativas 

 

Iniciativas 
Estratégicas 

Impacto 
na Meta 

Responsável Situação 

Controle do Orçamento 
Estratégico 

Médio 
Diretoria 

Financeira 
Em execução 

Critérios para 
distribuição e 
priorização do 
orçamento entre 1º e 2º 
Graus – Resolução nº 
195/2014 do CNJ 

Médio 
Diretoria 

Financeira 
Em execução 

 

Pontos Críticos 

 Gestão das informações para avaliação dos resultados da 

meta. 

 

Ações Necessárias 

 Definir e aplicar metodologia para a correta classificação das 

despesas vinculadas aos projetos estratégicos; 

 Acompanhamento constante dos projetos, estabelecidos para 

a meta, visando a apuração correta dos resultados. 

 

Posicionamento da Área Responsável 

 Verificar com a Diretoria de Informática a possibilidade de 

colocar no PROAD, no que tange aos processos de aquisição, 

uma opção para a pessoa/área requisitante informar se a 

aquisição é relativa à iniciativa estratégica ou operacional; 

 Cadastrar no Sistema Financeiro Orçamentário – SOF as 
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iniciativas estratégicas para que seja feita a vinculação com os 

processos de aquisição, informada pela área requisitante. 

 

Análise da Meta 

 

A Resolução nº 195/2014 do CNJ dispõe sobre a distribuição 

de orçamento nos órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo 

graus, considerando-se a média de processos distribuídos (casos 

novos) o acervo de processos pendentes (casos pendentes), 

alinhamento ao plano estratégico e ao plano plurianual, as previsões 

do plano estratégico de TIC e as prioridades estabelecidas no plano 

de obras. 

Em 2015 foi alcançado o índice de 75,1% de cumprimento 

desta meta. Para 2016 espera-se uma execução maior do 

orçamento estratégico com a realização de licitações de maior vulto 

monetário, que contemplarão o Plano de Comunicação, aquisições 

referentes a implantação do Sistema Judicial Eletrônico e execução 

do Plano e Capacitação. 
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Meta 19 – Promover cinco ações com a finalidade de melhorar 

a acessibilidade às informações do poder judiciário goiano. 

Responsável da Meta: Centro de Comunicação Social 

 
 

Gráficos 

 

Figura 37 - Evolução - Meta 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 - Dashboard - Meta 19 
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Situação das Iniciativas 

 

Iniciativas Estratégicas 
Impacto 
na Meta 

Responsável Situação 

Plano de Comunicação 
Institucional do Poder 
Judiciário 

Alto 
Centro de 

Comunicação 
Social 

Em execução 

Audiências Públicas da 
Ouvidoria 

- 
Ouvidoria-Geral da 

Justiça 
Cancelado 

Mapa Estatístico do 
Poder Judiciário 

Alto 
Secretaria de 

Gestão Estratégica 
A iniciar 

Boletim Estatístico Alto 
Diretoria de Gestão 

da Informação 
A iniciar 

 

Pontos Críticos 

 Dificuldade de identificar as ações que realmente contabilizam 

para a meta; 

 Duas iniciativas de alto impacto na meta, estão “a iniciar”. 

 

Ações Necessárias 

 Licitações referentes ao projeto do Plano de Comunicação 

Institucional do Poder Judiciário; 

 Tornar acessível o Ponto Informativo, disponível apenas em 

meio eletrônico. 

 

Posicionamento da Área Responsável 

 As ações e resultadis dos projetos e iniciativas estratégicas 

começarão a ser divulgados nas redes sociais do TJGO; 

 A proposição do desenvolvimento e publicação de uma 
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glossário jurídico, nos meios eletrônicos, como uma forma de 

orientar a sociedade e facilitar o acesso à Justiça; 

 Realizar estudos implantação de uma feramenta de tecnologia 

da informação para monitoramento da imagem do Poder 

Judiciário goiano. 

 

Análise da Meta 

 

Essa meta objetiva aferir a quantidade de ações realizadas 

pelo TJGO com a finalidade de melhorar o acesso aos meios de 

comunicação por parte do cidadão e dar maior transparência às 

informações do Poder Judiciário goiano, com  o intuito de tornar 

efetiva a participação da sociedade, nos termos da Resolução nº 

102/2009 do CNJ e da Lei Complementar nº 131/2009. 

Para essa meta foram contabilizadas as ações:  

 Boletim Estratégico publicado a cada três meses, tendo o 

publico interno como alvo;  

 Ponto Informativo publicado a cada mês, tendo o publico 

interno e externo como alvo;  

 Fomento as redes sociais do Poder Judiciário goiano. 

 

O resultado da meta requer atenção em função, 

principalmente, da burocracia dos processos administrativos no que 

tange ás licitações. 
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Meta 20 – Elaborar o PETIC - Plano Estratégico de Tecnologia 

da Informação e Comunicação, alinhado à estratégia do TJGO 

2015-2020 e alcançar desempenho mínimo de 75% das metas 

previstas para o biênio 2015-2017. 

Responsável da Meta: Secretaria de Gestão Estratégica / 

Diretoria-Geral 

 

Gráficos 

 

Figura 39 - Evolução - Meta 20 

 

Figura 40 - Dashboard - Meta 20 
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Situação das Iniciativas 

 

Iniciativas 
Estratégicas 

Impacto 
na Meta 

Responsável Situação 

Elaboração do Plano 
Estratégico de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação do Poder 
Judiciário - PETIC 

Alto 
Diretoria de 
Informática 

Em execução 

 

Pontos Críticos 

 Elaborar PETIC de acordo com a Resolução nº 211/2015 do 

CNJ, a ser apresentado na Corte Especial até dia 31/03/2016. 

 

Ações Necessárias 

 Estabelecer uma estratégia de atuação, envolvendo todas as 

áreas pertinentes, neste processo de elaboração do PETIC. 

 

Posicionamento da Área Responsável 

 Os trabalhos de elaboração do PETIC já foram iniciados, 

sendo que a parte de diagnóstico já está concluída; 

 Diretoria de Informática e Diretoria de Recursos Humanos já 

se disponibilizaram para participar das reuniões para definição 

das metas. 

 

Análise da Meta 

O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (PETIC) deve ser elaborado em conformidade com o 
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Plano Estratégico (PE) Institucional. Trata-se de um instrumento de 

diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de TIC 

no ambiente organizacional, valendo-se de boas práticas e 

metodologias que garantam o condizente suporte tecnológico ao 

alcance dos objetivos estratégicos traçados no PE. Assim, esta meta 

propõe para 2015 a elaboração do novo PETIC, alinhado à 

Estratégia do TJGO e Estratégia Nacional de Tecnologia da 

Informação do Poder Judiciário e alcançar desempenho mínimo de 

75% em relação às metas propostas neste, para o biênio 2015-2017. 

O Comitê Nacional Gestor de Tecnologia da Informação e 

Comunicação, instituído pela Portaria CNJ nº 47, de 04/04/2014, 

realizou o trabalho de estudos com o propósito de revisão da 

Resolução CNJ n. 90, de 29/09/2009, que dispõe sobre os requisitos 

de nivelamento de tecnologia da informação no âmbito do Poder 

Judiciário.  

O CNJ publicou a resolução nº 211 em dezembro de 2015, 

instituindo a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e 

Comunicação do Poder Judiciário em substituição às resoluções n. 

90 e 99 do CNJ. 

O Tribunal de Justiça já iniciou os trabalhos para a 

elaboração do PETIC 2015-2020 seguindo as orientações propostas 

na supracitada resolução e alinhado à Estratégia deste Poder 

Judiciário. As reuniões para deliberação das metas a serem 

definidas iniciarão a partir de 15/02/2016.  
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5. Considerações Finais 

 

Os relatórios de execução da estratégia dos Planos 

Estratégico 2015/2020 e de Gestão 2015/2017 do Poder Judiciário 

goiano são elaborados quadrimestralmente, em consonância com a 

Resolução n
o
 29/2015 do TJGO, de forma a municiar o nível 

estratégico da Administração para a tomada de decisão, 

principalmente no que tange a adoção de medidas corretivas em 

relação à estratégia proposta. 

Vale ressaltar que inicialmente os indicadores de 

desempenho de longo prazo, pertinentes aos objetivos estratégicos 

não apresentarão mensurações relevantes, em função do curto 

espaço de tempo avaliado. Entretanto, estima-se que esses 

indicadores sofrerão alterações significativas à medida em que as 

metas forem concluídas. 

Após os quatro primeiros meses de execução da estratégia, 

foi realizada a 1ª Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE) 

contemplando o 1º quadrimestre (abril, maio, junho e julho). O 

desempenho das vinte metas foi apresentado nesta primeira 

avaliação, sendo: 3 metas em situação ideal, 3 metas em situação 

razoável e 14 metas em situação crítica. 

Nessa 2ª avaliação de desempenho, obtivemos 6 metas em 

situação ideal, 5 em situação razoável e 9 em situação critíca. O 

objetivo é a partir da 2ª RAE elaborar planos de ação para alavancar 

as metas em situação razoável e crítica. 
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Para maiores esclarecimentos, a Secretaria de Gestão 

Estratégica coloca-se inteiramente à disposição para detalhar 

quaisquer informações que se façam necessárias, no intuito de dar 

cumprimento a missão e a visão deste Poder. 

 

 


