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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. A cada quadrimestre é realizada uma 

Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE), com a finalidade de 

apresentar os resultados obtidos no período e traçar planos de ação 

ou definir medidas corretivas com o objetivo de melhorar o alcance 

das metas em situação crítica. 

Transcorridos dezessete meses da publicação e execução 

da estratégia, apresentam-se neste relatório os resultados obtidos 

entre maio e agosto de 2016, com o objetivo de divulgar e promover 

a análise do desempenho obtido, neste período, em relação á 

execução da estratégia proposta. 

Neste relatório será apresentada a metodologia proposta 

para a avaliação dos objetivos estratégicos e metas; uma visão geral 

dos objetivos estratégicos definidos para o sexênio 2015-2020; 

análise e grau de cumprimento das 20 (vinte) metas estabelecidas 

no Plano de Gestão 2015-2017. 

Para melhor entendimento dos itens apresentados, a SGE 

utilizou um sistema de cores e gráficos, conforme explicitado no item 

a seguir. 
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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 a situação atual das 

metas previstas no Plano de Gestão 2015-2017 no que fiz respeito 

ao seu desempenho e expectativa de cumprimento. 

 

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

 Ideal 

 Razoável 

 Crítica 

 
Para análise da expectativa de cumprimento das metas até 

janeiro de 2017, foi utilizado o seguinte critério: 

 

Expectativa de Cumprimento 

 Excelente Meta cumprida integralmente. 

 Ideal 
Desempenho alcançado dentro da 
faixa do nível ideal. 

 Razoável 
Resultado obtido dentro da faixa do 
nível razoável. 

 Crítica Meta encerrada em nível crítico. 
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Desta forma, será possível prever se as ações em execução 

auxiliarão no cumprimento integral das metas, ou se serão 

necessárias novas ações com o intuito de impulsionar o respectivo 

desempenho destas. 

Para avaliar a execução das iniciativas estratégicas e seus 

impactos nos resultados das metas propostas no Plano de Gestão 

2015-2017, foram utilizados dois tipos de classificação: 

 

1) A situação da iniciativa estratégica: 

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. 

 

2) O impacto das iniciativas estratégicas propostas: 

Impacto das Iniciativas Estratégicas 

Alto 
A iniciativa que gera impacto direto sobre o indicador 
de desempenho da meta. 

Baixo 
A iniciativa que não gera impacto direto sobre o 
indicador de desempenho da meta. 
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Neste relatório adotou-se como determinante analisar 

detalhadamente todas as metas do Plano de Gestão 2015-2017. 

Para as metas cujo desempenho foi considerado crítico ou razoável, 

foram identificados os pontos críticos e as ações necessárias a 

serem realizadas, com o fito de alavancar o cumprimento dessas 

metas. 

 

 

3. Plano Estratégico 2015-2020 

 

No Plano Estratégico 2015-2020 foram definidos 15 objetivos 

estratégicos, com 18 indicadores de desempenho, visando o 

acompanhamento no longo prazo da estratégia proposta.  

A tabela a seguir apresenta os objetivos estratégicos com 

seus indicadores vinculados e os resultados mensurados, quando da 

elaboração do Plano Estratégico (linha de base) e os resultados 

obtidos ao longo de sua execução. Quando o desempenho 

mensurado é inferior ao apontado na linha de base, o resultado é 

tarjado na cor vermelha, ao passo que, se o desempenho obtido for 

superior ao inicialmente medido, o resultado está grafado na cor 

verde.  
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Objetivo Estratégico 
Área 

Responsável 
Indicador 

Linha 
de 

Base 
1ª RAE 2ª RAE 3ª RAE 4ª RAE 

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% Não mensurado 

Índice de confiança 
no Poder Judiciário 

52,5% Não mensurado 

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% 53,8% 84,6% 

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% 86,6% 83,9% 

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% 72,8% 69,1% 

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% 63% 63,5% 

Índice de 
produtividade dos 
magistrados (IPM) 

1.987 1.929 1.867 1.853 1.856 

Índice de 
produtividade dos 
servidores (IPS) 

137 128,73 125 120 121 
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Objetivo Estratégico 
Área 

Responsável 
Indicador 

Linha 
de 

Base 
1ª RAE 2ª RAE 3ª RAE 4ª RAE 

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% 17,9% 17,8% 

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% 83,3% 83,1% 

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% 81,5% 81,2% 

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% 35,4% 35,3% 

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% Não mensurado 

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% Não mensurado 
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Objetivo Estratégico 
Área 

Responsável 
Indicador 

Linha 
de 

Base 
1ª RAE 2ª RAE 3ª RAE 4ª RAE 

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 
R$ 

1.320,42 
R$ 

1.293,66 

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% Não mensurado 

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% Não mensurado 

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 Não mensurado 
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4. Plano de Gestão 2015/2017 

 

Foram estabelecidas vinte metas para o Plano de Gestão 

2015-2017, 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, 

Processos Internos e Sociedade. 

A seguir apresenta-se, por meio do Mapa de Metas, a 

situação de cada uma das metas e objetivos estratégicos, decorridos 

os primeiros dezessete meses de execução da estratégia, como 

resultado desta 4ª Reunião de Avaliação da Estratégia. 
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4.1. Mapa de Metas 
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5. Visão Geral do Desempenho do Plano de Gestão 2015/2017 

 

A seguir apresenta-se a visão do desempenho geral do 

Plano de Gestão 2015-2017 ao longo das Reuniões de Avaliação da 

Estratégia. 
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Realizar dez ações para ampliação do acesso à 

justiça em todo o estado 

Responsável da Meta: Presidência 

 

 

 
 
 

Análise de Desempenho 

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. 

Atualmente, já foram 
contabilizados 11 ações que 
ampliam o acesso à justiça, uma a 
mais do que o estabelecido, e que 
se encontram em efetivo 
funcionamento. 

Este resultado comprova os 
esforços empreendidos pelo Poder 
Judiciário goiano, visando ampliar e 
universalizar o acesso à justiça a 
sociedade, conforme tabela a 
seguir. 

Expectativa de Cumprimento até 
janeiro de 2017 

Excelente 

Pontos Críticos 

1. Não identificado. 

Ações Necessárias 

1. Acompanhar as ações que estão em execução. 

 

Ideal Crítica Razoável 

Meta 

1 
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Iniciativas com Alto Impacto 

 

A seguir apresenta-se a situação das iniciativas estratégicas 

que possuem impacto direto no cumprimento da meta. 

 

Iniciativa Estratégica Área Responsável Situação 

Adoção Especial 
Corregedoria-Geral da 

Justiça 
Ação continuada 

Amparando Filhos 
Núcleo de Responsabilidade 

Social e Ambiental 
Ação continuada 

Audiências Públicas 
Corregedoria-Geral da 

Justiça 
Ação continuada 

Carta de Serviços ao 
Cidadão 

Diretoria de Gestão da 
Qualidade 

Concluído 

Certidão de Óbito nos 
Hospitais Públicos 

Corregedoria-Geral da 
Justiça 

Em execução 

Justiça Ativa Presidência Ação continuada 

Justiça Educacional 
Núcleo de Responsabilidade 

Social e Ambiental 
Ação continuada 

Programa Acelerar – 
Coord. de Litígios de 
Natureza Previdenciária 

Presidência Ação continuada 

Programa Pai Presente 
Corregedoria-Geral da 

Justiça 
Ação continuada 

Semana Nacional de 
Conciliação 

Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de 

Solução de Conflitos 
Ação continuada 

Sistema Eletrônico de 
Registro Civil de 
Nascimento em 
Maternidade 

Corregedoria-Geral da 
Justiça 

Ação continuada 

Carta de Serviços da 
Corregedoria-Geral da 
Justiça 

Corregedoria-Geral da 
Justiça 

Em execução 
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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 
 

 
 
 

Análise de Desempenho 

O Plano de Logística 
Sustentável do TJGO foi 
apresentado e aprovado pela 
Corte Especial em 26/08/2015. Em 
agosto de 2016, implantou-se o 
procedimento de descarte de 
resíduos sólidos, por meio da 
parceria entre o TJGO, 
Cooperativas de Reciclagem de 
Papel e o Ministério Público de 
Goiás. 

As ações relativas a 
aquisições sustentáveis e o 
procedimento de descarte de bens 
inservíveis estão em andamento e 
requerem atenção para o 
cumprimento integral da meta. 

Expectativa de Cumprimento até 
janeiro de 2017 

Alta 

Pontos Críticos 

1. Conclusão do Projeto Piloto na Comarca de Hidrolândia; 
2. Implantação da solução para gerenciamento das impressões 

no âmbito do Poder Judiciário goiano; 
3. Iniciar projeto de implantação de lâmpadas LED e aquisição 

do sistema de energia solar; 
4. Acompanhar validação das propostas com relação ao 

procedimento de descarte de bens inservíveis e aquisições 
sustentáveis até que sejam regulamantados. 

Meta 

2 

Ideal Crítica Razoável 



 

PODER JUDICIÁRIO 
PRESIDÊNCIA 
Secretaria de Gestão Estratégica - SGE 

 

 

19 

 

Ações Necessárias 

1. Núcleo de Responsabilidade Social e Ambiental – Concluir as 
atividades que foram planejadas, e que são necessárias para 
a conclusão do Projeto Piloto na Comarca de Hidrolândia, 
com previsão de término para dezembro de 2016. 

2. Diretoria de Informática – Elaborar em conjunto um estudo 
para a implantação da solução para gerenciamento das 
impressões no âmbito do Poder Judiciário goiano. 

3. Núcleo de Responsabilidade Social e Ambiental – Elaborar e 
protocolar os processos de aquisição incluíndo os Termos de 
Referência relativos à: aquisição das lâmpadas LED e placas 
de energia solar. 

4. Núcleo de Responsabilidade Social e Ambiental – Elaborar e 
protocolar proposta contendo os critérios gerais de 
desfazimento de bens inservíveis, de acordo com os 
procedimentos já adotados por este Poder, bem como as 
boas práticas adotadas por outros Tribunais, para apreciação 
da Diretoria-Geral. 

5. Núcleo de Responsabilidade Social e Ambiental e Diretoria-
Geral – Entrar em contato com a Diretoria-Geral a fim de 
solicitar priorização no processo nº 5798469 que versa sobre 
o estabelecimento dos critérios para aquisições sustentáveis. 

6. Diretoria de Planejamento – Acompanhar a execução do 
Projeto Piloto na Comarca de Hidrolândia, com previsão de 
término para dezembro de 2016 e informar sobre o estágio 
atual de execução do PLS. 

 

Iniciativas com Alto Impacto 

 

A seguir apresenta-se a situação das iniciativas estratégicas 

que possuem impacto direto no cumprimento da meta. Todas as 

iniciativas estão em estado de alerta, e requerem atenção em sua 

execução para que a meta possa ser alcançada. 
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Iniciativa 
Estratégica 

Área 
Responsável 

Situação Ponto de Atenção 

Descarte de 
Bens 

Inservíveis 

Núcleo de 
Responsabilidade 

Social e 
Ambiental 

Em 
execução 

Núcleo elaborar e 
protocolar proposta 
contendo os critérios 
gerais de 
desfazimento de bens 
inservíveis, para 
submetê-los a 
Diretoria-Geral para 
aprovação. 

Definição e 
implantação 

de critérios de 
Aquisições 
Sustentáveis 

Núcleo de 
Responsabilidade 

Social e 
Ambiental 

Em 
execução 

Priorização e 
acompanhamento do 
processo nº 5798469. 

 

Iniciativas com Baixo Impacto 

 

As iniciativas elencadas a seguir já se encontram concluídas 

ou possuem baixo impacto no cumprimento da meta. Ou seja, caso 

não sejam finalizadas, o índice obtido no indicador não sofrerá 

impactos negativos. 

 

Iniciativa Estratégica Área Responsável Situação 

Modernizar os Arquivos 
Judiciais 

Comissão Gestão 
Documental 

Ação continuada 

Plano de Logística 
Sustentável (PLS) 

Núcleo de Responsabilidade 
Social e Ambiental 

Concluído 

Destinação dos 
Resíduos Sólidos 

Núcleo de Responsabilidade 
Social e Ambiental 

Concluído 
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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 

 

 
 
 

Análise de Desempenho 

Esta meta possui apenas 
uma iniciativa estratégica vinculada, 
o Programa Acelerar – 
Coordenadoria de Improbidade 
Administrativa e Combate à 
Corrupção, que vem 
desempenhando atividades voltadas 
para a promoção das correções dos 
processos que foram classificados 
no Sistema Judicial Eletrônico de 
forma errônea como improbidade 
administrativa e crimes contra a 
administração pública. 

A estratégia para este ano 
continuar com o trabalho 
supramencionado, bem como 
realizar uma ação de orientação e 
sensibilização do protocolo judicial 
sobre a correta classificação dos 
processos. 

Expectativa de Cumprimento até 
janeiro de 2017 

Alta 

Pontos Críticos 

1. Cadastramento das ações no protocolo judicial de forma 
errônea, informando a natureza da ação como sendo de 
improbidade administrativa, quando na verdade não são 
processos relativos a temática; 

2. Averiguação do acervo pelos Magistrados, para identificar as 
inconsistências e priorizar o julgamento dos processos 
incluídos na meta. 

Meta 

3 

Ideal Crítica Razoável 
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Ações Necessárias 

1. Programa Acelerar – Coordenação Geral 
a) Encaminhar ofício à Comissão de Informatização e 

Diretoria de Informática sobre a necessidade de uso das 
tabelas processuais unificadas do CNJ (Resolução nº 
46/2007) no novo sistema de processo eletrônico. Ação 
esta já solicitada na 3ª RAE. 

 
2. Coordenadoria de Improbidade Administrativa 

a) Dar continuidade ao trabalho de avaliação dos 
processos, com prioridade para os processos incluídos 
na meta nacional do CNJ (Meta 4); 

b) Desenvolver ação de mobilização dos Protocolos 
Judiciais, a fim de que haja uma verificação da natureza 
no ato do cadastramento dos processos. 

 
Iniciativas com Alto Impacto 

 

A seguir apresenta-se a situação das iniciativas estratégicas 

que possuem impacto direto no cumprimento da meta. 

Iniciativa Estratégica Área Responsável Situação 

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

Presidência Ação continuada 
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Aprimorar os procedimentos de aquisição de 

materiais, bens e serviços, visando à redução do 

tempo de tramitação em 10%. 

Responsável da Meta: Diretoria Administrativa 
 

 
 
 

Análise de Desempenho 

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 31,1%, 
supera sobremaneira os 10% 
estabelecidos para esta meta, 
decorre efetivamente da 
utilização do PROAD Compras a 
partir de julho de 2015. 

Expectativa de Cumprimento até 
janeiro de 2017 

Excelente 

Pontos Críticos 

1. Acompanhar se o PROAD Compras está sendo utilizado 
efetivamente para todas as aquisições do Poder Judiciário 
goiano. 

 

Ações Necessárias 

1. Diretoria-Geral / Diretoria de Informática - Adotar tabela de 
“assuntos” no sistema PROAD, conforme tabela de 
temporalidade de documentos administrativos. Tal ação já 
foi solicitada nas reuniões anteriores. 
 

 

 

Meta 

4 

Ideal Crítica Razoável 
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Iniciativas com Alto Impacto 

 

A seguir apresenta-se a situação da iniciativa estratégica 

que possuem impacto direto no cumprimento da meta. Destaca-se 

que as iniciativas relacionadas com a Meta 4 possuem impacto 

direto no Objetivo Estratégico 12. 

 

Iniciativa Estratégica Área Responsável Situação 

 Repactuação e 
adequação dos 
contratos existentes 

Diretoria Administrativa Em execução 

 

Iniciativas com Baixo Impacto 

 

As iniciativas elencadas a seguir já se encontram concluídas 

ou possuem baixo impacto no cumprimento da meta. Ou seja, caso 

não sejam finalizadas, o índice obtido no indicador não sofrerá 

impactos negativos. 

 

Iniciativa Estratégica Área Responsável Situação 

Processo Eletrônico de 
Compra 

Diretoria Administrativa Concluído 

Plano de Atuação do 
Controle Interno 

Controle Interno Ação continuada 
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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 

 

 
 
 

Análise de Desempenho 

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. 

No que se refere ao 
mecanismo para os processos 
judiciais o mesmo foi desenvolvido 
e será disponibilizado para testes. 
Em relação ao mecanismo para os 
processos administrativos, será 
iniciado o desenvolvimento de 
acordo com os requisitos solicitados 
pelo Controle Interno. 

Expectativa de Cumprimento até 
janeiro de 2017 

Alta 

Pontos Críticos 

1. Projetos sob a responsabilidade da Diretoria de Gestão da 
Informação - SGE precisam ser concluídos para 
alavancagem desta meta. 

 
 
 

Meta 

5 

Ideal Crítica Razoável 
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Ações Necessárias 

1. Diretoria de Gestão da Informação – Apresentar cronograma 
de conclusão das atividades para implementação das ações 
previstas nesta meta; 

2. Diretoria de Gestão da Informação – Executar as ações 
necessárias para o cumprimento da meta. 

 
Iniciativas com Alto Impacto 

 

A seguir apresenta-se a situação das iniciativas estratégicas 

que possuem impacto direto no cumprimento da meta. 

 
Iniciativa 

Estratégica 
Área 

Responsável 
Situação Ponto de Atenção 

 Data Warehouse 
Diretoria de 
Gestão da 
Informação 

Em 
execução 

Buscar as informações 
necessárias para o pleno 
cumprimento da meta. 

Sistema de 
Inspeções 
Eletrônicas 
Remotas  

Corregedoria-
Geral da 
Justiça 

Concluído - 

Sistema de 
Controle de 

Andamento 
Processual  

Diretoria de 
Gestão da 
Informação 

Em 
execução 

Concluir a iniciativa 
“Data Warehouse”. 
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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 
 

 
 
 

Análise de Desempenho 

No fim de junho de 2016, foi 
apresentado o Sistema de 
Processo Digital a magistrados, 
representantes do Ministério 
Público do Estado de Goiás, 
Defensoria Pública do Estado de 
Goiás, Procuradoria de Justiça do 
Estado de Goiás, Ordem dos 
Advogados do Brasil, seção Goiás, 
demais operadores do Direito, e à 
imprensa.  

Desde o dia 04/07/2016 o 
ajuizamento de novas ações com 
competência cível da comarca de 
Goiânia passaram a ser de forma 
eletrônica, via Sistema de Processo 
Digital do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás (TJGO). 

Expectativa de Cumprimento até 
janeiro de 2017 

Excelente 

Pontos Críticos 

1. Digitalização dos processos em tramitação; 
2. Conclusão do desenvolvimento do Sistema de Processo 

Digital. 
 

Ações Necessárias 

1. Diretoria do Foro da Comarca de Goiânia e Diretoria de 
Informática - Acompanhar o processo de digitalização dos 
processos, nas diversas frentes de trabalho que foram 
abertas; 

Meta 

6 

Ideal Crítica Razoável 
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2. Diretoria de Informática - Informar sobre o andamento das 
atividades de correção das inconsistências, identificadas na 
migração dos processos digitalizados para o sistema, para 
não impactar na tramitação do processo, como por exemplo 
o apensamento dos processos que há apensos; 

3. Diretoria de Gestão da Informação - Disponibilizar relatório 
com o cruzamento dos processos que estão no Projudi e 
SPG após a digitalização e trazer lista dos que estão apenas 
no SPG; 

4. Diretoria de Informática – Informar o atual cronograma de 
desenvolvimento do Sistema de Processo Digital. 

 
Iniciativas com Alto Impacto 

 

A seguir apresenta-se a situação da iniciativa estratégica 

“Processo Judicial Eletrônico” que possuem impacto direto no 

cumprimento da meta. A iniciativa estratégica está em estado de 

alerta, pois é necessário que o cronograma do desenvolvimento do 

sistema seja cumprido para o sucesso do desempenho da meta. 

Iniciativa Estratégica Área Responsável Situação 

 Sistema de 
Processo Digital 

Diretoria de Informática Em execução 
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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 

 
 
 

Análise de Desempenho 

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 a definição dos 
critérios de aferição da 
produtividade individual de 
magistrados e servidores foram 
levadas em consideração as 
Resoluções nº 76/2009, nº 
184/2013 e nº 219/2016, do CNJ. 
Nesse sentido, foram definidos 74 
critérios de produtividade dos 
quais 66 já estão implantados no 
âmbito do Poder Judiciário goiano. 

Expectativa de Cumprimento até 
janeiro de 2017 

Excelente 

Pontos Críticos 

1. Conclusão da iniciativa estratégica “Data Warehouse” para a 
obtenção de todas as informações necessárias. 

Ações Necessárias 

1. Diretoria de Gestão da Informação 
a) Concluir a iniciativa estratégica “Data Warehouse”; 
b) Disponibilizar painel de desempenho; 
c) Em relação a aquisição da ferramenta de análise dos 

Meta 
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Ideal Crítica Razoável 
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dados, constante no processo nº 201511000011546, 
realizar as justificativas solicitadas a fim de fundamentar 
a real necessidade da quantidade de licenças e locais 
que serão instaladas. 

2. Diretoria de Gestão da Qualidade 
a) Apresentar o plano de projeto da iniciativa estratégica 

“Sistema de Gestão Judiciária”; 
b) Concluir o planejamento da intervenção necessária no 

SIP, para atualização dos serviços; 
c) Prestar auxílio para a aplicação  da Portaria nº 261, 

01/09/2016 da Diretoria do Foro da Comarca de Goiânia, 
que se refere a gestão de bens apreendidos. 

 
Iniciativas com Alto Impacto 

 

A seguir apresenta-se a situação das iniciativas estratégicas 

que possuem impacto direto no cumprimento da meta. 

Iniciativa Estratégica Área Responsável Situação 

Implantar critérios - 
Resolução nº 184/2013 

Diretoria de Gestão da 
Informação 

Em execução 

Desempenho das 
Unidades Judiciárias 

Secretaria de Gestão 
Estratégica 

Em execução 

 
Iniciativas com Baixo Impacto 

 

As iniciativas elencadas a seguir já se encontram concluídas 

ou possuem baixo impacto no cumprimento da meta. Ou seja, caso 

não sejam finalizadas, o índice obtido no indicador não sofrerá 

impactos negativos. 

 

Iniciativa Estratégica Área Responsável Situação 

Programa Modernizar 
Diretoria de Gestão da 

Qualidade 
Cancelado 
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Iniciativa Estratégica Área Responsável Situação 

Aperfeiçoamento dos 
procedimentos internos 

Diretoria de Gestão da 
Qualidade 

Em execução 

Excelência nas 
Escrivanias – Programa 
Atualizar 

Corregedoria-Geral da 
Justiça 

Em execução 

Sistema de Alertas para 
mensurar a eficiência 
das unidades judiciárias 

Corregedoria-Geral da 
Justiça 

Concluído 
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Ampliar em 100% o número de CEJUSCs em 

funcionamento. 

Responsável da Meta: Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos 

 

 
 
 

Análise de Desempenho 

Até agosto de 2016, marco 
para a elaboração deste relatório, 
foram instalados 21 novos 
CEJUSCs, totalizando 46 que 
estão em pleno funcionamento de 
suas atividades. 

A meta estabelecida, prevê 
o funcionamento de 48 CEJUSCs 
neste biênio. Para o cumprimento 
integral desta meta é necessário a 
instalação de mais duas unidades. 
De acordo com o Núcleo 
Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de 
Conflitos, a previsão é de 
inauguração de 1 novos CEJUSCs 
em outubro de 2016  e as 
Comarcas de Iporá, Bela Vista de 
Goiás, Jandaia, Novo Gama, São 
Luiz de Montes Belos, Morrinhos e 
Serranópolis já encontram-se em 
avançado estágio de negociação 
para instalação de CEJUSCs, com 
expectativa de superar a meta 
estabelecida. 

 

 

Expectativa de Cumprimento até 
janeiro de 2017 

Excelente 

Meta 

8 

Ideal Crítica Razoável 
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Pontos Críticos 

1. Faltam instalar 2 CEJUSCs para cumprir o índice estabelecido 
para a meta. 
 

Ações Necessárias 

1. NUPEMEC 
a) Acompanhar a inauguração dos CEJUSCs de Rio Verde 

– Procon Municipal, previsto para setembro de 2016; 
b) Prosseguir as negociações com as Comarcas de Iporá, 

Bela Vista de Goiás, Jandaia, Novo Gama, São Luiz de 
Montes Belos, Morrinhos e Serranópolis. 

 

Iniciativas com Alto Impacto 

 

A seguir apresenta-se a situação das iniciativas estratégicas 

que possuem impacto direto no cumprimento da meta. 

 

Iniciativa Estratégica Área Responsável Situação 

Ampliação dos 
CEJUSCs 

Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de 
Solução de Conflitos 

Em execução 
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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 
 

 
 
 

Análise de Desempenho 

Uma das iniciativas 
estratégicas vinculada a esta meta 
é o Programa Acelerar – 
Coordenadoria de Demandas 
Repetitivas, que vem 
desempenhando atividades 
voltadas para a celeridade e 
eficiência na tramitação processual 
das ações repetitivas, buscando a 
otimização dos recursos físicos e 
humanos. 

Das ações que estão sendo 
desenvolvidas destaca-se a alta 
adesão das empresas a citação 
eletrônica, normatizada pelo 

Provimento n°13/2015 da CGJ-GO 

e cuja atividade de gerenciamento 
dos pleitos é realizada pelo 
Programa Acelerar. 

Expectativa de Cumprimento até 
janeiro de 2017 

Excelente 

Pontos Críticos 

1. Não identificado. 

Ações Necessárias 

1. Coordenadoria de Demandas Repetitivas  
a) Acompanhar o processo nº 5675561, que versa sobre a 

adesão do Tribunal de Justiça de Goiás ao Termo de 
Cooperação Técnica nº 020/2014, celebrado entre o CNJ 

Meta 
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e o SERASA S.A.; 
b) Acompanhar os eventuais problemas identificados na 

execução do projeto Citação Eletrônica, buscando a 
solução dos mesmos. 

 

 
Iniciativas com Alto Impacto 

 
A seguir apresenta-se a situação das iniciativas estratégicas 

que possuem impacto direto no cumprimento da meta. 

 

Iniciativa Estratégica Área Responsável Situação 

Programa Acelerar – 
Coord. Demandas 
Repetitivas 

Presidência Ação continuada 

 
Iniciativas com Baixo Impacto 

 

As iniciativas elencadas a seguir já se encontram concluídas 

ou possuem baixo impacto no cumprimento da meta. Ou seja, caso 

não sejam finalizadas, o índice obtido no indicador não sofrerá 

impactos negativos. 

Iniciativa Estratégica Área Responsável Situação 

Sistema de Gestão das 
Ações Repetitivas e 
Grandes Litigantes 

Diretoria de Gestão da 
Informação 

Concluído 

Dia Estadual de 
Julgamentos Colegiados 

Corregedoria-Geral da 
Justiça 

Ação continuada 

Data Warehouse 
Diretoria de Gestão da 

Informação 
Em execução 
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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 
 

 
 
 

Análise de Desempenho 

Já foram contabilizadas 
para esta meta as ações: 1) 
implantação da Guia Única de 
Recolhimento em Goiânia; 2) 
alteração da competência da 3ª 
Vara da fazenda Pública Estadual 
para somente execução fiscal 
estadual; 3) Mutirão de 
Negociação Fiscal da Prefeitura de 
Goiânia realizado entre os dias 
28/09/15 a 09/10/15; 4) Publicação 
da Resolução nº 58/2016 no dia 
22/06/2016 alterando a 
Coordenadoria de Execução Fiscal 
do Programa Acelerar, para 
acumular as funções da execução 
cível; e 5) Provimento nº 07 de 
2015, versa sobre os protestos 
extrajudiais de certidões da Dívida 
Ativa. 

Para o cumprimento desta 
meta, resta a realização de uma 
ação, sendo que já existe algumas 
em desenvolvimento voltadas para 
as execuções cíveis, execução 
Fiscal Municipal e Estadual. 

 
 
 

Expectativa de Cumprimento até 
janeiro de 2017 

Excelente 

Meta 
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Pontos Críticos 

1. Implantar ação voltada para as execuções cíveis; 
2. Reestruturar procedimentos de trabalho da 1ª Vara da 

Fazenda Pública Municipal de Goiânia. 

Ações Necessárias 

1. Corregedoria-Geral da Justiça – Priorizar o andamento do 
processo nº 201609000019413 (PROAD) que versa sobre a 
regulamentação do procedimento de baixa com averbação; 

2. Diretoria de Planejamento  da SGE 
a) Acompanhar a digitalização do acervo da 1ª Vara da 

Fazenda Pública Municipal de Goiânia, que possui 
previsão de conclusão para fim de novembro de 2016; 

b) Elaborar projeto de Reestruturação dos procedimentos 
de trabalho visando maior efetividade da gestão do 
acervo; 

3. NUPEMEC – Definir as linhas de atuação e atividades a 
serem desenvolvidas pelo CEJUSC da Execução Fiscal da 
Comarca de Goiânia.  

4. Diretoria de Planejamento  da SGE - Acompanhar as ações 
em desenvolvimento para a implantação do projeto na 
Comarca de Aparecida de Goiânia; 

5. Coordenadoria de Execução Fiscal e Cível – Acompanhar o 
processo nº 5816149 solicitando as alterações no webservice 
entre Prefeitura  de Goiânia e TJGO. 
 

 
Iniciativas com Alto Impacto 

 

A seguir apresenta-se a situação das iniciativas estratégicas 

que possuem impacto direto no cumprimento da meta.  

 

Iniciativa Estratégica Área Responsável Situação 

Programa Acelerar – 
Coord. Execução Fiscal 
e Cível 

Presidência Ação continuada 
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Iniciativas com Baixo Impacto 

 

As iniciativas elencadas a seguir já se encontram concluídas 

ou possuem baixo impacto no cumprimento da meta. Ou seja, caso 

não sejam finalizadas, o índice obtido no indicador não sofrerá 

impactos negativos. 

 

Iniciativa Estratégica Área Responsável Situação 

Implantação de Varas de 
Execução Fiscal 

Presidência Concluído 

  



 

PODER JUDICIÁRIO 
PRESIDÊNCIA 
Secretaria de Gestão Estratégica - SGE 

 

 

39 

 

Realizar cinco ações para o aprimoramento da 

gestão da Justiça Criminal. 

Responsável da Meta: Presidência / Corregedoria-
Geral da Justiça 
 
 

 
 
 

Análise de Desempenho 

Foram contabilizadas para 
esta meta as ações: 1) Inspeções 
nos presídios do Estado de Goiás; 
2) Realizado entre 17 e 18 de 
setembro de 2015 o Workshop da 
Justiça Criminal; 3) Criação do 
grupo denominado “Gestão do 
Sistema Prisional” no WhatsApp; 
4) Audiências de Custódia; 5) 
Publicação da Portaria 167/2015 
da CGJ: Dispõe sobre a criação do 
Colégio de Juízes da Execução 
Penal do Estado de Goiás; 6) 
Semana Nacional do Júri; 7) 
Projeto Escuta; 8) Workshop de 
Crimes Sexuais contra Crianças e 
adolescentes: Formas de 
Abordagem; 9) XIX FONAJUV - 
Fórum Nacional da Justiça Juvenil, 
realizado em Pirenópolis-GO nos 
dias 18 e 19 de agosto de 2016; e 
10) II Seminário “Não Desvie O 
Olhar. Diga Não À Exploração 
Sexual” – Dia Nacional de 
Enfrentamento a Exploração 
Sexual da Criança e do 
Adolescente. 

 
 

Expectativa de Cumprimento até 
janeiro de 2017 

Excelente 

Meta 

11 

Ideal Crítica Razoável 
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Pontos Críticos 

1. Não identificado. 

Ações Necessárias 

1. Diretoria de Planejamento – Acompanhar a execução do 
projeto Justiça Restaurativa, que está na fase de execução 
dos Círculos Restaurativos nas Comarcas de Goiânia, 
Anápolis e Aparecida de Goiânia. 

 

 
Iniciativas com Alto Impacto 

 

A seguir apresenta-se a situação das iniciativas estratégicas 

que possuem impacto direto no cumprimento da meta.  

Iniciativa Estratégica Área Responsável Situação 

Justiça Restaurativa Coordenadoria da Infância e 
da Juventude 

Em execução 

 
 
Iniciativas com Baixo Impacto 

 

As iniciativas elencadas a seguir já se encontram concluídas 

ou possuem baixo impacto no cumprimento da meta. Ou seja, caso 

não sejam finalizadas, o índice obtido no indicador não sofrerá 

impactos negativos. 

 

Iniciativa Estratégica Área Responsável Situação 

Audiências de Custódia Presidência Concluído 

Videoconferência 
Corregedoria-Geral da 

Justiça 
Sobrestado 

Justiça Terapêutica Justiça Terapêutica Em execução 
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Iniciativa Estratégica Área Responsável Situação 

Fortalecimento dos 
órgãos de execução 
penal 

Corregedoria-Geral da 
Justiça 

Em execução 

Políticas de Proteção à 
Mulher e a Infância e 
Juventude 

Coordenadoria da Mulher em 
Situação de Violência 

Doméstica e Familiar, de 
Execução Penal e da 

Infância e da Juventude 

Em execução 
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Executar 100% do plano permanente de 

capacitação elaborado para a área fim. 

Responsável da Meta: Escola Judicial do Tribunal 
de Justiça de Goiás – EJUG 
 

 
 
 

Análise de Desempenho 

A Escola Judicial do 
Tribunal de Justiça de Goias, foi 
instituída por meio da Resolução nº 
40/2015 do TJGO, em setembro de 
2015. 

Desde a presente data, a 
EJUG vêm empenhando esforços 
para a alavancagem da meta, 
logrando êxito em suas ações o 
que resultou em um desempenho 
de 79,5%. Até o fim de dezembro a 
previsão é de executar mais 68.548 
horas de capacitação para a área 
fim, sem a contabilização das horas 
relacionadas a Educação à 
Distância, com excelente 
expectativa de cumprimento 
integral da meta. 

Expectativa de Cumprimento até 
janeiro de 2017 

Excelente 

Pontos Críticos 

1. Não cumprimento do cronograma de capacitações 
apresentado pela EJUG; 

Ações Necessárias 

1. EJUG – Realizar as capacitações para a área fim previstas no 
cronograma de planejamento até dezembro de 2016. 

2. Diretoria de Planejamento - Acompanhar o cronograma de 
capacitações até dezembro de 2016, previstas no Plano de 
Capacitação 2015-2017. 

 

Meta 

12 

Ideal Crítica Razoável 
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Iniciativas com Alto Impacto 

 

A seguir apresenta-se a situação das iniciativas estratégicas 

que possuem impacto direto no cumprimento da meta.  

Iniciativa Estratégica Área Responsável Situação 

Plano de Capacitação 
2015/2017 

Escola Judicial Em execução 

 

Iniciativas com Baixo Impacto 

 

As iniciativas elencadas a seguir já se encontram concluídas 

ou possuem baixo impacto no cumprimento da meta. Ou seja, caso 

não sejam finalizadas, o índice obtido no indicador não sofrerá 

impactos negativos. 

 

Iniciativa Estratégica Área Responsável Situação 

Escola Judicial Presidência Concluído 

Implantar Política de RH 
Diretoria de Recursos 

Humanos 
Em execução 
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Conseguir 75% de adesão de magistrados e 

servidores ao programa de exames periódicos de 

saúde. 

Responsável da Meta: Centro de Saúde / Junta 
Médica 
 

 
 
 

Análise de Desempenho 

Comitê Gestor Local de 
Atenção Integral à Saúde tem 
desenvolvido ações efetivas para o 
cumprimento da Resolução nº 
207/2016 do CNJ. Está disponível, 
desde agosto, o questionário para 
diagnóstico da saúde de 
magistrados e servidores, que 
propiciará o cumprimento da 
presente meta. 

Até o presente momento, 
conseguimos a adesão de 2.583 
magistrados e servidores, o 
resultou no índice da meta de 
41,5%. 

Ressalta-se, que ainda 
estão sendo realizadas atividades 
de sensibilização dos magistrados 
e servidores pelo Centro Médico e 
Secretaria de Gestão Estratégica, 
visando aumentar a adesão e 
consequentemente o índice da 
meta.     

Expectativa de Cumprimento até 
janeiro de 2017 

Ideal 

Pontos Críticos 

1. Adesão dos magistrados e servidores para preenchimento do 
Diagnóstico da Saúde de Magistrados e Servidores.  

 
 
 

Meta 

13 

Ideal Crítica Razoável 
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Ações Necessárias 

1. Comitê Gestor de Atenção Integral à Saúde 
a) Apresentar proposta de Política de Atenção Integral à 

Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário 
goiano; 

b) Definir proposta para a contratação de assistência 
médica direta e indireta para magistrados e servidores; 

c) Desenvolver ações de mobilização para  a adesão de 
magistrados e servidores ao questionário de Diagnóstico 
de Saúde. 

 

Iniciativas com Alto Impacto 

 

A seguir apresenta-se a situação das iniciativas estratégicas 

que possuem impacto direto no cumprimento da meta.  

Iniciativa 
Estratégica 

Área 
Responsável 

Situação Ponto de Atenção 

 Política de 
Atenção 

Integral à Saúde 
de Magistrados 
e Servidores 

Comitê Gestor 
de Atenção 
Integral à 

Saúde 

Em 
execução 

Normatizar por meio de 
Resolução da Corte 
Especial a Política de 
Atenção Integral à 
Saúde de Magistrados e 
Servidores do Poder 
Judiciário goiano. 

 
Iniciativas com Baixo Impacto 

 

As iniciativas elencadas a seguir já se encontram concluídas 

ou possuem baixo impacto no cumprimento da meta. Ou seja, caso 

não sejam finalizadas, o índice obtido no indicador não sofrerá 

impactos negativos. 

Iniciativa Estratégica Área Responsável Situação 

Justipaz 
Núcleo de Responsabilidade 

Social e Ambiental 
Ação continuada 
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Mapear 100% das competências dos cargos 

relacionados com as atividades finalísticas do poder 

judiciário. 

Responsável da Meta: Diretoria de Recursos 
Humanos 
 

 
 
 

Análise de Desempenho 

O trabalho de mapeamento 
das competências dos cargos iniciou-
se em março de 2016, com o 
levantamento prévio por parte da 
Diretoria de Recursos Humanos 
(DRH) das competências comuns, 
gerenciais e específicas dos cargos 
da área fim de 1º e 2º graus. 

Posteriormente, realizou-se 
validação destas, por meio de 
entrevistas com especialistas de 
cada cargo mapeado, das Comarcas 
mais próximas da capital. 

Além disso, foi 
disponibilizado, via internet,   
questionários para os servidores 
validarem as competências que 
foram mapeadas pelo DRH. 

O projeto foi concluído em 
agosto de 2016, com a validação 
final por parte da Diretoria-Geral 
deste Poder, o que culminou no 
cumprimento integral da meta. 

 
 
 
 
 
 

Expectativa de Cumprimento até 
janeiro de 2017 

Excelente 

Meta 

14 

Ideal Crítica Razoável 
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Pontos Críticos 

1. Não identificado. 

Ações Necessárias 

 

1. Não identificado. 
 

 

Iniciativas com Alto Impacto 

 

A seguir apresenta-se a situação das iniciativas estratégicas 

que possuem impacto direto no cumprimento da meta. 

Iniciativa Estratégica Área Responsável Situação 

Gestão por 
Competências (Cargos) 

Diretoria de Recursos 
Humanos 

Concluído 

 

 

 

 

  



 

PODER JUDICIÁRIO 
PRESIDÊNCIA 
Secretaria de Gestão Estratégica - SGE 

 

 

48 

 

Mapear 75% das competências pessoais dos 

servidores relacionados com as atividades 

finalísticas do 1º grau. 

Responsável da Meta: Diretoria de Recursos 
Humanos 
 

 
 
 

Análise de Desempenho 

Desde 15 de agosto de 
2016, está disponível no Portal da 
Estratégia o questionário para 
mapeamento das competências 
pessoais (conhecimentos, 
habilidades e atitudes) inerentes 
aos servidores, para compará-las 
àquelas necessárias ao 
desempenho de suas atividades. 
Com isso, será possível detectar 
lacunas e oferecer ações de 
desenvolvimento e capacitação 
alinhados às necessidades 
individuais. 

Até o encerramento deste 
relatório, obtivemos a participação 
de 1.359 servidores, o que resultou 
no índice obtido. 

Ressalta-se, que ainda 
estão sendo realizadas atividades 
de sensibilização dos magistrados 
e servidores pela Diretoria de 
Recursos Humanos em parceria 
com a Secretaria de Gestão 
Estratégica, visando aumentar a 
adesão e consequentemente o 
índice da meta. 

 

Expectativa de Cumprimento até 
janeiro de 2017 

Razoável 

Meta 

15 

Ideal Crítica Razoável 
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Pontos Críticos 

1. Sensibilização dos servidores para aderirem ao 
preenchimento do questionário. 

2. Tabulação dos dados; 
3. Divulgação consolidada dos resultados. 

Ações Necessárias 

1. DRH – Providenciar uma comunicação efetiva a fim de 
promover a divulgação da importância do correto 
preenchimento do questionário de mapeamento de 
competências. 

2. DRH – Tabular os dados contidos nos questionários 
disponibilizados na internet; 

3. DRH e Diretoria-Geral – Validar as competências e divulgação 
dos resultados do mapeamento de competências da área fim. 

 

Iniciativas com Alto Impacto 

 

A seguir apresenta-se a situação das iniciativas estratégicas 

que possuem impacto direto no cumprimento da meta.  

Iniciativa 
Estratégica 

Área 
Responsável 

Situação Ponto de Atenção 

 Gestão por 
Competências 

(Pessoais) 

Diretoria de 
Recursos 
Humanos 

Em 
execução 

 Sensibilização dos 
servidores; 
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Reduzir em 10% o consumo global dos insumos 

utilizados. 

Responsável da Meta: Diretoria Administrativa  
 
 

 
 
 

Análise de Desempenho 

Está meta encontra-se em 
situação crítica, e com poucas 
perspectivas de melhoria, pois não 
foram estabelecidas ações efetivas 
para a redução do consumo de 
água, energia, papel, telefone e 
combustível. 

Os itens que tiveram 
aumento quando comparados ao 
consumo acumulado de 2016 com 
o período equivalente ao ano de 
2014 (linha de base) foram: 
energia elétrica (18,7%), telefonia 
(22,7%) e a água um discreto 
aumento de 1,6%. 

Em relação ao consumo 
dos demais itens, observou-se 
uma redução no consumo de 
papel de 6,4% e de combustível, 
em torno de 1,9%.  

 

Expectativa de Cumprimento até 
janeiro de 2017 

Baixa 

Pontos Críticos 

1. Conclusão do Projeto Piloto da Comarca de Hidrolândia; 
2. Não estabelecimento de ações de impacto na redução do 

consumo de água, energia, papel, telefone e combustível; 
3. A descentralização das informações e o desconhecimento do 

custo por unidade do Poder Judiciário. 

Ações Necessárias 

1. Núcleo de Responsabilidade Social e Ambiental e Comitê 

Meta 

16 

Ideal Crítica Razoável 
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Gestor do PLS – Definir quais ações deveram ser executadas 
que trarão efetividade na redução do consumo; 

2. Núcleo de Responsabilidade Social e Ambiental – Informar as 
ações tomadas com as demais áreas da Secretaria do TJGO, 
para a implantação dos pontos previstos no PLS para a 
efetiva redução do consumo; 

3. Diretoria de Gestão da Informação - Desenvolver e implantar 
sistema informatizado para acompanhamento dos custos por 
unidade; 

4. Diretoria-Geral – Avaliar o pleito com relação a fornecimento 
das informações para desenvolvimento do Sistema de 
Controle de Custos, conforme versa os autos nº 5747686 que 
esta nesta Diretoria desde o dia 05/07/2016. 

5. Diretoria Administrativa – Solicitar relatórios gerenciais para a 
nova empresa que irá desenvolver o Sistema de Gestão 
Administrativa, que contenha o consumo de materiais de 
expediente e avaliar a pertinência das informações, 
juntamente com o Núcleo de Responsabilidade Social e 
Ambiental. 

 

 

Iniciativas com Alto Impacto 

 

A seguir apresenta-se a situação das iniciativas estratégicas 

que possuem impacto direto no cumprimento da meta.  

 

Iniciativa 
Estratégica 

Área 
Responsável 

Situação Ponto de Atenção 

 Implantar 
ações de 

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

Núcleo de 
Responsabilidade 

Social e 
Ambiental 

Em 
execução 

Desenvolver ações de 
redução de consumo 
dos itens que tiveram 
maior aumento:  

 Energia 

 Telefone 

 Água 
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Sistema de 
Controle de Custos 

Diretoria 
Administrativa 

A iniciar 

 Secretaria de 
Gestão Estratégica 
disponibilizar 
sistema 
informatizado para 
o acompanhamento 
dos custos. 

 Diretoria-geral 
disponibilizar as 
informações 
detalhadas por 
Comarca dos itens 
que não serão 
englobados pelo 
novo Sistema de 
gestão 
Administrativa. 

 

Iniciativas com Baixo Impacto 

 
As iniciativas elencadas a seguir já se encontram concluídas 

ou possuem baixo impacto no cumprimento da meta. Ou seja, caso 

não sejam finalizadas, o índice obtido no indicador não sofrerá 

impactos negativos. 

Iniciativa Estratégica Área Responsável Situação 

Plano de aquisição e 
distribuição de produtos 
e serviços 

Diretoria Administrativa Em execução 
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Alcançar no mínimo 75% de desempenho da 

estratégia proposta no plano de gestão 2015-2017. 

Responsável da Meta: Secretaria de Gestão 
Estratégica 

 
 
 

Análise de Desempenho 

O resultado alcançado na 
Meta 17 já é superior ao 
desempenho esperado para toda a 
Gestão 2015-2017. 

Esta meta traduz, de forma 
sintética, todo o esforço dispendido 
pela administração para cumprir os 
desafios lançados durante as 
etapas de planejamento 
estratégico. 

Para traçar um parâmetro 
aceitável e balizador de execução 
do plano, definiu-se esta meta, que 
tem por finalidade alcançar 75% do 
desempenho da estratégia 
proposta no Plano de Gestão 2015-
2017. Este índice foi fixado por 
considerar os riscos oriundos do 
processo de planejamento, que 
envolvem fatores externos e 
internos do Poder Judiciário 
goiano. 

 

Expectativa de Cumprimento até 
janeiro de 2017 

Excelente 

Pontos Críticos 

1. Atenção as metas do Plano de Gestão 2015-2017 que estão 
com situação crítica; 

 
 
 

Meta 

17 

Ideal Crítica Razoável 
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Ações Necessárias 

1. Áreas da Secretaria do TJGO - Priorizar as ações necessárias 
em cada uma das metas que estão com a situação crítica; 

2. SGE – Encaminhar e acompanhar as deliberações advindas 
dos resultados das RAEs. 

 

Iniciativas com Alto Impacto 

Nenhuma iniciativa estratégica foi considerada de alto 

impacto para esta meta, tendo em vista que se refere a uma meta 

balizadora de execução do plano de gestão. 

 
Iniciativas com Baixo Impacto 

 

As iniciativas elencadas a seguir já se encontram concluídas 

ou possuem baixo impacto no cumprimento da meta. Ou seja, caso 

não sejam finalizadas, o índice obtido no indicador não sofrerá 

impactos negativos. 

Iniciativa Estratégica Área Responsável Situação 

Efetivação dos Escritórios 
de Planejamento, Projetos 
e Processos 

Diretoria de Planejamento Concluído 

Estratégia em Ação Diretoria de Planejamento Em execução 

Conexão Estratégica Diretoria de Planejamento Em execução 
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Executar 90% do orçamento estratégico alinhado às 

diretrizes do Conselho Nacional de Justiça. 

Responsável da Meta: Diretoria-Geral 

 

 
 
 
 

Análise de Desempenho 

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. 

O índice atual da meta já 
encontra-se bem próximo ao valor 
estabelecido como meta e espera-
se o seu cumprimento integral até o 
final da gestão. 

Expectativa de Cumprimento até 
janeiro de 2017 

Excelente 

Pontos Críticos 

1. Não identificado. 
 

Ações Necessárias 

1. SGE - Acompanhar a execução do orçamento estratégico até 
o fim da gestão. 

 

 

 

Meta 
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Ideal Crítica Razoável 
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Iniciativas com Alto Impacto 

 

A seguir apresenta-se a situação das iniciativas estratégicas 

que possuem impacto direto no cumprimento da meta.  

 

Iniciativa Estratégica Área Responsável Situação 

Controle do Orçamento 
Estratégico 

Diretoria Financeira Em execução 

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

Diretoria Financeira Em execução 

 

  



 

PODER JUDICIÁRIO 
PRESIDÊNCIA 
Secretaria de Gestão Estratégica - SGE 

 

 

57 

 

Promover cinco ações com a finalidade de melhorar 

a acessibilidade às informações do poder judiciário 

goiano. 

Responsável da Meta: Centro de Comunicação 
Social 
 

 
 
 
 

Análise de Desempenho 

Já foram contabilizadas 
para esta meta as ações: 1) Boletim 
Estratégico publicado a cada três 
meses, tendo o público interno 
como alvo; 2) TJGO.com Você 
publicado a cada quinze dias, tendo 
o público interno como alvo; 3) 
Fomento as redes sociais do Poder 
Judiciário goiano; 4) Hastas 
Públicas; 5) SAU – Serviço de 
Atendimento ao Usuário da 
Corregedoria-Geral da Justiça; 6) 
Banco de Peritos; e 7) Audiências 
Públicas. 

A meta está cumprida com 
mais ações do que o originalmente 
previsto, mas ainda há ações em 
desenvolvimento. 

Expectativa de Cumprimento até 
janeiro de 2017 

Excelente 

Pontos Críticos 

1. Publicação do Boletim Estatístico do Poder Judiciário; 
 

Ações Necessárias 

1. Diretoria de Gestão da Informação - Publicar o Boletim 
Estatístico do Poder Judiciário, alinhado com os resultados 
obtido na Meta 7, do Plano de Gestão; 

 

 

Meta 
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Iniciativas com Alto Impacto 

 

A seguir apresenta-se a situação das iniciativas estratégicas 

que possuem impacto direto no cumprimento da meta.  

Iniciativa 
Estratégica 

Área 
Responsável 

Situação Ponto de Atenção 

 Plano de 
Comunicação 
Institucional do 
Poder Judiciário 

Centro de 
Comunicação 

Social 

Em 
execução 

Conclusão do Plano de 
Comunicação 
Estratégico (Interno) 

Boletim Estatístico 
do Poder Judiciário 

Diretoria de 
Gestão da 
Informação 

Em 
execução 

Lançar primeira edição 
do Boletim. 

 

Iniciativas com Baixo Impacto 

 

A iniciativa elencada foi cancelada, a pedido da área 

responsável.  

Iniciativa Estratégica Área Responsável Situação 

Audiências Públicas da 
Ouvidoria 

Ouvidoria-Geral da Justiça Cancelado 

Mapa Estatístico do 
Poder Judiciário 

Secretaria de Gestão 
Estratégica 

Cancelado 
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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 

 

 
 
 

Análise de Desempenho 

O Plano Estratégico de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação 2015-2020 foi 
aprovado na Corte Especial no dia 
30/03/2016. Ele contempla 10 
(dez) objetivos estratégicos, 11 
(onze) indicadores de desempenho 
de longo prazo e 12 (doze) metas 
de curto prazo que compõem o 
Plano de Gestão de TIC 2016. 

Até agosto de 2016, 
alcançamos um desempenho do 
Plano de Gestão de TIC – 2016 de 
55,9%, com 5 metas em situação 
ideal, 2 metas em situação 
razoável e 5 metas em situação 
crítica. 

Ressalta-se que há 3 (três) 
metas em situação crítica que não 
há perspectivas de cumprimento e 
que requerem atenção por parte 
das áreas responsáveis, sendo 
elas:  
 Meta 3 – Atualizar a Política de 

Segurança da Informação no 
âmbito do Poder Judiciário 
goiano;  

Expectativa de Cumprimento até 
janeiro de 2017 

Alta 

Meta 

20 

Ideal Crítica Razoável 
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 Meta 6 – Implantar no Processo 
Administrativo Digital, 100% da 
metodologia de aquisições de 
produtos e serviços de TIC do 
Tribunal de Justiça do Estado 
de Goiás, conforme Resolução 
nº 182/2013 do CNJ; e  

 Meta 10 – Implantar solução de 
monitoramento dos links de 
comunicação entre as unidades 
judiciárias e o Tribunal de 
Justiça de Goiás. 

Pontos Críticos 

1. As metas que estão em situação crítica e razoável; 
2. Priorizar iniciativas estratégicas previstas e entender que não 

são atividades adicionais. 
 

Ações Necessárias 

1. Áreas responsáveis por metas do Plano de Gestão de TIC 
2016 
a) Alimentar o sistema de indicadores do Plano de Gestão 

de TIC até o dia 12 de cada mês, informando sobre a 
execução das metas; 

b) Executar as iniciativas que estão vinculadas as metas em 
situação razoável e crítica. 
 

 

Iniciativas com Alto Impacto 

 

A seguir apresenta-se a situação das iniciativas estratégicas 

que possuem impacto direto no cumprimento da meta.  
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Iniciativa Estratégica Área Responsável Situação 

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

Diretoria de Informática Concluído 

 

Iniciativas com Baixo Impacto 

 

As iniciativas elencadas a seguir já se encontram concluídas 

ou possuem baixo impacto no cumprimento da meta. Ou seja, caso 

não sejam finalizadas, o índice obtido no indicador não sofrerá 

impactos negativos. 

 

Iniciativa Estratégica Área Responsável Situação 

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

Diretoria de Recursos 
Humanos 

Cancelado 
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6. Metas Nacionais - 2016 

 

Os presidentes ou representantes dos tribunais do país, 

reunidos em Brasília/DF, nos dias 24 e 25 de novembro de 2015, 

durante o 9º Encontro Nacional do Poder Judiciário, aprovaram as 

Metas Nacionais, Metas Específicas para o Judiciário brasileiro 

alcançar em 2016. 

Isto posto, segue as metas e o desempenho referente ao 

mês de agosto de 2016 do Tribunal de Justiça de Goiás até o 

momento. 

 

Meta 1 – Julgar a quantidade maior de processos de conhecimento 

do que os distribuídos no ano corrente. 

Índice Obtido: 91,92% 

 

Meta 2 – Identificar e julgar, até 31/12/2016, 1º grau: 80% dos 

processos distribuídos até 31/12/2012. 

Índice Obtido: 99,81% 

 
Meta 2 – Identificar e julgar, até 31/12/2016, 2º grau: 80% dos 

processos distribuídos até 31/12/2013. 

Índice Obtido: 107,74% 
 

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

Turmas Recursais Estaduais: 100% dos processos distribuídos até 

31/12/2013. 

Índice Obtido: 96,74% 
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Meta 3 – Aumentar o número de casos resolvidos por conciliação em 

relação ao ano anterior e aumentar o número de CEJUSCs. 

Índice Obtido: 22,39% 

 
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. 

Índice Obtido: 73,68% 

 

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

execução até 31/12/2016. 

Índice Obtido: 62,2% 

 

Meta 6 – Julgar, até 31/12/2016, 1º grau: 60% das ações coletivas 

distribuídas até 31/12/2013. 

Índice Obtido: 57,34% 

 

Meta 6 – Julgar, até 31/12/2016, 2º grau: 80% das ações coletivas 

distribuídas até 31/12/2014. 

Índice Obtido: 45,98% 

 

Meta 7 – Priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes 

e dos recursos repetitivos 

Índice Obtido: 22,21% 
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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. 

Índice Obtido: 57,98% 
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7. 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 a julho de 2015). 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. 

A 2ª avaliação de desempenho (agosto a dezembro de 

2015), obtivemos 6 metas em situação ideal, 5 em situação razoável 

e 9 em situação crítica. 
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Na 3ª avaliação de desempenho (janeiro a abril de 2016), 

obtivemos 8 metas em situação ideal, 4 em situação razoável e 8 em 

situação crítica. 

Por fim, a 4ª RAE (maio a agosto de 2016) apresenta 14 

metas em situação ideal, 5 em situação razoável e 1 meta em 

situação crítica, o que culminou em um desempenho de 76% da 

meta 17 - Alcançar no mínimo 75% de desempenho da estratégia 

proposta no Plano de Gestão 2015-2017, atingindo assim, o 

desempenho esperado na referida meta. No entanto, ainda há 

muitas ações e atividades em desenvolvimento, o que 

consequentemente aumentará este índice até o final da Gestão. 

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 à missão e a visão deste Poder. 




