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Plano Estratégico 2011/2013 
Relatório de Avaliação das Metas – 1º Quadrimestre/2012 

 

1. Objetivo 
O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados das metas previstas no 
Plano Estratégico 2011/2013 para o 1º quadrimestre/2012 do Tribunal de Justiça do Estado 
de Goiás, bem como das metas nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. 

 
2. Metodologia 

Para a avaliação dos resultados foram utilizados critérios quantitativos e qualitativos, 
conforme exposto na figura abaixo: 

 

 
Figura 1 – Critérios para avaliação das metas do Plano Estratégico. 

 

A avaliação quantitativa é o resultado da avaliação da medição observada para o 
indicador da meta. É composta por quatro referências e possuem o seguinte significado: 
 

 Índice Obtido – é o resultado da medição do indicador da meta; 

 Meta 2012 – é a meta estabelecida no PE para o final do ano de 2012; 

 Grau de Cumprimento – é a relação entre o Índice Obtido e a Meta 2012. 
Significa o quanto da meta foi cumprido, até o momento; 

 Avaliação – é a análise do grau de cumprimento. Será Crítica se o índice do grau 
de cumprimento for inferior a 70%; Atenção se o índice estiver entre 70% e 85%; 
e Confortável se o grau de cumprimento for superior a 85%.  
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A avaliação qualitativa refere-se aos projetos associados à meta que necessitam ser 
executados para que o resultado possa atender as expectativas das partes interessadas, 
refletidas no Plano Estratégico. É composta por três referências e possuem o seguinte 
significado: 
 

 Impacto na Meta – é a avaliação da contribuição do projeto para o alcance das 
metas estabelecidas. É classificado em Pequeno, Médio e Grande; 

 Status – é a situação de momento em que o projeto se encontra; 

 Avaliação – é a análise das informações sobre o projeto. Será Crítica se houver 
ausência de projeto; Atenção se os projetos foram elaborados, mas não 
executados; Confortável se os projetos foram elaborados e estão em execução. 

 
Por projeto entende-se as ações programadas, baseadas em estudos ou na experiência 
dos envolvidos, para o alcance dos objetivos propostos, obedecendo a critério mínimo 
de eficácia. 
 
A avaliação global do desempenho considera a avaliação quantitativa e a qualitativa 
para o estabelecimento de apenas um índice, para refletir o status atual, valorizando as 
ações de planejamento (projetos). A tabela 1 apresenta a correlação para a avaliação 
final da meta. 
 

Tabela 1 – Critérios possíveis para a avaliação global do desempenho das metas do PE. 

Resultado da Avaliação 
Quantitativa 

Resultado da Avaliação 
Qualitativa 

Avaliação Global de 
Desempenho (Final) 

Crítica  Crítica  Crítica  

Crítica  Atenção  Crítica  

Crítica  Confortável  Atenção  

Atenção  Crítica  Crítica  

Atenção  Atenção  Atenção  

Atenção  Confortável  Confortável  

Confortável  Crítica  Atenção  

Confortável  Atenção  Confortável  

Confortável  Confortável  Confortável  
 
A metodologia adotada permite avaliar os resultados apurados para cada meta (avaliação 
quantitativa, que refere-se ao passado), bem como dos projetos associados (avaliação 
qualitativa, que refere-se às ações futuras), necessários para o alcance dos objetivos propostos. 
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3. Resultados Alcançados 
 

3.1 Metas do Plano Estratégico 

Meta 1: Reduzir para 57,5% a taxa de congestionamento do judiciário 
goiano 
Fonte: Relatórios dos sistemas SPG, SSG e Projudi. 
Período de análise: 12 meses (maio/2011 a abril/2012) 
Metodologia: Resoluções de estatística do CNJ (Res. nº 15/2006 e Res. nº 76/2009) 
 

Avaliação Quantitativa 

Jurisdição Índice Obtido Meta 2012 
Grau de Cumprimento 

(parcial) 
Avaliação 

Geral 63,9% 57,5% 17% Crítica 
1º Grau 68,4% 62,5% 16% Crítica  
2º Grau 18,3% 17,0% 69% Crítica  
Juizados Especiais 53,4% 30,0% -163% Crítica  
Turmas Recursais 63,9% 32,5% -416% Crítica  

 
Avaliação Qualitativa 

Ord. Projetos Associados Impacto na Meta Status Avaliação 

1 
Elevação do quadro de 
Desembargadores 

Pequeno Sobrestado Crítica  

2 Varas criminais (entorno do 
DF) Pequeno Concluído Confortável 

3 Programa Modernizar Grande Em execução Confortável 

4 

Programa Modernizar - LA 
01 - Implantação de Sistema 
de Gestão por Excelência 
(Gestão por Processo) 

Grande Em execução Confortável  

5 
Programa Modernizar - LA 
02 - Inventário dos Processos 

Grande Em execução Confortável  

6 

Programa Modernizar - LA 
03 - Treinamento, 
Capacitação e Gestão por 
Competências 

Grande Em execução Confortável  

7 
Programa Modernizar - LA 
04 Gabinete Modelo 

Grande 
Levantamento de 
informações Crítica  

8 
Programa Modernizar - LA 
05 - Adequação do Espaço 
Físico 

Grande 
Levantamento de 

informações Crítica  

9 
Programa Modernizar - LA 6 
(mapa estatístico do 2º grau) 

Médio 
Levantamento de 

informações Crítica  

10 Prosseguir Grande Em elaboração Crítica  
11 Avançar Grande Em execução Confortável 
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12 Atualizar gabinetes Grande Em elaboração Crítica  

13 
Grupo de apoio às atividades 
dos magistrados 

Médio Em elaboração Crítica  

14 Meta 2 Médio Em elaboração Crítica  

15 
Racionalização das 
execuções fiscais 

Grande Em elaboração Crítica  

16 Mutirão do Júri Pequeno Em execução Confortável 
17 Turmas recursais Pequeno Sobrestado Crítica  

 
Avaliação Global do Desempenho 

META 1 
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Crítica  Crítica  Crítica  

 
Análise de Desempenho 
 

A taxa de congestionamento do judiciário está diminuindo. No período de avaliação, 
estamos julgando mais processos do que o quantitativo de ingresso, contribuindo 
efetivamente para a diminuição do estoque de processos. Porém, a redução observada 
não é suficiente para cumprir a meta estabelecida. No cenário atual, para cumprir a 
meta estabelecida, seria necessário julgar um quantitativo aproximado de 100 mil 
processos, além do quantitativo de casos novos que forem distribuídos. 

Pela avaliação qualitativa dos projetos associados à meta, verifica-se a necessidade 
concentrar os esforços nos projetos relacionados com o 1º Grau, Juizados Especiais e 
Turmas Recursais, para que a implementação das ações propostas nos projetos possam 
surtir os efeitos esperados para o cumprimento da meta. 

A situação do 2º Grau é confortável, ainda que tenha sido registrado aumento da taxa 
de congestionamento em comparação a avaliação anterior do plano, uma vez que o 
volume de julgados é superior ao número de casos novos, é quatro vezes superior ao 
estoque pendente de julgamento e o projeto para o alcance da meta (Programa 
Modernizar) está em plena execução. 

 

Meta 2: Julgar quantidade igual à de processos de conhecimento 
distribuídos em 2011 e parcela do estoque 
Fonte: Relatórios dos sistemas SPG, SSG e Projudi. 
Período de análise: 1º Quadrimestre (janeiro/2012 a abril/2012) 
Metodologia: Glossário das metas nacionais do CNJ 
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Avaliação Quantitativa 

Jurisdição Índice Obtido Meta 2012 
Grau de Cumprimento 

(parcial) 
Avaliação 

Geral 90,1% 112% 80,4% Atenção 
1º Grau 84,2% 112% 75,2% Atenção  
2º Grau 205,8% 112% 183,2% Confortável  
Juizados Especiais 77,7% 112% 69,4% Crítica  

Turmas Recursais 46,2% 112% 41,3% Crítica  
 
Avaliação Qualitativa 

Ord. Projetos Associados Impacto na Meta Status Avaliação 

1 
Elevação do quadro de 
Desembargadores 

Pequeno Sobrestado Crítica  

2 Varas criminais (entorno do 
DF) Pequeno Concluído Confortável 

3 Programa Modernizar Grande Em execução Confortável 

4 

Programa Modernizar - LA 
01 - Implantação de Sistema 
de Gestão por Excelência 
(Gestão por Processo) 

Grande Em execução Confortável  

5 
Programa Modernizar - LA 
02 - Inventário dos Processos 

Grande Em execução Confortável  

6 

Programa Modernizar - LA 
03 - Treinamento, 
Capacitação e Gestão por 
Competências 

Grande Em execução Confortável  

7 
Programa Modernizar - LA 
04 Gabinete Modelo 

Grande 
Levantamento de 
informações Crítica  

8 
Programa Modernizar - LA 
05 - Adequação do Espaço 
Físico 

Grande 
Levantamento de 

informações Crítica  

9 
Programa Modernizar - LA 6 
(mapa estatístico do 2º grau) 

Médio 
Levantamento de 

informações Crítica  

10 Prosseguir Grande Em elaboração Crítica  

11 Avançar Grande Em execução Confortável 
12 Atualizar gabinetes Grande Em elaboração Crítica  

13 
Grupo de apoio às atividades 
dos magistrados 

Médio Em elaboração Crítica  

14 Meta 2 Médio Em elaboração Crítica  

15 
Racionalização das 
execuções fiscais 

Grande Em elaboração Crítica  

16 Mutirão do Júri Pequeno Em execução Confortável 
17 Turmas recursais Pequeno Sobrestado Crítica  
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Avaliação Global do Desempenho 

META 2 
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Atenção  Crítica  Crítica  
 
Análise de Desempenho 
 
Os projetos associados à Meta 2 do PE são os mesmos citados na Meta 1, sendo válidas 
aqui as considerações tecidas na meta anterior. 

Destaca-se o desempenho dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais que está muito 
aquém do estabelecido. A maior parte dos processos em tramitação pertence ao 
sistema PROJUDI e não é registrado julgamento maior do que a distribuição de casos 
novos. Tal fato reforça o sentimento de que inexiste uma rotina de trabalho específica 
para a tramitação dos processos eletrônicos que gere a eficiência esperada com a 
virtualização dos feitos judiciais. 

 
Meta 3: Alcançar 65% de acordos por meio da conciliação 
Fonte: Informações obtidas no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e 
Justiça Móvel de Trânsito. 
Período de análise: janeiro/2011 a maio/2012 
Metodologia: Somatória de acordos realizados dividida pela somatória de audiências realizadas. 
 

Avaliação Quantitativa 

Jurisdição Índice Obtido Meta 2012 
Grau de 

Cumprimento 
(parcial) 

Avaliação 

Geral 49,3% 65% 75,8% Atenção 
Varas e Comarcas 37,6% 45,0% 83,5% 

Atenção  
DPVAT 50,8% 70,0% 72,5% 

Atenção  
Instituições 
Financeiras 

43,3% 70,0% 61,8% Crítica  

Semana da 
Conciliação 

81,5% 70,0% 116,4% Confortável 

Banca Permanente 55,9% 70,0% 79,9% 
Atenção  

INSS 50,6% 70,0% 72,3% 
Atenção  

Justiça Móvel 88,9% 90,0% 98,8% 
Confortável 
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Avaliação Qualitativa 

Ord. 
Projetos Associados Impacto na 

Meta 
Status Avaliação 

1 Conciliação Pré-processual Grande Em execução Crítica  

2 
Divulgação da Conciliação na 
Sociedade - Show da Paz 

Pequeno Concluído Confortável 

3 
Divulgação da Conciliação na 
Sociedade - Mediação Escolar 

Pequeno Sobrestado Crítica  

4 Semanas de Conciliação Grande Em elaboração Crítica  
5 Projeto Justipaz Pequeno Sobrestado Crítica  
6 Juízes Leigos Médio Sobrestado Crítica  
7 Conciliadores Médio Sobrestado Crítica  

8 Centro de Pacificação Social Médio Sobrestado Crítica  
 
Avaliação Global do Desempenho 

META 3 
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Atenção  Crítica  Crítica  

 
Análise de Desempenho 
 
O cenário judicial atual mostra-se favorável a acordos e conciliações, no entanto como 
não houve maiores concentrações de esforços a fim de promover mais audiências 
conciliatórias, bem como outros projetos que impactariam na meta, o grau de 
cumprimento obtido foi mediano. 

Levando em consideração que o período de análise deste relatório foi o primeiro 
quadrimestre de 2012, e que no final de novembro de 2012 será realizado o Projeto 
Semana Nacional pela Conciliação que proporcionará grande impacto na meta, verifica-
se que o esforço deve ser continuado nas ações propostas para que até dezembro de 
2012 a avaliação da meta seja confortável. 

Na avaliação qualitativa dos projetos associados à meta, verifica-se a necessidade de 
concentrar os esforços no projeto Semana de Conciliação para que possa surtir os 
efeitos esperados para o cumprimento da meta. 

O projeto Conciliação Pré-processual teve início com as audiências marcadas para maio 
de 2012, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – Família, no fórum 
Des. Fenelon Teodoro Reis na sala T-13 no térreo sob coordenação da juíza Dra. Sirlei 
Martins da Costa, com a designação de 180 audiências mensais marcadas para a última 
semana de cada mês. As audiências pré-processuais são agendadas na Defensoria 
Pública do Estado de Goiás.  

No dia 25 de junho deste ano, assumiu a Coordenação do Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos o Dr. Felipe Vaz de Queiroz que tem como 
diretriz estruturar o Núcleo em conformidade com a Resolução nº 125 do Conselho 
Nacional de Justiça e da Resolução nº 18 da Corte Especial.  
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Além da estruturação o projeto da Semana Nacional de conciliação está em fase de 
elaboração e para este ano pretende-se mais efetividade nas ações julgadas. Neste 
sentido estão sendo realizadas ações de treinamento para magistrados, alteração do 
método de obtenção de dados estatísticos, visita ao Tribunal de Justiça de São Paulo 
para troca de experiências com membros daquele Poder e a reformulação do site da 
Conciliação. 

 
 
Meta 4: Efetivar o funcionamento de 10 polos regionais especializados no 
tema Infância e Juventude   
Fonte: Informações levantadas pela CGJ. 
Período de análise: março/2011 a abril/2012 
Metodologia: Contabilização dos polos em funcionamento 
 
Avaliação Quantitativa 

Jurisdição Índice Obtido Meta 2012 
Grau de Cumprimento 

(parcial) 
Avaliação 

Geral 4 10 40% Crítica 
 
Avaliação Qualitativa 

Ord. Projetos Associados Impacto na Meta Status Avaliação 

1 
Efetividade da 
regionalização das 
unidades de atendimento 

Grande Em execução Atenção  

2 Equipes multidisciplinares Grande Em elaboração Crítica 
 
Avaliação Global do Desempenho 

META 4  
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Crítica  Atenção  Crítica  
 
Análise de Desempenho 
 
Para o cumprimento integral da meta 4 são necessárias ações conjuntas do Poder 
Judiciário, Ministério Público e Secretaria Estadual de Cidadania e Trabalho. Ou seja, não 
depende apenas das ações exclusivas do Judiciário, sendo que as pendências existentes 
referem-se à atuação do Executivo. É notório os problemas relacionados com o tema 
Infância e Juventude, pois, os mesmos são amplamente divulgados na imprensa. 

No que se refere ao papel do Judiciário, o projeto para efetivação dos polos 
especializados está sendo executado, mas não consegue avançar pela dependência de 
terceiros. Já em relação ao projeto das equipes multidisciplinares, o mesmo encontra-se 
em fase final de elaboração. 
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Meta 5: Obter 80% de satisfação do usuário da justiça 
Fonte: sem medição atual. 
Período de análise: Será aferida em data oportuna prevista para o segundo semestre de 2012. 
Metodologia: Mede-se o índice de satisfação do usuário da justiça estadual utilizando como ferramenta 
de aferição a aplicação de pesquisas de satisfação estruturadas para esse fim. 

 
Avaliação Quantitativa 

Jurisdição Índice Obtido Meta 2012 
Grau de Cumprimento 

(parcial) 
Avaliação 

Geral  80% - 
 
Avaliação Qualitativa 

Ord. Projetos Associados Impacto na Meta Status Avaliação 

1 
Melhoria da satisfação dos 
usuários da justiça 

Grande Sobrestado Crítica   

2 
Modernização dos arquivos 
judiciais 

Grande 
Levantamento de 

Informações Crítica 

3 
Modernização dos arquivos 
judiciais da Corregedoria-
Geral da Justiça 

Médio Em execução Confortável  

 
Avaliação Global do Desempenho 

META 5  
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

 Crítica   

 
Análise de Desempenho 
 
Para realizar a aferição desta meta estão sendo realizados estudos para definir qual será 
o método de aplicação da pesquisa de satisfação, se será desenvolvida internamente ou 
se será contratada empresa especializada para a aplicação da pesquisa ainda nesta 
gestão. 

Observa-se a necessidade de estabelecer ações específicas de levantamento de 
informações com relação às principais reclamações e sugestões coletadas nas últimas 
pesquisas, pois levantadas essas informações, pode-se divulgar tais ações e para as 
reclamações e/ou sugestões não atendidas até o momento, pode-se estudar a 
possibilidade de atendimento até o final do ano, uma vez que a aplicação da pesquisa 
está prevista para novembro de 2012. 
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META 6: Implantar programa de esclarecimento ao público sobre as 
funções, atividade e órgãos do Poder Judiciário em escolas ou outros 
espaços públicos 
Fonte: Informações obtidas na Assessoria Especial da Secretaria de Gestão Estratégica 
Período de análise: Fevereiro/2011 a Junho/2012 
Metodologia: Afere-se a implantação de programa que esclareça ao público sobre as funções, atividades e 
órgãos do Poder Judiciário em escolas ou outros espaços públicos. 
 
Avaliação Quantitativa 

Jurisdição Índice Obtido Meta 2012 
Grau de Cumprimento 

(parcial) 
Avaliação 

Geral 1 1 100% Confortável 
 
Avaliação Qualitativa 

Ord. Projetos Associados Impacto na Meta Status Avaliação 
1 Justiça Educacional Grande Em execução  Confortável  

2 Judiciário na Comunidade Pequeno Não iniciado Crítica 
3 Audiência pública Pequeno Em elaboração Crítica  

4 
Carta de Serviços ao 
Cidadão 

Grande Sobrestado Crítica  

 
Avaliação Global do Desempenho 

META 6 
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Confortável  Confortável  Confortável  
 
Análise de Desempenho 
 
Esta meta foi atingida em novembro de 2011 com o lançamento do Programa Justiça 
Educacional na Comarca de Goiânia. Este programa tem por objetivo promover a 
aproximação entre os órgãos responsáveis pela distribuição da justiça e a população, 
após seu lançamento o programa seguiu com suas atividades atendendo a 11 comarcas 
do interior, sendo as seguintes: Santa Cruz de Goiás, Rio Verde, Itumbiara, Águas Lindas, 
Santo Antônio do Descoberto, Itaguaru, Anicuns, Trindade, Pires do Rio, Formosa e 
Anápolis. O encerramento das atividades no ano de 2011 aconteceu em 13/12/2011 
novamente na Comarca de Goiânia, até o momento o Programa Justiça Educacional 
atendeu 1.815 alunos das redes estadual e municipal. 
 
Neste ano, em razão das eleições, acrescentou o projeto Justiça Vai a Escola nas Eleições 
2012, o Programa Justiça Educacional já contempla as Comarcas de Cidade Ocidental, 
Valparaíso, Luziânia e Cristalina e tem previsão de atender no mínimo 30 comarcas até o 
final de 2012.  
 
Desta forma, mesmo que 3 dos projetos associados a meta estão em situação crítica, o 
Programa Justiça Educacional proporcionou uma situação confortável para meta. 
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 META 7: Implantar, nas 60 maiores comarcas do Estado, ações que 
impactem positivamente a sociedade 
Fonte: Informações obtidas na Assessoria Especial da Secretaria de Gestão Estratégica 
Período de análise: Fevereiro de 2011 a Julho/2012 
Metodologia: Aferir o número de comarcas atendidas com ações que impactem positivamente a 
sociedade.  
 
Avaliação Quantitativa 

Jurisdição Índice Obtido Meta 2012 
Grau de 

Cumprimento 
(parcial) 

Avaliação 

Geral 52 60 87% Confortável 
 
Avaliação Qualitativa 

Ord. Projetos Associados Impacto na Meta Status Avaliação 

1 
Implantação da Justiça 
Terapêutica no interior 

Grande Em execução  Atenção  

2 Coordenadoria Interdisciplinar Pequeno Em elaboração Crítica 

3 
Coleta Seletiva e destinação 
de resíduos sólidos 

Grande Em execução Atenção  

4 TI Verde Médio Não iniciado Crítica  

5 
Meu Pai Minha Procura (Pai 
Presente) 

Médio Em execução Confortável  

6 Justiça Plena Pequeno Em elaboração Crítica  

7 Projeto Justipaz Pequeno Em elaboração Crítica  

8 
Coordenadoria das Mulheres 
em Situação de Violência 
Doméstica e Familiar 

Pequeno Concluído Confortável  

9 Justiça Educacional Grande Em execução Confortável  

10 Projeto Justiça Ativa Grande Em execução Atenção  
 
Avaliação Global do Desempenho 

META 7 
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Confortável  Atenção  Confortável  
 
Análise de Desempenho 
 
Dos projetos associados, observamos que 4 impactam diretamente no desempenho 
desta meta, quais sejam, Implantação da Justiça Terapêutica no Interior, Coleta Seletiva 
e destinação de resíduos sólidos, Justiça Educacional e Justiça Ativa. Percebemos que o 
primeiro encontra-se em situação de atenção porque apesar de já estar em execução, e 
ter sido implantado nas Comarcas de São Miguel do Araguaia, Itumbiara, Campos Belos 
e Inhumas, a equipe tem encontrado dificuldades pela ausência da equipe 
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multidisciplinar para atuar no programa, a equipe está buscando firmar parcerias com as 
prefeituras das Comarcas do interior para que estas disponibilizem estes profissionais. O 
segundo também em atenção, esta avaliação baseia-se no fato deste projeto estar em 
execução apenas na Comarca de Goiânia, e ainda de acordo com a equipe do projeto as 
ações estabelecidas não estão em execução. Este projeto merece atenção, pois já está 
elaborado o projeto para implantação no interior, porém será necessário o empenho de 
todos os envolvidos para que não ocorra a mesma situação verificada na execução do 
projeto em Goiânia. 
 
Diante deste cenário, é possível refletir que os projetos que efetivamente estão 
conseguindo causar impacto nesta meta são Programa Justiça Educacional e Justiça 
Ativa, o Programa Justiça Educacional está em plena execução, e neste ano, em razão 
das eleições, acrescentou o projeto Justiça vai à Escola nas Eleições 2012. O projeto já 
contempla as Comarcas de Cidade Ocidental, Valparaíso, Luziânia e Cristalina e tem 
previsão de atender 30 Comarcas ainda no ano de 2012, distribuídas em 13 regiões 
judiciárias cada uma com um Magistrado representante, desta forma é possível prever 
um impacto positivo maior ainda na meta no segundo semestre de 2012. 
 
Outro projeto que apesar de estar em execução e contribuindo para a meta merece 
atenção é o Justiça Ativa, pois está sendo proposta uma remodelagem ao mesmo, para 
que este possa ser mais efetivo, e atenda ao seu objetivo geral que tem foco na redução 
do número de processos em tramitação na Comarca, conscientizar a comunidade da 
disposição de se trabalhar em parceria, com vistas à celeridade da prestação 
jurisdicional à própria sociedade, reduzir os custos de uma prestação jurisdicional 
morosa e protelatória, dar efetiva solução aos litígios em que o pode ser alcançado 
conciliação e abrir a Justiça à comunidade, objetivando o bem comum, porém a nova 
proposta busca ampliar a competência e as atividades do Projeto Justiça Ativa.  
 
De forma geral a avaliação para esta meta é confortável, e a continuidade das ações 
destes projetos proporcionarão alcance de 100% da meta proposta.  
 
 
 
Meta 8: Reduzir em 2% o consumo per capta com energia, papel, água, 
telefone e combustível do Poder Judiciário Goiano. 
Fonte: Informações obtidas da Diretoria Administrativa, Diretoria de Recursos Humanos e Divisão de 
Telecomunicações. 
Período de análise: janeiro/2012 a abril/2012 
Metodologia: É resultado do consumo apurado em 2012 de cada item (energia, papel, água, telefone e 
combustível) pela força total de trabalho de 2012 dividido pelo resultado do consumo apurado em 2010 
de cada item (energia, papel, água, telefone e combustível) pela força total de trabalho de 2010. 
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Avaliação Quantitativa 

Jurisdição Índice Obtido Meta 2012 
Grau de Cumprimento 

(parcial) 
Avaliação 

Geral -23,1% 2,0% -1156,7% Crítica  
IC energia - kWh -13,1% 2,0% -652,9% Crítica  
IC água - m³ 8,3% 2,0% 415,0% Confortável  
IC combustível –
litros -8,5% 2,0% -423,6% Crítica  

IC telefone - R$ -47,4% 2,0% -2372,4% Crítica  

IC papel - resmas -55,0% 2,0% -2749,4% Crítica  
 
Avaliação Qualitativa 

Ord. 
Projetos Associados Impacto na 

Meta 
Status Avaliação 

1 
Instalar Sistema VOIP no 
Tribunal de Justiça e Comarcas Grande Sobrestado Crítica  

2 
Redução de custos com a frota 
de Veículos Grande Em execução 

Confortável 

3 
Implantação de software para 
gestão de impressão Grande Sobrestado Crítica  

4 
Projeto Uso consciente de 
recursos – Redução do 
Consumo de Água 

Grande Em execução 
Crítica  

5 
Projeto uso consciente de 
recursos – Redução do 
Consumo de Energia 

Grande Em execução 
Crítica  

6 
Projeto Uso consciente de 
recursos – Redução do 
Consumo de Papel A-4 

Grande Em execução 
Crítica  

 
Avaliação Global do Desempenho 

META 8 
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Crítica  Crítica  Crítica  
 
Análise de Desempenho 
 
Percebemos que a maior parte dos projetos associados a esta meta estão em situação 
crítica, esta avaliação baseia-se no fato de que apesar de boa parte deles estarem em 
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execução, estes não estão conseguindo os resultados efetivos para o alcance da meta, 
uma das possíveis causas é falta de empenho de todos os envolvidos nos projetos e a 
ausência de atuações que efetivamente estabeleçam ações educativas de 
conscientização dentro do Tribunal de Justiça de Goiás de redução do uso dos itens 
energia, papel, água, telefone e combustível. Mesmo com status em execução, os 
projetos estão parados por diversos motivos, mas o principal é a não atuação dos 
gerentes de projetos. 
 
O projeto Instalar Sistema VOIP no Tribunal de Justiça e Comarcas está paralisado 
aguardando diretrizes do Diretor de Informática sobre a tecnologia que será adotada 
sem previsão de retorno de execução para impactar positivamente a meta. 
Esclarecemos que este é um projeto de grande impacto na meta, pois a previsão é que 
reduza o custo com telefonia. 
 
O projeto Redução de custos com a frota de Veículos está confortável porque foram 
alienados 40 veículos através do processo nº 3299830 que tinham alto custo de 
manutenção. Foram adquiridos 20 novos veículos sob processo nº 3838099 e o processo 
nº 3638812 solicita normatização do uso do combustível representando ações que 
proporcionam conforto ao alcance da meta. 
 
O gerente do projeto Implantação de software para gestão de impressão formalizou um 
e-mail para o escritório de projetos da Diretoria de Informática em abril de 2012 
informando a descontinuidade de sua gerencia ao projeto e não foi nos informado um 
novo gerente para este projeto. 
 
Para o projeto Uso consciente de recursos – Redução do Consumo de Água foi solicitada 
novas torneiras e caixas acopladas no processo nº 3849767 que está em andamento não 
permitindo ações efetivas para os casos de torneiras que gotejam e caixas sanitárias que 
gastam mais de 6 litros de água por descarga. A solicitação de aspersores para o jardim 
sob processo nº 3845133 está parado há 131 dias na Seção de Orçamento do 
Departamento de Engenharia. Não há ações de conscientização dos usuários da 
estrutura judiciária. A falta de ações descritas acima não possibilita previsão de 
avaliação confortável para este projeto e consequentemente para a meta por ser de 
grande impacto para a mesma. 
 
Para o projeto Uso consciente de recursos – Redução do Consumo de Energia houve ações 
positivas para o andamento do projeto como instalação de interruptores em cada sala para 
desligamento das respectivas lâmpadas, ativação do modo de espera dos monitores de 
computador quando não utilizados por mais de 15 minutos, o desligamento da CPU 
quando não utilizados por mais de 2 horas e seu total desligamento quando inutilizado 
por mais de 3 horas. As ações acima não são suficientes para o alcance da meta através 
deste projeto além de que não há ações de conscientização dos usuários da estrutura 
judiciária reforçando a não previsão de avaliação confortável. 
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Para o projeto Uso consciente de recursos – Redução do Consumo de Papel A-4 foi 
solicitado a Diretoria de Informática através do memorando nº 461/2011 que fosse feita 
uma avaliação do sistema utilizado no Tribunal Regional do Trabalho 18ª região, uma 
vez que foi realizada uma visita aquele Tribunal e o mesmo se mostrou favorável a 
disponibilização do sistema utilizado para que possamos adequa-lo a nossa realidade, 
porém a equipe do projeto não obteve resposta para essa solicitação. Outra solicitação 
feita pela equipe do projeto à presidência foi quanto à instalação do Spark e email 
institucional a todos os servidores, para estas solicitações informamos que a Diretoria 
de Informática já iniciou a execução de dois projetos, um para a aquisição de novas 
licenças do Zimbra e este projeto está em fase de elaboração do contrato, e um outro 
projeto iniciado no mês de julho para a aquisição de novas licenças para o Active 
Directory – AD, o que possibilitará a utilização do Spark pelo número maior de 
servidores. 
 
Ressaltamos a importância do diálogo entre as áreas para que os projetos e as ações 
estabelecidas sejam feitas de forma conjunta e possam colaborar de forma efetiva para 
o alcance dos objetivos almejados. 
 
Não é previsível a avaliação da meta como confortável até o final da gestão se não 
houver uma ativa ação dos gerentes de cada projeto associado a esta meta e 
conscientização dos usuários da estrutura judicial. 
 
 
Meta 09: Alcançar 85% de realização das metas previstas no Plano 
Estratégico 
Fonte: Análise de desempenho das metas. 
Período de análise: Julho de 2012 
Metodologia: Mede a relação entre as metas em situação confortável e atenção e total de metas 
estratégicas. 
 
Avaliação Quantitativa 

Meta 09 Índice Obtido Meta 2012 
Grau de Cumprimento 

(parcial) 
Avaliação 

Geral 61,5% 85% 72,4% Atenção 
 
Avaliação Qualitativa 

Ord. Projetos Associados 
Impacto na 

Meta 
Status Avaliação 

1 
Conexão Estratégica: Quem 

conhece multiplica 
Grande Em execução Atenção  

2 
Implantação de Sistema de 

Gestão Estratégica Grande Em elaboração Crítica 
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Avaliação Global do Desempenho 

META 09 
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Atenção  Atenção  Atenção  
 
Análise de Desempenho 
 
A meta 9 visa alcançar um índice de 85 por cento de realização das metas, para isso 
utiliza-se um parâmetro de avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no Plano 
Estratégico do TJGO, ou seja, essa meta mede a relação entre as metas em situação 
confortável e atenção e o total de metas estratégicas. Sendo que uma meta é 
considerada em situação confortável quando alcança índice igual ou superior a 85% do 
planejado, enquanto, que a situação atenção está compreendida entre 70% e 85% de 
desempenho alcançado. 

Vale ressaltar que para o cômputo da meta em julho de 2012, não foram contabilizadas 
as metas que estão em processo de reavaliação (metas 17 e 18) e as que não tiveram 
medição até o presente momento (metas 5 e 14), estas serão inseridas posteriormente, 
portanto foram consideradas apenas 13 metas para efeito do cálculo. 

Com a realização da análise de todas as metas conclui-se que as metas 1, 4, 8, 12 e 15 
estão em situação crítica, as metas 2, 3, 10, 11 e 16 estão em atenção, enquanto as 
metas 6, 7 e 13 estão em situação confortável, deste modo, observa-se que 62% das 
metas alcançaram índice de cumprimento superior a 70 por cento e, para a meta 
alcançar situação confortável faz-se necessário que mais 2 metas avaliadas em situação 
crítica passem pelo menos para a situação de atenção ou para confortável. 

O projeto Conexão Estratégica: quem conhece multiplica tem o objetivo de realizar 
encontros com a alta administração e com assessores para discutir, estrategicamente as 
ações e os resultados do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO). Para o ano de 2012 foi 
estabelecido que fossem realizadas reuniões setoriais de análise estratégica, com o 
intuito de aproximar a Secretaria de Gestão Estratégica com as áreas e assim conseguir 
realizar um efetivo acompanhamento dos resultados das metas e análise de 
oportunidades em que poderão ocorrer ajuste e outras medidas necessárias à melhoria 
do desempenho das metas daquela área. Até o momento, foram realizadas as reuniões 
com as Diretorias de Recursos Humanos, Administrativa e a Corregedoria-Geral da 
Justiça. Pelo fato de ainda não ter contemplado todas as áreas e as atividades estarem 
atrasadas, este projeto está em situação de atenção. 

De modo geral, a avaliação da meta ficou em atenção, desta forma os projetos previstos 
devem ser executados visando a melhoria do desempenho estratégico deste Poder. 

 
 
Meta 10: Reduzir em 10% o tempo de tramitação dos processos judiciais 
Fonte: Relatórios dos sistemas SPG, SSG e Projudi. 
Período de análise: janeiro a abril/2012 
Metodologia: Média da diferença entre a data de baixa e a data de protocolo, dos processos baixados no 
período de análise. 
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Avaliação Quantitativa 

Jurisdição Índice Obtido Meta 2012 
Grau de 

Cumprimento 
(parcial) 

Avaliação 

Geral 622,5 dias 605,7 dias 75% Atenção 
1º Grau 1483 dias 1141 dias -169,6% Crítica  
2º Grau 360 dias 863 dias 624,6% Confortável  
Juizados Especiais 400 dias 201,6 dias -785,7% Crítica  

Turmas Recursais 247 dias 216,9 dias -24,9% Crítica  
 
Avaliação Qualitativa 

Ord. Projetos Associados Impacto na Meta Status Avaliação 

1 
Elevação do quadro de 
Desembargadores 

Pequeno Sobrestado Crítica  

2 Varas criminais (entorno do 
DF) Pequeno Concluído Confortável 

3 Programa Modernizar Grande Em execução Confortável 

4 

Programa Modernizar - LA 
01 - Implantação de Sistema 
de Gestão por Excelência 
(Gestão por Processo) 

Grande Em execução Confortável  

5 
Programa Modernizar - LA 
02 - Inventário dos 
Processos 

Grande Em execução Confortável  

6 

Programa Modernizar - LA 
03 - Treinamento, 
Capacitação e Gestão por 
Competências 

Grande Em execução Confortável  

7 
Programa Modernizar - LA 
04 Gabinete Modelo 

Grande 
Levantamento de 
informações Crítica  

8 
Programa Modernizar - LA 
05 - Adequação do Espaço 
Físico 

Grande 
Levantamento de 

informações Crítica  

9 
Programa Modernizar - LA 6 
(mapa estatístico do 2º 
grau) 

Médio 
Levantamento de 

informações Crítica  

10 Prosseguir Grande Em elaboração Crítica  
11 Avançar Grande Em execução Confortável 
12 Atualizar gabinetes Grande Em elaboração Crítica  

13 
Grupo de apoio às 
atividades dos magistrados 

Médio Em elaboração Crítica  

14 Meta 2 Médio Em elaboração Crítica  

15 
Racionalização das 
execuções fiscais 

Grande Em elaboração Crítica  
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16 Mutirão do Júri Pequeno Em execução Confortável 
17 Turmas recursais Pequeno Sobrestado Crítica  

18 
Sistema de registro 
audiovisual de audiências 

Grande Em execução Confortável 

19 
Videoconferência nas Varas 
Criminais 

Grande Em execução Atenção  

20 Melhorias no Projudi Grande Em execução Atenção  
 
Avaliação Global do Desempenho 

META 10  
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Atenção  Crítica  Crítica  
 
Análise de Desempenho 
 
O objetivo dessa meta é medir a eficiência do TJGO no julgamento, considerando o 
princípio constitucional da duração razoável do processo (artigo 5º LXXVIII da CF/1988). 
Todavia, o índice mensurado não reflete o tempo médio de tramitação dos processos, 
haja vista que ainda são identificadas situações de inconsistências como a de processos 
já julgados e que não foram baixados. 
 
Ações específicas são previstas e executadas nos projetos associados para realizar uma 
varredura nos sistemas informatizados, identificando as inconsistências e sanando-as. 
Quando são realizadas tais correções, naturalmente o tempo de tramitação se elevará, 
pois a data de baixa considerada é a real, que ocorreu tempos após a finalização dos 
processos. Nos cálculos posteriores do indicador que será mensurado o verdadeiro 
tempo de tramitação, pois passará a refletir as situações normais. 
 
Ainda sim, esse indicador é extremamente relevante para que as situações de 
inconsistências possam ser identificadas e sanadas.  No momento, a elevação do tempo 
de tramitação indica a realização das adequações das informações nos sistemas, bem 
como os esforços realizados para o julgamento das ações mais antigas. 
 
Boa parte dos projetos associados a esta meta são os mesmos da Meta 1 e Meta 2, 
sendo válidas as observações já consideradas. Os projetos específicos (sistema de 
registro audiovisual de audiências, videoconferências nas Varas Criminais e melhorias no 
Projudi) estão em execução, mas merecem ainda atenção para o seu efetivo resultado. 

 
 
Meta 11: Aperfeiçoar e padronizar 100% dos procedimentos de execução 
penal 
Fonte: Informações levantadas pela CGJ. 
Período de análise: março/2011 a abril/2012 
Metodologia: Contabilização das comarcas padronizadas 
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Avaliação Quantitativa 

Jurisdição Índice Obtido Meta 2012 
Grau de Cumprimento 

(parcial) 
Avaliação 

Geral 72,4% 100% 72,4% Atenção 
 
Avaliação Qualitativa 

Ord. Projetos Associados Impacto na 
Meta 

Status Avaliação 

1 Sistema de execução penal digital Grande Em execução Confortável  
2 Implantação do malote digital Médio Em execução Confortável 

3 
Plano de gestão em varas 
criminais e execução penal CNJ 

Grande Em execução Confortável 

4 
Definição da competência em 
execução penal nas comarcas do 
interior 

Grande Concluído Confortável  

 
Avaliação Global do Desempenho 

META 11 
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Atenção  Confortável  Confortável  
 
Análise de Desempenho 
 
A situação da meta 11 é confortável, pois o principal projeto para alcance do objetivo 
proposto está em execução, restando a padronização em 35 Comarcas do interior do 
Estado. Portanto, já foram adquiridas experiências para a efetiva implantação da 
padronização e do aperfeiçoamento dos operados da execução penal, sendo que a 
probabilidade de cumprimento da meta é elevada. 
 
 
Meta 12: Aperfeiçoar 100% das rotinas de trabalho das áreas da secretaria 
do TJGO 
Fonte: Informações obtidas na Coordenadoria de Gestão da Qualidade 
Período de análise: abril/2012 
Metodologia: contabilização das rotinas aperfeiçoadas 

 
Avaliação Quantitativa 

Jurisdição Índice Obtido Meta 2012 
Grau de Cumprimento 

(parcial) 
Avaliação 

Geral 19% 100% 19% Crítica  
 
Avaliação Qualitativa 

Ord. Projetos Associados Impacto na Meta Status Avaliação 

1 
Programa da Qualidade no 
Poder Judiciário 

Grande Em execução Confortável 
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2 Programa Modernizar Grande Em execução Confortável 
 
Avaliação Global do Desempenho 

META 12  
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Crítica  Confortável  Atenção  
 
Análise de Desempenho 
 
O resultado da meta, até o momento, não reflete o trabalho que está sendo 
desenvolvido para o cumprimento da meta. Existem frentes de trabalho que estão 
atuando na área judicial de 2º Grau, com resultados positivos; nas diretorias 
administrativas do TJ; e na Presidência. 
 
Contudo, para que o alcance integral da meta, é necessário o comprometimento 
irrestrito das chefias e dos servidores das áreas, pois, sem o devido apoio, não é possível 
melhorar os procedimentos internos de trabalho, com vistas a uma maior eficiência. 
 
 
Meta 13: Reduzir em 10% o tempo de tramitação dos processos 
administrativos 
Fonte: Relatório do Sistema SED 
Período de análise: janeiro/2012 a abril/2012 
Metodologia: Média da diferença entre a data de baixa e a data de protocolo, dos processos baixados no 
período de análise. 
 
Avaliação Quantitativa 

Jurisdição Índice Obtido Meta 2012 
Grau de Cumprimento 

(parcial) 
Avaliação 

Geral 11,2% 10% 111,1% Confortável  
 
Avaliação Qualitativa 

Ord. Projetos Associados 
Impacto na 

Meta 
Status Avaliação 

1 
Processo administrativo 
digital 

Grande Em elaboração Crítica  

2 
Melhoria do sistema de 
gestão 

Grande Concluído Atenção  

 
Avaliação Global do Desempenho 

META 13  
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Confortável  Crítica  Atenção  

 
 
 



PODER JUDICIÁRIO 
Secretaria de Gestão Estratégica 
 

 
 
   

21 
 

Rua 19, Quadra A8, Lote 6, 7º Andar, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP 74210-100, Fone (62) 3236-2470 – sge@tjgo.jus.br 

Análise de Desempenho 
 
Até o momento, a meta encontra-se cumprida. Porém, a situação pode mudar, ao longo 
da gestão, justificando a avaliação em atenção. Essa meta está intimamente ligada à 
meta 12, sendo que a melhoria dos procedimentos de trabalho acarretará em um 
menor tempo de tramitação dos processos administrativos. Portanto, os projetos em 
execução da meta 12 contribuem para o desempenho desta meta. 
 
O projeto Melhoria do sistema de gestão foi apresentado pelo gerente com o status de 
concluído, no entanto, segundo o mesmo durante a execução do projeto não foram 
identificadas melhorias a serem implementadas nos sistemas GP PASSWORD e que pelo 
fato de o sistema SIGA não ter sido implantado em sua totalidade inviabilizou a 
execução do projeto. Todavia, esta Secretaria avalia que o projeto é de grande impacto 
na meta e deveria ser analisado junto às áreas responsáveis pelos sistemas para uma 
ação conjunta de reestruração do projeto e por isso foi avaliado com status de atenção.  
 
 
Meta 14: Alcançar 75% de satisfação no clima organizacional   
Fonte: Sem medição atual. 
Período de análise: será aferido em data oportuna por meio de pesquisa prevista para o 2º semestre de 
2012. 
Metodologia: mede-se o índice de satisfação da força de trabalho da justiça estadual utilizando como 
ferramenta de aferição a aplicação de pesquisa do clima organizacional estruturada para esse fim. 
 
Avaliação Quantitativa 

Jurisdição Índice Obtido Meta 2012 
Grau de Cumprimento 

(parcial) 
Avaliação 

Geral  75% - 
 
Avaliação Qualitativa 

Ord. Projetos Associados 
Impacto na 

Meta 
Status Avaliação 

1 Estacionamento – Parte I Pequeno Concluído Confortável 
2 Estacionamento – Parte II Grande Em elaboração Crítica  

3 Encontros de integração Médio Em execução Confortável  

4 
Programa Bem Viver Bem 
trabalhar 

Grande Em execução Confortável 

5 Criação da SESMT/CIPA Médio Sobrestado Crítica  
6 Auxílio Transporte Grande Sobrestado Crítica  

7 
Regulamentação do horário de 
trabalho 

Grande Concluído Confortável  

8 
Adequação do Quadro de 
Servidores do Poder Judiciário 

Grande Concluído Confortável  
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Avaliação Global do Desempenho 

META 14  
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

 Atenção   

 
Análise de Desempenho 
 
A previsão de realização da Pesquisa do Clima Organizacional para o final do 2º 
semestre de 2012. Espera-se que o resultado da pesquisa seja positivo para o alcance da 
meta, pois foram concluídos grandes projetos associados. Como exemplo: 

 Aprovação do Plano de Cargos e Salários dos servidores do judiciário,  
 Adequação do estacionamento proporcionando novas 60 vagas (projeto 

Estacionamento – Parte I),  
 Ações do Programa Bem Viver Bem trabalhar como a ginástica laboral e  
 Regulamentação do horário de trabalho. 

 
O projeto Estacionamento - Parte II é a reelaboração do projeto Parte I conforme 
solicitação da Diretoria Administrativa para novas ações que proporcionem novas vagas 
no estacionamento do Tribunal de Justiça de Goiás.  
 
 
Meta 15: Promover, anualmente, 30 horas de capacitação per capta, 
garantindo um mínimo de 15 horas para cada servidor. 
Fonte: Informações obtidas pela Divisão de Desenvolvimento Humano da Diretoria de Recursos Humanos. 
Período de análise: fevereiro/2011 a abril/2012 
Metodologia: mede-se o índice de satisfação do usuário da justiça estadual utilizando como ferramenta 
de aferição a aplicação de pesquisas de satisfação estruturadas para esse fim. 
 
Avaliação Quantitativa 

Jurisdição Índice Obtido Meta 2012 
Grau de 

Cumprimento 
(parcial) 

Avaliação 

Geral 37,3% 100% 37,3% Crítica 
Índice de 
capacitação 

18,3 horas de 
capacitação/servidor 

30 horas de 
capacitação/servidor 

61,0% Atenção  

Índice mínimo em 
15 horas de 
capacitação 

13,6% 100% 13,6% Crítica  

 
Avaliação Qualitativa 

Ord. Projetos Associados 
Impacto na 

Meta 
Status Avaliação 

1 Escola Judicial Médio Em execução Atenção  
2 Plano de Capacitação Grande Em execução Confortável  
3 Educação à Distância Grande Em execução Atenção  
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4 Gestão por Competências Médio Sobrestado Crítica  

5 
Democratização do 
conhecimento (Meritocracia) 

Médio 
Levantamento de 

informações Crítica  

 
Avaliação Global do Desempenho 

META 15  
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Crítica  Atenção  Crítica  
 
Análise de Desempenho 
 
Esta meta está com avaliação qualitativa em atenção e é necessário concentrar esforços 
sobre o projeto Educação à Distância, pois, estima-se que através deste será possível 
atingir um número bem maior de servidores capacitados, assim será possível impactar 
positivamente a meta. Apesar do projeto Plano de Capacitação estar avaliado em 
confortável por ter suas ações propostas em execução conforme planejado, é possível 
não haver tempo até o final da gestão de capacitar todos os servidores de forma 
presencial, pois seu cronograma iniciou atrasado. 
 
Há o processo nº 3860604 em andamento na Diretoria Geral solicitando espaço físico 
para a Escola Judicial. Há o processo 3699978 em andamento na Diretoria Geral 
solicitando contratação de empresa especializada para implantação da Meritocracia em 
um cargo do Tribunal de Justiça de Goiás. Somente uma maior atenção das áreas 
envolvidas poderá proporcionar uma avaliação de atenção ou confortável nestes 
projetos. 
 
O projeto Gestão por Competências está em sobrestado nesta gestão porque o projeto 
Meritocracia é prioritário para a administração. 

 
 

Meta 16: Concluir 100% das obras previstas para a construção e reforma 
de Fóruns 
Fonte: Planilhas da Coordenadoria de Obras que foram enviadas por email. 
Período de análise: fevereiro de 2011 a junho de 2012 
Metodologia: Total de obras de construção e reformas previstas em relação ao total de obras de 
construção e reformas entregues. 
 
Avaliação Quantitativa 

Obras 
Quantidade 

entregue 
Meta 2012 

Grau de Cumprimento 
(parcial) 

Avaliação 

Geral 53 74 78% Atenção 
Construção 35 45 78% Atenção  
Reformas 23 29 79% Atenção  
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Avaliação Qualitativa 

Ord. Projetos Associados 
Impacto na 

Meta 
Status Avaliação 

1 
Fórum Cível da Comarca de 

Goiânia 
Pequeno 

Planejamento do 
Projeto em 
elaboração 

Crítica  

2 
Projetos de construção de 

Fóruns 
Grande Em execução Confortável  

3 Projeto de Reformas Grande Em execução Confortável  
 
Avaliação Global do Desempenho 

META 16 
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Atenção  Confortável  Confortável  
 
Análise de Desempenho 
 
Para aferir essa meta, que tem o objetivo de dotar todas as Comarcas com sede própria 
e adequada à prestação jurisdicional de qualidade, levam-se em consideração todas as 
obras concluídas em relação às obras previstas no início desta gestão. Dessa forma, na 
avaliação quantitativa a meta está em situação de atenção, pois das 74 obras previstas 
para a gestão foram entregues até o mês de maio 53 obras, o que representa 78 por 
cento de cumprimento da mesma. Ao concluir mais 05 obras, seja de construção ou 
reforma, a meta passará a ficar em situação confortável. 

Na análise qualitativa pode-se observar que o projeto das obras de construção dos 
Fóruns está em situação confortável, pois faltam somente 10 obras a serem finalizadas 
de um total de 45 e a Coordenadoria de Obras informou que das 10 obras em 
andamento a construção do Fórum da Comarca de Maurilândia está prevista para ser 
inaugurada na segunda quinzena de julho, e as Comarcas de Hidrolândia e São Luiz de 
Montes Belos estão previstas para agosto de 2012. Os Fóruns das Comarcas Iaciara, 
Ceres, Rialma, Planaltina e Padre Bernardo estão previstas para serem inauguradas 
entre outubro e dezembro de 2012. No entanto, as Comarcas de Morrinhos e Itajá estão 
paralisadas aguardando definições.  

O projeto de construção do Fórum Cível da Comarca de Goiânia está em situação crítica, 
pois estava previsto para ser concluído nessa gestão, no entanto, o termo de referência 
está em fase de elaboração com previsão de término para setembro de 2012 e o 
relatório completo sobre o andamento dos trabalhos de montagem do Termo de 
Referência da obra de construção do novo Fórum Cível da Comarca de Goiânia, foi 
enviado pela Coordenadoria de Obras à Diretoria Geral, em 4 de julho de 2012, por meio 
do Memorando nº 065/12-CO. 

No caso do projeto das obras de reforma faltam 6 obras a serem concluídas de um total 
de 29 reformas previstas, dessa forma, esse projeto está confortável, pois para isso falta 
a entrega de 2 reformas. Para maior detalhamento da análise deste projeto faz-se 
necessário sabermos a situação e a previsão de entrega das reformas que estão em 
execução. 
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De modo geral essa meta está em confortável e, se for executado o cronograma de 
entrega das obras acredita-se que no início do quarto trimestre de 2012 a meta estará 
com situação ideal. 

 
 
META 17: Alcançar 70% de realização das metas do Plano Estratégico de 
Tecnologia da Informação e Comunicação - PETIC 
Fonte: Sem medição atual. 
Período de análise: Esta meta está sem avaliação, pois sua aferição está em análise pela Diretoria de 
Informática. 
Metodologia: Medir a relação entre as metas em situação ideal e atenção em relação ao total de metas 
estabelecidas no PETIC. 
 
Avaliação Quantitativa 

Jurisdição Índice Obtido Meta 2012 
Grau de Cumprimento 

(parcial) 
Avaliação 

Geral  70% % 
 
Avaliação Qualitativa 

Ord. Projetos Associados 
Impacto na 

Meta 
Status Avaliação 

1 
Executar Projetos do PETIC – 
Comitê de Política de Segurança 

Grande Em execução Atenção  

2 
Executar Projetos do PETIC – 
Processo de Desenvolvimento de 
Software 

Grande Em elaboração Crítica  

3 
Executar Projetos do PETIC – 
Implantação da Central de 
Serviços e seus processos 

Grande Em elaboração Crítica  

4 
Executar Projetos do PETIC – 
Processo de Gestão de Aquisição 
de Serviços e Produtos de TIC 

Médio Em execução Atenção  

5 
Conexão Estratégica: quem 
conhece multiplica 

Médio Em execução Atenção  

6 Implantação da Governança de TI Grande Em elaboração Crítica  
7 Melhoria de Links, Rede via Rádio Grande Em elaboração Crítica  
8 Rede sem fio – TJGO Grande Em execução Atenção  

9 
Renovação e ampliação do 
parque de ativos de rede 

Grande Em execução Confortável  

10 

Melhoria da capacidade de 
infraestrutura de TI - Aquisição de 
Computadores Servidores, 
Software de Virtualização e 
Treinamento 

Grande Em execução Confortável  

11 Melhoria da capacidade de Médio Em execução Confortável  
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infraestrutura de TI - Aquisição de 
Novas Licenças e Suporte para o 
Zimbra 

12 

Melhoria da capacidade de 
infraestrutura de TI - 
Disponibilização de Recursos 
Tecnológicos 

Médio Em execução Confortável  

13 
Instalar Sistema VOIP no Tribunal 
de Justiça e Comarcas 

Médio Sobrestado Crítica 

14 TI Verde Médio Não iniciado  Crítica  

15 
Implantação de software para 
gestão de impressão 

Médio Sobrestado  Crítica  

16 
Sistema de registro audiovisual 
de audiências 

Médio Em execução Confortável  

17 Melhoria do PROJUDI Grande Em execução Confortável  

18 Melhoria do Sistema de Gestão Grande Concluído Confortável  

19 
Executar projetos do PETIC - 
Implantação do Escritório de 
Projetos 

Grande - 

20 
Executar Projetos do PETIC - 
Implantação do Processo de 
Gestão de Projetos 

Grande Em elaboração Crítica 

 
Avaliação Global do Desempenho 

META 17 
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

 Crítica   
 
Análise de Desempenho 
 
A aferição de desempenho do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e 
Comunicação – PETIC, não foi realizada neste período, pois a medição encaminhada pela 
Diretoria de Informática – DI a Coordenadoria de Planejamento em maio/2012, 
apresentou inconsistências quanto às informações prestadas, bem como as fórmulas de 
cálculo de parte das metas, o que mereceu uma análise por parte desta Coordenadoria 
que formalizou um relatório e encaminhou a Diretoria de Informática com as devidas 
considerações de metodologia de cálculo e linhas de base consideradas para a medição. 
Até o momento de fechamento deste relatório, a Diretoria de Informática não se 
manifestou quanto a realização de uma nova análise de desempenho do referido plano. 
 
Na elaboração do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação, 
ocorrida em abril/2010, este foi apresentado com o objetivo de fornecer serviços de 
Tecnologia da Informação e Comunicação que assegurem a realização da justiça de 
forma efetiva, conforme descrito em sua missão, desta forma, este mostra-se como 
ferramenta essencial de apoio a realização da justiça que é a missão deste Tribunal. 
Neste contexto verificamos a importância da execução efetiva deste. 
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Quanto aos 17 projetos associados, consideramos tanto os projetos constantes no Plano 
Estratégico – PE, como os elencados pela DI como impactantes na execução do PETIC.  
Nestes projetos podemos avaliar que todos de uma forma ou de outra contribuem para 
o desempenho do plano e consequentemente no desempenho desta meta, porém 
dentre estes destacamos alguns que possuem um maior grau de impacto no 
desempenho do Plano, a exemplo o projeto de Implantação da Central de Serviços, uma 
vez que com a execução deste projeto iremos ter impactos diretos nas metas 1, 2, 3, 4, 
5, 11, 12, 13, 20, 21 e 24, além de cumprir a meta 15 que prevê especificamente a 
implantação até dezembro de 2010 da Central de Serviços com automação de 70% dos 
Processos de Incidentes, Problemas, Mudanças, Liberação e Configuração, a situação 
deste projeto é crítica, considerando a proporção do impacto que mesmo irá causar no 
plano e ele ainda encontra-se em fase de planejamento. Este projeto merece atenção 
no sentido de suas ações priorizadas para que possamos vislumbrar uma situação de 
cumprimento de boa parte das 32 metas propostas no PETIC.  
 
Outro projeto de suma importância é o de implantação da Política de Segurança, pois 
atende a meta 22, que prevê a implantação do comitê e a política de segurança até 
dezembro de 2010 e impacta a meta 25 que estabelece a obediência aos critérios de 
nivelamento dos requisitos de tecnologia da informação estabelecidas pela Resolução 
90/2009 do CNJ. Este projeto está em execução, porém merece atenção, pois, a política 
de segurança já foi aprovada pela Comissão de Informatização, mas ainda está na 
Diretoria de Informática para ser encaminhada a Presidência do TJGO para a devida 
aprovação. O projeto Processo de Desenvolvimento de Software, que também 
impactará nas metas 4, 5, 7, 12, 18, 19 e 26, encontra-se em situação crítica, pois ainda 
está em elaboração, verificamos a necessidade de priorizar também este projeto pelo 
grau de impacto que o mesmo proporcionará ao plano. 
 
O projeto de Gestão de Aquisição de Serviços e Produtos de TIC está em execução com 
previsão de termino ainda nesta gestão, porém é um projeto que merece atenção, no 
sentido de ser priorizado pelas áreas envolvidas para que o mesmo possa alcançar os 
objetivos previstos sem maiores atrasos. 
 
A implantação da Governança de TI cujo projeto encontra-se em elaboração, está em 
situação crítica, esclarecemos que a execução deste projeto impacta no PETIC quase que 
em toda sua totalidade, deste modo, partindo de uma visão geral dos projetos 
associados à meta, verificamos que apesar de observarmos projetos importantes em 
execução, de uma forma geral a situação desta meta e consequentemente a execução 
do PETIC encontra-se severamente crítica, fazendo-se necessário o empenho da 
Diretoria de Informática no sentido de priorizar ações estratégicas, e de todas as áreas 
envolvidas para a execução das ações propostas, caso contrário à tendência é que a 
situação continue crítica, e os vários processos e serviços de TI terão sérias dificuldades 
de entregas dos seus produtos. Portanto, os projetos propostos para contribuir com a 
solução destes problemas estão em situação que exige uma posição ativa das áreas 
responsáveis. 
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De acordo com o relatório de desempenho das metas do PETIC, processo nº 4081234, 
nas fls. 5v a Diretoria de Informática informou que o projeto de Implantação do Escritório 
de Projetos setorial está concluído cumprindo assim a meta 17 do PETIC. Porém, nos 
mesmos autos as fls. 21 a referida diretoria demonstra que a meta supracitada não está 
concluída, pois, o escritório de projetos setorial da DI não foi implantado.  Esse status 
será apresentado no dia 23 de julho de 2012 para o atual Diretor de Informática 
informar qual a real situação do projeto. 
 
 
Meta 18: Executar 100% dos recursos do orçamento estratégico 
Fonte: Sem medição atual. 
Período de análise: Essa meta está em processo de análise pela Coordenadoria de Planejamento 
Metodologia: Valor total executado em projetos estratégicos em relação ao valor total planejado para os 
mesmos. 
 
Avaliação Quantitativa 

Projetos Índice Obtido Meta 2012 
Grau de Cumprimento 

(parcial) 
Avaliação 

Geral - 100% - 
2011 - 100% - 
2012 - 100% - 

 
Avaliação Qualitativa 

Ord. Projetos Associados 
Impacto na 

Meta 
Status Avaliação 

1 
Conexão Estratégica: Quem 

conhece multiplica 
Médio Em execução Atenção  

2 Selo Eletrônico Pequeno Em execução Confortável 
 
Avaliação Global do Desempenho 

META 18 
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

 Confortável   
 
Análise de Desempenho 
 

Com a finalidade de priorizar a execução dos projetos associados ao Plano Estratégico 
do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), de forma a balizar as ações tomadas pela alta 
administração, essa meta leva em consideração o valor disponibilizado para os referidos 
projetos em relação ao valor executado nos mesmos. No entanto, essa meta está em 
processo de análise pela Coordenadoria de Planejamento. Onde estão sendo 
desenvolvido, em parceria com a Diretoria Financeira, atividades como: o levantamento 
dos processos de aquisição de todos os projetos estratégicos, bem como, o valor 
empenhado e executado para tal. 
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Como já foi explanado na Meta 9 sobre o projeto Conexão Estratégica: quem conhece 
multiplica, cabe apenas assinalar que ainda não teve reunião de análise estratégica para 
essa meta, no entanto estão sendo feitas, pela Secretaria de Gestão Estratégica, 
atividades para que aconteça a referida reunião. 

O projeto Selo Eletrônico e o Portal do Extrajudicial foram apresentados à comunidade 
no dia 20 de junho de 2012 por meio de um evento realizado no auditório do Tribunal 
de Justiça de Goiás (TJGO). Tanto o portal quanto o software foram desenvolvidos pela 
pelo departamento de Tecnologia da Informação da Corregedoria-Geral da Justiça de 
Goiás (CGJGO), responsável também pelo suporte técnico. O sistema do selo eletrônico 
visa substituir o uso de certificados de papel em atos registrados em serventias 
extrajudiciais. Até o mês de junho de 2012 o selo eletrônico foi implantado nos 
seguintes locais: 2º Registro Civil e Tabelionato de Notas de Goiânia; Registro de Pessoas 
Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos; 4º Tabelionato de Notas da Capital; Registro 
Civil das Pessoas Naturais da 4ª Circunscrição Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição 6º 
Tabelionato de Notas e Oficialato de Registros Marítimos. 

O projeto selo eletrônico foi avaliado em situação confortável, pois o mesmo começou a 
ser implantado em Goiânia desde o dia 11 de maio de 2012, por meio de um projeto 
piloto e posteriormente será implantado progressivamente em todas as serventias 
judiciais do estado. 

De forma geral, a meta está em fase de levantamento e validação de informações, mas 
acredita-se que ao final do mês de julho o índice de execução do orçamento estratégico 
será apresentado. 
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3.2 Metas Nacionais do CNJ 

Apresenta-se os resultados parciais alcançados pelo TJGO, frente às metas nacionais 
estabelecidas pelo CNJ. 
 
Metas de Nivelamento 2009 
 
Meta 2: Julgar todos os processos de conhecimento distribuídos em 1º 
Grau, 2º Grau e Tribunais Superiores até 31/12/2005. 
Fonte: Relatórios dos sistemas SPG e SSG. 
Período de análise: até abril de 2012 
Metodologia: Glossário das metas do CNJ  
 
Avaliação Quantitativa 

Jurisdição Índice Obtido Meta 2012 
Grau de 

Cumprimento 
(parcial) 

Avaliação 

Geral 91,1% 100% 91,1% Confortável 
1º Grau 90,7% 100% 90,7% Confortável  
2º Grau 99,2% 100% 99,2% Confortável  
Juizados Especiais 99,5% 100% 99,5% Confortável  
Turmas Recursais 100% 100% 100% Confortável  

 
Avaliação Qualitativa 

Ord. Projetos Associados 
Impacto na 

Meta 
Status Avaliação 

1 Programa Modernizar Grande Em execução Confortável 
2 Prosseguir Grande Em elaboração Crítica  

3 Avançar Pequeno Em execução Confortável 
4 Atualizar gabinetes Grande Em elaboração Crítica  

5 
Grupo de apoio às 
atividades dos 
magistrados 

Grande Em elaboração Crítica  

6 Meta 2 Grande Em elaboração Crítica  

7 Mutirão do Júri Grande Em execução Confortável 
 
Avaliação Global do Desempenho 

META 2/2009  
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Confortável  Crítica  Atenção  
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Análise de Desempenho 
 
A primeira meta estabelecida pelo CNJ para julgar as ações mais antigas (Meta 2/2009) 
permanecerá ativa, enquanto houver processos pendentes de julgamento. O 
desempenho do TJGO é confortável (acima de 90%) e o posiciona entre os cinco 
Tribunais Estaduais com melhor desempenho. A execução dos projetos poderia dar um 
impulso ainda maior, diminuindo o acervo pendente de julgamento.  

 
 

Metas Prioritárias de 2010 
 

Meta 2: Julgar todos os processos de conhecimento distribuídos em 1º 
Grau, 2º Grau e Tribunais Superiores até 31/12/2006 e, quanto aos 
processos da competência do tribunal do Júri, até 31/12/2007. 
Fonte: Relatórios dos sistemas SPG e SSG. 
Período de análise: até abril de 2012 
Metodologia: Glossário das metas do CNJ 
 
Avaliação Quantitativa 

Jurisdição Índice Obtido Meta 2012 
Grau de 

Cumprimento 
(parcial) 

Avaliação 

Geral 69,3% 100% 69,3% Crítica  

1º Grau 66,4% 100% 66,4% Crítica  
2º Grau 98,7% 100% 98,7% Confortável 
Juizados Especiais 88,9% 100% 88,9% Confortável 
Turmas Recursais 100% 100% 100% Confortável 

 
Avaliação Qualitativa 

Ord. Projetos Associados Impacto na 
Meta 

Status Avaliação 

1 Programa Modernizar Grande Em execução Confortável 
2 Prosseguir Grande Em elaboração Crítica  

3 Avançar Pequeno Em execução Confortável 
4 Atualizar gabinetes Grande Em elaboração Crítica  

5 
Grupo de apoio às atividades 
dos magistrados 

Grande Em elaboração Crítica  

6 Meta 2 Grande Em elaboração Crítica  

7 Mutirão do Júri Grande Em execução Confortável 
 
Avaliação Global do Desempenho 

META 2/2010  
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Crítica  Crítica  Crítica  



PODER JUDICIÁRIO 
Secretaria de Gestão Estratégica 
 

 
 
   

32 
 

Rua 19, Quadra A8, Lote 6, 7º Andar, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP 74210-100, Fone (62) 3236-2470 – sge@tjgo.jus.br 

Análise de Desempenho 
 
A meta 2 de 2010, por tratar de processos mais recentes, possui um desempenho 
inferior, se comparado à meta de 2009. O desempenho atual está no limiar para 
situação de atenção, porém, os projetos associados a esta meta são os mesmos das 
demais metas da área judicial, necessitando ação para a conclusão dos projetos e sua 
efetiva execução. 

 
 

Metas Nacionais de 2012 
 
Meta 1: Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os 
distribuídos em 2012. 
Fonte: Relatórios dos sistemas SPG e SSG. 
Período de análise: 1º Quadrimestre (janeiro/2012 a abril/2012) 
Metodologia: Glossário das metas nacionais do CNJ 
 
Avaliação Quantitativa 

Jurisdição Índice Obtido Meta 2012 
Grau de Cumprimento 

(parcial) 
Avaliação 

Geral 90,1% 112% 80,4% Atenção 
1º Grau 84,2% 112% 75,2% Atenção  
2º Grau 205,8% 112% 183,2% Confortável  
Juizados Especiais 77,7% 112% 69,4% Crítica  
Turmas Recursais 46,2% 112% 41,3% Crítica  

 
Avaliação Qualitativa 

Ord. Projetos Associados 
Impacto na 

Meta 
Status Avaliação 

1 
Elevação do quadro de 
Desembargadores 

Pequeno Sobrestado Crítica  

2 Varas criminais (entorno do DF) Pequeno Concluído Confortável 
3 Programa Modernizar Grande Em execução Confortável 
4 Prosseguir Grande Em elaboração Crítica  
5 Avançar Grande Em execução Confortável 
6 Atualizar gabinetes Grande Em elaboração Crítica  

7 
Grupo de apoio às atividades dos 
magistrados 

Médio Em elaboração Crítica  

8 Meta 2 Médio Em elaboração Crítica  

9 Mutirão do Júri Pequeno Em execução Confortável 
10 Turmas recursais Pequeno Sobrestado Crítica  
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Avaliação Global do Desempenho 

META 1/2012 
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Atenção  Crítica  Crítica  
 
Análise de Desempenho 
 
Essa meta é idêntica à Meta 2 do Plano Estratégico do TJGO. 

 
 

Meta 2: Julgar, até 31/12/2012, pelo menos 90% dos processos 
distribuídos em 2007 nas Turmas Recursais Estaduais e no 2º Grau da 
Justiça Estadual. 
Fonte: Relatórios dos sistemas SPG e SSG. 
Período de análise: 1º Quadrimestre (janeiro/2012 a abril/2012) 
Metodologia: Glossário das metas nacionais do CNJ 

 
Avaliação Quantitativa 

Jurisdição Índice Obtido Meta 2012 
Grau de Cumprimento 

(parcial) 
Avaliação 

Geral 99,1% 90% 110,1% Confortável  
2º Grau 99,0% 90% 110,0% Confortável  
Turmas Recursais 99,6% 90% 110,7% Confortável  

 
Avaliação Qualitativa 

Projetos Associados Impacto na Meta Status Avaliação 

Programa Modernizar Grande Em execução Confortável 
 
Avaliação Global do Desempenho 

META 2/2012 
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Confortável  Confortável  Confortável  
 
Análise de Desempenho 
Meta cumprida. 
 
Meta 3: Tornar acessíveis as informações processuais nos portais da rede 
mundial de computadores (internet), com andamento atualizado e 
conteúdo das decisões de todos os processos, respeitado o segredo de 
justiça. 
Fonte: Informações obtidas na Diretoria de Informática. 
Período de análise: abril/2012 
Metodologia: Glossário das metas nacionais do CNJ 
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Avaliação Quantitativa 

Jurisdição Índice Obtido Meta 2012 
Grau de Cumprimento 

(parcial) 
Avaliação 

Geral 100% 100% 100% Confortável  
 
Avaliação Qualitativa 

Projetos Associados Impacto na Meta Status Avaliação 
- - - -

 
Avaliação Global do Desempenho 

META 3/2012 
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Confortável  - Confortável  
 
Análise de Desempenho 
Meta cumprida. O TJGO já disponibilizava as informações e conteúdo na internet. 
Contribuíram para isso projetos anteriores como o de implantação do Sistema de 
Decisões Monocráticas (SDM), Gabinete Eletrônico e o próprio sistema PROJUDI. 
 
 
Meta 4: Constituir Núcleo de Cooperação Judiciária e instituir a figura do 
Juiz de Cooperação. 
Fonte: Informações obtidas na SGE. 
Período de análise: abril/2012 
Metodologia: Glossário das metas nacionais do CNJ 

 
Avaliação Quantitativa 

Jurisdição Índice Obtido Meta 2012 
Grau de Cumprimento 

(parcial) 
Avaliação 

Geral 0% 100% 0% Crítica  
 
Avaliação Qualitativa 

Projetos Associados Impacto na Meta Status Avaliação 
Projeto para constituição do 
Núcleo de Cooperação Judiciária 

Grande Em elaboração Crítica  

 
Avaliação Global do Desempenho 

META 4/2012 
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Crítica  Crítica  Crítica  
 
Análise de Desempenho 
Em que pese a situação da meta, o projeto para constituição do Núcleo está em fase de 
estudos e, breve, a meta passará de situação crítica para meta cumprida. 
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Meta 5: Integrar sistema eletrônico para consulta à tabela de custas e 
emissão de guia para recolhimento. 
Fonte: Informações obtidas na SGE. 
Período de análise: abril/2012 
Metodologia: Glossário das metas nacionais do CNJ 

 
Avaliação Quantitativa 

Jurisdição Índice Obtido Meta 2012 
Grau de Cumprimento 

(parcial) 
Avaliação 

Geral 100% 100% 100% Confortável  
 
Avaliação Qualitativa 

Projetos Associados Impacto na Meta Status Avaliação 
- - - -

 
Avaliação Global do Desempenho 

META 5/2012 
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Confortável  - Confortável  
 
Análise de Desempenho 
Meta cumprida. O TJGO já disponibilizava as informações e ferramenta de cálculo, com 
emissão de guia na página da internet. 
 
 

Metas ENASP – Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública 
 

Meta 3: Alcançar a fase de pronúncia em todas as ações penais por crime 
de homicídio ajuizadas até 31/12/2008. 
Fonte: Relatórios dos sistemas SPG. 
Período de análise: 1º Quadrimestre (janeiro/2012 a abril/2012) 
Metodologia: Glossário das metas nacionais do CNJ 
 
Avaliação Quantitativa 

Jurisdição Índice Obtido Meta 2012 
Grau de Cumprimento 

(parcial) 
Avaliação 

Geral 5,3% 100% 5,3% Crítica 
 
Avaliação Qualitativa 

Projetos Associados Impacto na Meta Status Avaliação 
Mutirão do Júri Pequeno Em execução Atenção 
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Avaliação Global do Desempenho 

META 1/2012 
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Crítica  Atenção  Crítica  
 
Análise de Desempenho 
 
As informações contidas no Sistema de Primeiro Grau não são confiáveis, pois os 
andamentos utilizados pelas unidades judiciárias não seguem um determinado padrão. 
Ainda sim, com o cruzamento de diversas informações, é possível identificar o acervo 
alvo. 
 
O projeto do mutirão do júri Possui pequeno impacto na meta, haja vista que o número 
de ações julgadas é reduzido, quando comparado ao acervo incluído na meta. Porém, 
ele passa a ser uma ação efetiva ao disseminar entre os Juízes a necessidade do 
acompanhamento das ações mais antigas. 
 
A estimativa de alcance da meta, com a execução do projeto tal como planejado, é de 
50%. 

 
 

Meta 4: Julgar as ações penais relativas a homicídio doloso distribuídas 
até 31 de dezembro de 2007. 
Fonte: Relatórios dos sistemas SPG. 
Período de análise: 1º Quadrimestre (janeiro/2012 a abril/2012) 
Metodologia: Glossário das metas nacionais do CNJ 
 
Avaliação Quantitativa 

Jurisdição Índice Obtido Meta 2012 
Grau de Cumprimento 

(parcial) 
Avaliação 

Geral 21,2% 100% 21,2% Crítica 
 
Avaliação Qualitativa 

Projetos Associados Impacto na Meta Status Avaliação 
Mutirão do Júri Pequeno Em execução Atenção 

 
Avaliação Global do Desempenho 

META 1/2012 
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Crítica  Atenção  Crítica  
 
Análise de Desempenho 
 
A análise da meta 3 da ENASP são válidas para esta meta. A previsão de cumprimento é 
de 70%, se o projeto for executado, tal como planejado. 
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4. Avaliação do Desempenho 
 

4.1 Metas para a Área Judicial 

De forma geral, as metas relacionadas com a área judicial encontram-se em situação 
crítica, considerando os critérios quantitativos e qualitativos. Porém, a situação não é 
homogênea, entre os diferentes graus de jurisdição. 

O estoque de processos pendentes de julgamento está caindo ao longo do tempo, 
porém, em uma velocidade incompatível com as metas estabelecidas. Pode-se até 
afirmar que as metas são muito arrojadas e que não serão alcançadas devido aos 
notórios problemas estruturais como falta de servidores e magistrados em considerável 
número de unidades judiciárias. Mas os números estão melhorando, ano após ano. Para 
exemplificar, citamos a taxa de congestionamento de 1º Grau (mais significativa, devido 
ao maior volume de processos em tramitação na instância). Quando o índice começou a 
ser calculado, em 2004, a taxa do Judiciário goiano era superior a 80%. O resultado 
atual, de 68,4% está abaixo da meta estabelecida (62,5%), mas é o menor índice já 
alcançado, desde quando o indicador passou a ser monitorado. 

Os projetos e ações delineadas para o cumprimento das metas são efetivos. Melhores 
desempenhos poderiam ser alcançados, se fosse investido mais recursos (tempo, 
pessoal, material, financeiro, etc.) na sua elaboração e, principalmente, na sua 
execução. 

4.2 Metas para a Área Administrativa 

As metas para a área administrativa podem ser avaliadas, de forma global, como 
estando em uma situação de atenção. Isto porque boa parte dos projetos associados 
não garantem a integralidade do cumprimento das metas, ainda que sejam efetivos no 
alcance dos resultados propostos. Para o alcance integral, seria necessário um período 
maior para a execução dos projetos, tendo em vista o ritmo atual desenvolvido pelas 
áreas executantes. Percebe-se que o que falta para alguns projetos é um maior 
comprometimento das áreas executantes para priorizar as ações previstas, que 
impactam nas metas.  
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Realização  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás  
Secretaria de Gestão Estratégica  
  
Administração  
Desembargador Leobino Valente Chaves  
  
Informações  
Fone: (62) 3236-2470 / 2471 
Email:  sge@tjgo.jus.br 

 

  
Emitido em 13/07/2012  
Disponível em   
http://www.tjgo.jus.br/index.php?sec=institucional&item=projetoseacoes&subitem=planoestrategico&nav=relatorios 
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