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Plano Estratégico 2011/2013 
Relatório de Avaliação das Metas – 2º Quadrimestre/2012 

 

1. Objetivo 
O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados das metas previstas no 
Plano Estratégico PE 2011/2013 para o 2º quadrimestre/2012 do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás, bem como a performance das metas nacionais estabelecidas pelo Conselho 
Nacional de Justiça - CNJ e Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública - ENASP. 

 
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; 
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• Avaliação – é a análise do grau de cumprimento, classificada como: 
Crítica se o índice do grau de cumprimento for inferior a 70%;  
Atenção se o índice estiver entre 70% e 85%;  
Confortável se o grau de cumprimento for superior a 85%.  

 

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, classificado 
como: 
 Não Iniciado - Não iniciou os estudos visando o planejamento do projeto; 
 Levantamento de Informações - Compreende na fase de levantamento de dados para 

planejamento do projeto; 
 Planejamento do Projeto em elaboração – O plano do projeto está em fase de 

elaboração; 
 Em aprovação – o projeto encontra-se em fase de aprovação pela área competente; 
 Em execução sem plano de projeto aprovado – Existem ações sendo executadas, 

porém não existe um plano de projeto formal aprovado e encaminhado pela área 
responsável; 

 Em execução - As ações definidas no plano do projeto estão em execução; 
 Concluído - Os produtos e serviços do projeto foram entregues; 
 Cancelado - O projeto foi cancelado; 
 Sobrestado – O projeto está suspenso 

• Avaliação – é a análise das informações sobre o projeto, classificada como:  
Crítica - se houver ausência de projeto, em aprovação, projeto em execução sem o plano do 
projeto elaborado e aprovado ou o projeto foi cancelado, ou está suspenso por algum 
motivo; 
Atenção – se o projeto está sendo executado com considerável desvio de escopo, prazo 
e/ou custo; 
Confortável – se o projeto foi elaborado, aprovado e está sendo executado conforme 
previsto no Plano do Projeto. 

 
Desta forma a classificação na avaliação de acordo com os status acontecerá da seguinte 
maneira: 

 - Não Iniciado, Levantamento de Informações, Planejamento em elaboração, Em 
aprovação, Cancelado ou Sobrestado ou em execução sem plano de projeto aprovado, 
este receberá avaliação "CRÍTICA"; 
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- Em execução, mas estiver ocorrendo desvios consideráveis de escopo, prazo e/ou 
custo, receberá avaliação "ATENÇÃO"; 
- Concluído ou Em execução dentro do previsto no plano, receberá avaliação 
"CONFORTÁVEL". 

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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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 (setembro/2011 a agosto/2012) 
Metodologia: Resoluções de estatística do CNJ (Res. nº 15/2006) 
 
Avaliação Quantitativa 

Jurisdição Índice Obtido Meta 2012 
Grau de 

Cumprimento 
(parcial) 

Avaliação 

Geral 67,5% 57,5% -30% Crítica 
1º Grau 72,9% 62,5% -48% Crítica  
2º Grau 11,5% 17,0% 233% Confortável  
Juizados Especiais 53,5% 30,0% -164% Crítica  
Turmas Recursais 61,5% 32,5% -377% Crítica  

 
Avaliação Qualitativa 

Ord. Projetos Associados 
Impacto 
na Meta 

Status Avaliação 

1 Varas criminais (entorno do DF) Pequeno Concluído Confortável 
2 Programa Modernizar Grande Em execução Atenção 

3 

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

Grande Em execução Atenção  

4 
Programa Modernizar - LA 02 - 
Inventário dos Processos 

Grande Em execução Confortável 

5 
Programa Modernizar - LA 03 - 
Treinamento, Capacitação e 
Gestão por Competências 

Grande Em execução Atenção  

6 
Programa Modernizar - LA 04 
Gabinete Modelo 

Grande Não Iniciado Crítica  

7 
Programa Modernizar - LA 05 - 
Adequação do Espaço Físico 

Grande Em Execução Atenção  

8 
Programa Modernizar - LA 6 
(mapa estatístico do 2º grau) 

Médio 
Planejamento do 

Projeto em elaboração Crítica  

9 Prosseguir Grande 
Em execução sem plano 

de projeto aprovado Crítica  

10 Avançar Grande Concluído Confortável 

11 Atualizar gabinetes Grande 
Em execução sem plano 

de projeto aprovado Crítica  

12 
Grupo de apoio às atividades 
dos magistrados 

Médio 
Em execução sem plano 

de projeto aprovado Crítica  

13 Meta 2 Médio 
Em execução sem plano 

de projeto aprovado Crítica  
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14 
Racionalização das execuções 
fiscais 

Grande 
Em execução sem plano 

de projeto aprovado Crítica  

15 Mutirão do Júri Pequeno Em Execução Confortável 
16 Turmas recursais Pequeno Sobrestado Crítica  

 
Avaliação Global do Desempenho 

META 1 
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Crítica  Crítica  Crítica  

 
Análise de Desempenho 
Comparada com a aferição do 1º quadrimestre de 2012 a taxa de congestionamento do 
judiciário aumentou conforme é observado no gráfico abaixo. Ressalta-se que para 
cumprir a meta estabelecida, é necessário julgar um quantitativo aproximado de 100 mil 
processos, além do quantitativo de casos novos que forem distribuídos. 
 

 
Gráfico 1 - Evolução da taxa de congestionamento de acordo com Resolução 15 do CNJ. 

 
 
Analisando a evolução da meta durante os anos de 2011 e 2012, destaca-se que quanto 
menor for o índice melhor, conforme é demonstrado no gráfico 1. Percebe-se que entre 
outubro e dezembro/2011, houve uma queda de 7,5% na taxa de congestionamento e 
um leve aumento de 0,3% entre os meses de dezembro/2011 a abril/2012, porém em 
agosto/2012 ocorreu um aumento de 3,6%. 
  
No momento existem várias ações acontecendo, entretanto as mesmas estão sendo 
executadas de forma desconexa com projetos, ou seja, sem estarem estruturadas e 
definidas em um escopo de projeto planejado e aprovado pela área responsável. Por 
certo, existe a possibilidade de identificar estas ações e verificar se estão alcançando o 
objetivo desejado. Após uma acurada análise verificamos que as ações desenvolvidas, 
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dissociadas do escopo pré definido, não estão alcançando o objetivo pretendido, 
considerando que o grau de cumprimento está negativo logo, identificamos que se não 
for adotada medida corretiva imediatamente a tendência lógica é o aumento da taxa de 
congestionamento.  
 
A maior parte dos projetos associados à meta está em situação crítica ou de atenção. Os 
projetos que estão sendo executados sem um plano de projeto aprovado recebeu 
avaliação crítica, pois entende-se que quando são executadas várias ações sem uma 
devida estrutura de planejamento, tende-se a ter muito mais trabalho e por vezes 
retrabalho, sem que necessariamente essas ações alcancem o resultado almejado, neste 
caso baixar a taxa de congestionamento. Desta forma, existe a necessidade de 
concentrar esforços nos projetos associados à meta, principalmente os relacionados ao 
1º Grau, Juizados Especiais e Turmas Recursais, para que a as ações sejam estruturadas 
e implementadas na forma de projetos para que possam surtir os efeitos esperados para 
o cumprimento da meta.  
 
A situação do 2º Grau é confortável, uma vez que a meta para 2012 era de 17% e o 
índice alcançado até o momento é de 11,5%, gerando um grau de cumprimento de 
233% e o projeto associado (Programa Modernizar) está em 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: janeiro/2012 a agosto/2012 
Metodologia: Glossário das metas nacionais 2012 do CNJ  
 
Avaliação Quantitativa 

Jurisdição 
Índice 
Obtido 

Meta 2012 
Grau de 

Cumprimento 
(parcial) 

Avaliação 

Geral 98,0% 112% 88% Confortável 
1º Grau 90,6% 112% 81% Atenção  
2º Grau 198,9% 112% 178% Confortável  
Juizados Especiais 86,9% 112% 78% Atenção  
Turmas Recursais 60,9% 112% 54% Crítica  

 
Avaliação Qualitativa 

Ord. Projetos Associados 
Impacto 
na Meta 

Status Avaliação 

1 Varas criminais (entorno do DF) Pequeno Concluído Confortável 
2 Programa Modernizar Grande Em execução Atenção 
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3 

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

Grande Em execução Atenção  

4 
Programa Modernizar - LA 02 - 
Inventário dos Processos 

Grande Em execução Confortável 

5 
Programa Modernizar - LA 03 - 
Treinamento, Capacitação e 
Gestão por Competências 

Grande Em execução Atenção  

6 
Programa Modernizar - LA 04 
Gabinete Modelo 

Grande Não Iniciado Crítica  

7 
Programa Modernizar - LA 05 - 
Adequação do Espaço Físico 

Grande Em Execução Atenção  

8 
Programa Modernizar - LA 6 
(mapa estatístico do 2º grau) 

Médio 
Planejamento do 

Projeto em elaboração Crítica  

9 Prosseguir Grande 
Em execução sem 
plano de projeto 

aprovado 
Crítica  

10 Avançar Grande Concluído Confortável 

11 Atualizar gabinetes Grande 
Em execução sem 
plano de projeto 

aprovado 
Crítica  

12 
Grupo de apoio às atividades dos 
magistrados 

Médio 
Em execução sem 
plano de projeto 

aprovado 
Crítica  

13 Meta 2 Médio 
Em execução sem 
plano de projeto 

aprovado 
Crítica  

14 
Racionalização das execuções 
fiscais 

Grande 
Em execução sem 
plano de projeto 

aprovado 
Crítica  

15 Mutirão do Júri Pequeno Em Execução Confortável 
16 Turmas recursais Pequeno Sobrestado Crítica  

 
Avaliação Global do Desempenho 

META 2 
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Confortável  Crítica  Atenção  
 
 
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. 
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Esclarece-se que no caso desta meta quanto maior for o índice melhor, demonstra-se a 
seguir a evolução do desempenho da meta no período compreendido entre os meses de 
janeiro/2011 a agosto/2012. 
 

 
Gráfico 2 – Evolução da quantidade de processos julgados – 2011/2012 

 
Percebe-se que o desempenho da meta melhorou considerando a medição anterior (1º 
quadrimestre de 2012), passando do status de atenção para confortável na análise 
qualitativa, porém a análise qualitativa continua crítica, pois mais de 50% dos projetos 
associados à meta estão em situação crítica. Verificamos que existem ações isoladas 
acontecendo que contribui apenas de forma parcial com o objetivo estabelecido na 
meta, conforme já citado nas considerações feitas na meta 1.  
 
Destaca-se a necessidade de estruturar formas de dar continuidade ao alcance do 
objetivo através de projetos que possam dar suporte de forma efetiva e contínua ao 
alcance da meta estabelecida, uma vez que está pode voltar a ficar em situação de 
atenção e/ou crítica, pois o índice alcançado até o momento foi de 98%, o que lhe 
confere um grau de cumprimento de apenas 88%.  
 
Analisamos que o desempenho dos Juizados Especiais obteve uma pequena melhora, 
passando do status crítico para atenção, já o status das Turmas Recursais continua 
muito aquém do almejado. A maior parte dos processos em tramitação pertence ao 
sistema PROJUDI e não é registrado julgamento maior do que a distribuição de casos 
novos. 
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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 agosto/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 52,9% 65% 81,4% Atenção 
Varas e Comarcas 43,8% 45,0% 97,2% 

Confortável  
DPVAT 48,0% 70,0% 68,6% 

Crítica  
Instituições 
Financeiras 

41,6% 70,0% 59,4% Crítica  

Semana da 
Conciliação 

81,5% 70,0% 116,4% Confortável 

Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos 
e Cidadania 

71,1% 70,0% 101,6% Confortável  

INSS 47,9% 70,0% 68,5% 
Crítica  

Justiça Móvel 89,3% 90,0% 99,2% 
Confortável 

 
Avaliação Qualitativa 

Ord. 
Projetos Associados Impacto na 

Meta 
Status Avaliação 

1 Conciliação Pré-processual Grande Em execução Atenção  

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 execução Confortável  
5 Projeto Justipaz Pequeno Sobrestado Crítica  
6 Juízes Leigos Médio Sobrestado Crítica  
7 Conciliadores Médio Sobrestado Crítica  
8 Centro de Pacificação Social Pequeno Sobrestado Crítica  
 
Avaliação Global do Desempenho 

META 3 
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Atenção  Crítica  Atenção  
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Análise de Desempenho 
 
O cenário atual mostra-se favorável a política de composição dos litígios através de 
acordos realizados em audiências de conciliações proporcionadas por inúmeros eventos 
que possibilitam esta pratica salutar.  No que tange o índice de conciliações realizadas 
do Tribunal de Justiça de Goiás destacamos que no período de janeiro de 2011 a agosto 
de 2012, o índice de desempenho foi de 53,6% (cinquenta e três vírgula seis por cento), 
o que representa um grau de cumprimento de 82,5% (oitenta e dois  virgula cinco por 
cento).  Denota-se no gráfico de evolução da meta que apesar do índice de acordos ter 
diminuído em relação a sua linha de base este obteve um leve aumento até em agosto 
de 2012. Vale relembrar que para aferir esta meta foi estabelecidos que quanto maior 
for o alcance deste indicador melhor será o desempenho da meta. 

 

 
 

Resta evidenciado o esforço para promover mais audiências conciliatórias a exemplo, do 
que foi realizado com o mutirão de audiências de conciliação relacionadas às cobranças 
da Empresa de Saneamento de Goiás (Saneago), realizado de 6 a 10 de agosto de 2012, 
que alcançou  um total de 2.423 acordos, entre judiciais e extrajudiciais bem como  a 
Semana Nacional da Conciliação do dia 07 e 14 de novembro de 2012, realizado nas 
cidades de Goiânia, Caldas Novas e Rio Verde. Essa semana proporcionou um grau de 
cumprimento satisfatório que, entretanto ainda não foi aferida nesta meta aqui 
exteriorizada, mas que será avaliada no relatório final do Biênio. Destacamos que após a 
análise dos dados estatísticos resultantes da Semana Nacional de Conciliação, que ainda 
estão sendo consolidados, será possível a alteração do status de atenção para 
confortável, considerando o grande volume de ações referentes ao seguro DPVAT, 
instituições financeiras e INSS que justificam a avaliação acima. 
 
Na avaliação qualitativa dos projetos associados à meta, partimos da premissa que com 
a concentração dos esforços no projeto Semana Nacional de Conciliação será possível  
obter os  efeitos esperados para o cumprimento da meta. 
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Os demais projetos que estão avaliados em situação crítica, são projetos sobrestados 
não prioritários para esta gestão que não serão determinantes no impacto da meta. 
 
Concluímos que por estar com o grau de cumprimento entre 70% e 85%, a meta 3 está 
classificada como “Atenção” e deverá assim permanecer até a análise final dos dados 
estatísticos ainda em produção. Ressaltamos que para a meta alcançar a situação  
“Confortável”, faz-se necessário o alcance de 55,3% de acordos realizados. Advertimos, 
porém, que devemos ficar em situação de alerta com relação aos resultados 
apresentados.  Destacamos que não basta que alcancemos os objetivos previstos mas se 
faz necessário a manutenção da excelência adquirida com melhoria contínua dos 
serviços prestados aos jurisdicionados para os dias vindouros. 

 
 
 

Meta 4: Efetivar o funcionamento de 10 polos regionais especializados no 
tema Infância e Juventude   
Fonte: Informações levantadas pela CGJ. 
Período de análise: até outubro/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 sem 
plano de projeto 

aprovado 
Crítica  

2 Equipes multidisciplinares Médio Em aprovação Crítica 
 
Avaliação Global do Desempenho 

META 4  
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Crítica  Crítica  Crítica  
 
Análise de Desempenho 
 
Esta meta prevê a efetivação do funcionamento de 10 polos regionais. Esclarecemos 
que apenas 4 (quatro) polos estão implantados, sendo estes Goiânia, Anápolis, Luziânia 
e Rio Verde, logo está em 40% (quarenta por cento)  o grau de cumprimento da meta 
estabelecida. 
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Para que seja possível o cumprimento integral desta meta, são necessárias ações 
integradas entre o Poder Judiciário, Ministério Público e Secretaria Estadual de 
Cidadania e Trabalho. No que tange o Poder Judiciário, há vários meses os 
representantes deste Poder, em parceria com membros do Ministério Público, estão 
realizando estudos e buscando formas para solucionar a precariedade do sistema 
socioeducativo goiano. Resultado deste esforço é que no dia 07 de agosto/2012, foi 
realizada audiência na qual o governador Marconi Perillo assinou Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) referente à situação de adolescentes infratores.  
 
No TAC, o governo de Goiás, comprometeu-se a construir, implantar e manter unidades 
de internação destinadas ao atendimento de adolescentes autores de ato infracional, 
em cumprimento de medida socioeducativa de internação (provisória e definitiva), nos 
municípios de Goiânia, Anápolis, Caldas Novas, Rio Verde, Porangatu, São Luís dos 
Montes Belos e Itaberaí.  
 
O Poder Executivo comprometeu-se, ainda, a reformar, adequar e manter as unidades 
de internação de Itumbiara, Luziânia e Formosa; prover todos os cargos vagos de 
servidores nas unidades de internação e promover sua capacitação contínua, além de 
disponibilizar veículos em quantidade suficiente para atender as unidades.  
 
A meta recebe avaliação qualitativa crítica, uma vez que mesmo com essas ações em 
andamento é preciso estar atentos, pois o projeto esta sendo executado sem plano de 
projeto aprovado, e o outro projeto associado das Equipes Multidisciplinares que 
deverão atuar nos polos assim que estes estiveres efetivados. 
 
Portanto, com o cumprimento do estabelecido no TAC, a tendência é que até 2014 
todos os 10 (dez) polos estejam efetivados. 
 
 
 
Meta 5: Obter 80% de satisfação do usuário da justiça 
Fonte: sem medição atual. 
Período de análise: a previsão de realização da pesquisa é para novembro/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% - 
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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 

Pequena 
Levantamento 

de Informações Crítica 
 
Avaliação Global do Desempenho 

META 5  
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

 Crítica   

 
Análise de Desempenho 
 
Para realizar a aferição desta meta foi estruturada uma pesquisa para medir o nível de 
satisfação dos usuários do judiciário goiano. As perguntas que vão subsidiar o 
questionário já foram aprovadas pela Presidência. No momento a Secretaria de Gestão 
Estratégica, através da Coordenadoria de Acompanhamento e Avaliação de Resultados, 
mantém contato com a Diretoria de Informática para estruturar o questionário na 
internet. 
 
A previsão é de que a pesquisa seja disponibilizada no mês de novembro de 2012 e fique 
disponível por um período de 30 dias. Será realizada a tabulação dos dados e o 
resultado da pesquisa deve ser disponibilizado no início de Janeiro/2013.  
 
 
 
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 Agosto/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  
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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 
 
O índice da meta está relacionada ao numero de programa de esclarecimento ao 
público sobre as funções, atividades e órgãos do Poder Judiciário implantado em escolas 
ou espaços públicos, dessa forma, a meta 6 foi concluída com a implantação do 
Programa Justiça Educacional na Comarca de Goiânia em novembro de 2011, isso pode 
ser observado no gráfico d evolução da meta. 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 e atendeu 1.815 alunos das redes estadual e 
municipal. 

 
 

Em 2012, em razão das eleições, acrescentou o projeto “Justiça Vai a Escola nas Eleições 
2012”, o Programa Justiça Educacional passou a contemplar as Comarcas de Cidade 
Ocidental, Valparaíso, Luziânia, Cristalina e Aparecida de Goiânia e tem previsão de 
atender no mínimo 30 comarcas até o final de 2012.  
 
Desta forma, mesmo que 3 dos projetos associados a meta estejam em situação crítica, 
o Programa Justiça Educacional proporcionou uma situação confortável para meta, pois 
o mesmo é um programa de esclarecimento ao público sobre as funções, atividades do 
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Poder Judiciário em escolas, ou seja, o projeto e a meta compartilham o mesmo 
objetivo. 
 
 
 
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: Março de 2011 a Agosto/2012 
Metodologia: Aferir o número de comarcas atendidas com ações que impactem 
positivamente a sociedade.  
 
Avaliação Quantitativa 

Jurisdição 
Total de 

comarcas 
atendidas 

Meta 2012 
Grau de 

Cumprimento 
(parcial) 

Avaliação 

Geral 53 60 88% 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 Sobrestado Crítica 

3 
Coleta Seletiva e destinação 
de resíduos sólidos 

Grande Em execução Confortável 

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 Confortável  

 
Avaliação Global do Desempenho 

META 7 
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Confortável  Atenção  Confortável  
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Análise de Desempenho 
 
A meta esta em situação confortável, pois seu grau de desempenho é superior a 85%, no 
entanto faltam contemplar mais 7 comarcas para que a meta seja 100% atingida. 
Observa-se, no gráfico abaixo, que no período de março de 2011 (linha de base) a 
agosto de 2012 foram implantadas ações que impactam positivamente a sociedade em 
53 Comarcas, sendo elas: Acreúna, Águas Lindas, Alvorada do Norte, Anápolis, Anicuns, 
Aparecida de Goiânia, Aurilândia, Caiapônia, Caldas Novas, Campinorte, Campos Belos, 
Catalão, Cidade Ocidental, Corumbaíba, Cristalina, Crixás, Edéia, Formosa, Goiânia, 
Iaciara, Inhumas, Ipameri, Itaberaí, Itaguaru, Itapuranga, Itumbiara, Jandaia, Jaraguá, 
Luziânia, Maurilândia, Minaçu, Montes Claros de Goiás, Nova Crixás, Padre Bernardo, 
Paraúna, Piracanjuba, Pires do Rio, Planaltina, Posse, Quirinópolis, Rio Verde, Santa Cruz 
de Goiás, Santa Helena, Santa Terezinha, Santo Antônio do Descoberto, São Miguel do 
Araguaia, São Simão, Senador Canedo, Serranópolis, Trindade, Uruaçu, Valparaíso e 
Vianópolis.  
 

 
 
No que tange as ações realizadas nos projetos, destaque-se: 

• Projeto “Implantação da Justiça Terapêutica no Interior” foi implantado nas 
Comarcas de São Miguel do Araguaia, Itumbiara, Campos Belos e Inhumas, a 
equipe está buscando firmar parcerias com as prefeituras das Comarcas do 
interior para que estas disponibilizem profissionais para atuarem no projeto; 

• Projeto “Coleta Seletiva e Destinação de Resíduos Sólidos”, em 2012, 
contemplou as Comarcas de Goiânia, Caldas Novas e Cidade Ocidental, sendo 
que no mês de abril foi realizado em Goiânia o Treinamento “Separação e 
Destinação dos Resíduos” para funcionários das prestadoras de serviço de 
limpeza e Copeiras e, outro treinamento de “Racionalização no uso do papel” 
destinado à servidores, estagiários e jovens aprendizes do Tribunal de Justiça de 
Goiás. Em agosto foi implantado o referido projeto em Caldas Novas onde foram 
distribuídos coletores de lixo orgânico e reciclável e caixas coletoras de papeis 
aproveitáveis e ainda foi ministrado o Treinamento “Separação e Destinação dos 
Resíduos e Racionalização no uso do papel” para servidores da Comarca. Ainda 
em agosto foi implantado o projeto na Comarca Cidade Ocidental onde também 
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foram distribuídos coletores de lixo orgânico e reciclável e caixas coletoras de 
papeis aproveitáveis e foi ofertado aos funcionários das prestadores de serviço 
de limpeza o treinamento “Separação e Destinação dos Resíduos”; 

• Programa “Justiça Educacional” este já foi mencionado e avaliado na meta 6, no 
entanto faz-se necessário esclarecer que, por se tratar de uma ação social, as 
Comarcas as quais foram implantadas o referido programa é contabilizada 
também para esta meta; 

• O projeto “Justiça Ativa” está concluído e as comarcas atendidas com as edições 
do referido projeto é contabilizada para a meta. 

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 agosto/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. 
Polaridade sendo quanto maior o resultado melhor será o desempenho da meta. 
 
Avaliação Quantitativa 

Jurisdição Índice Obtido Meta 2012 
Grau de Cumprimento 

(parcial) 
Avaliação 

Geral -24,4% 2,0% -1220,7% Crítica  

IC energia - kWh -7,7% 2,0% -384,0% Crítica  

IC água - m³ 8,2% 2,0% 407,8% Confortável  
IC combustível –
litros 

5,4% 2,0% 270,8% Confortável  

IC telefone - R$ -27,5% 2,0% -1374,6% Crítica  

IC papel - resmas -100,5% 2,0% -5023,3% 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  
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3 
Implantação de software para gestão 
de impressão Grande 

Levantamento de 
informação 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 
 
Esta meta possui seis projetos sendo que quatro estão em execução, entretanto ainda 
assim estão em situação crítica. Detectamos que os projetos não alcançaram os 
resultados esperados em virtude das ações estarem dissociados do escopo preliminar 
do projeto. Consideramos a ausência de ações coordenadas relativas a conscientização 
do público interno em relação a real necessidade de redução do uso racional e 
comedido da energia elétrica, papel, água, telefone e combustível, o fator que mais vem 
colaborando para o status atual. 
 
Destacamos que o projeto Instalar Sistema VOIP no Tribunal de Justiça e Comarcas está 
sobrestado aguardando diretrizes do Diretor de Informática sobre a tecnologia que será 
adotada e está interferindo no desempenho da meta por ser um projeto de grande 
impacto, em razão da projeção de redução no custo com telefonia. 
 
O projeto Redução de custos com a frota de Veículos está em situação confortável 
porque foram alienados 40 (quarenta) veículos através do processo nº 3299830 que 
tinham alto custo de manutenção, e foram adquiridos 20 (vinte) novos veículos sob 
processo nº 3838099. O projeto Implantação de software para gestão de impressão está 
na fase de levantamento das informações, em virtude de alteração do escopo do 
projeto, sendo necessários estudos de viabilidade da terceirização da impressão. 
 
Para o projeto “Uso consciente de recursos – Redução do Consumo de Água” foram 
realizadas inúmeras ações, entretanto necessário ressaltar que essas ações não foram 
suficientes para alavancar a meta conforme o planejamento esperado. 
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Nossa sugestão para todos os projetos elencados nesta Meta é que seja imediatamente 
instituída uma política de divulgação efetiva do uso consciente dos recursos bem como 
uma atitude proativa dos gerentes de cada projeto no intuito de empenhar na conclusão 
dos projetos aqui dispostos. 
 
 
 
Meta 09: Alcançar 85% de realização das metas previstas no Plano 
Estratégico 
Fonte: Análise de desempenho das metas. 
Período de análise: Agosto 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 46,7% 85% 55% Crítica 
 
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 

Avaliação Global do Desempenho 

META 09 
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Crítica  Crítica  Crítica  
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Análise de Desempenho 
 
A meta 9 visa alcançar um índice de 85% 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 agosto de 2012, não foram 
contabilizadas as metas que não tiveram medição até o presente momento (metas 5 e 
14), estas serão inseridas posteriormente, portanto foram consideradas apenas 15 
metas para efeito do cálculo aqui exposto. 

 

Desempenho das Metas 
Metas em Situação Metas Quantidade 

Confortável  2; 6; 7 e 10 4 

Aceitável 3; 11 e 16 7 

Crítica 1; 4; 8; 12; 13; 15, 17 e 18 4 

 

Com a realização da análise de todas as metas conclui-se que as metas 1, 4, 8, 12, 13,15, 
17 e 18 estão em situação crítica, as metas 3, 11 e 16 estão em atenção, enquanto as 
metas 2, 6, 7 e 10 estão em situação confortável, deste modo, observa-se que 46,7% das 
metas alcançaram índice de cumprimento superior a 70%. Para a essa meta alcançar 
situação confortável faz-se necessário que mais 4 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. Essas reuniões 
buscavam conseguir realizar um efetivo acompanhamento dos resultados das metas e 
análise de oportunidades em que poderão ocorrer ajustes 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 crítica, desta forma os projetos previstos 
devem ser executados visando a melhoria do desempenho estratégico deste Poder. 
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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 agosto/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 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 Varas criminais (entorno do 
DF) 

Pequeno Concluído Confortável 

2 Programa Modernizar Grande Em execução Atenção 

3 

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

Grande Em execução Atenção  

4 
Programa Modernizar - LA 
02 - Inventário dos Processos 

Grande Em execução Confortável  

5 

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

Grande Em execução Atenção  

6 
Programa Modernizar - LA 
04 Gabinete Modelo 

Grande Não iniciado Crítica  

7 
Programa Modernizar - LA 
05 - Adequação do Espaço 
Físico 

Grande Em execução Atenção  

8 
Programa Modernizar - LA 
06 (mapa estatístico do 2º 
grau) 

Médio 
Planejamento do 

projeto em 
elaboração 

Crítica  

9 Prosseguir Grande 
Em execução, sem 
plano de projeto 

aprovado 
Crítica  

10 Avançar Grande Concluído Confortável 
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11 Atualizar gabinetes Grande 
Em execução, sem 
plano de projeto 

aprovado 
Crítica  

12 
Grupo de apoio às atividades 
dos magistrados 

Médio 
Em execução, sem 
plano de projeto 

aprovado 
Crítica  

13 Meta 2 Médio 
Em execução, sem 
plano de projeto 

aprovado 
Crítica  

14 
Racionalização das 
execuções fiscais 

Grande 
Em execução, sem 
plano de projeto 

aprovado 
Crítica  

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

17 
Sistema de registro 
audiovisual de audiências 

Grande Em execução Confortável 

18 
Videoconferência nas Varas 
Criminais 

Grande 
Em execução, sem 
plano de projeto 

aprovado 
Crítica  

19 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 
 
A principal função desta meta é mensurar a eficiência do Tribunal de Justiça de Goiás, 
nos julgamentos. Na realidade o índice medido não reflete o tempo médio de 
tramitação dos processos, uma vez que são identificadas situações de instabilidade 
como as que ocorrem com processos já julgados mas porém não são baixados. 
 
São previstas e executadas ações especificas 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. 
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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: maio/2011 a agosto/2012 
Metodologia: Contabilização das comarcas padronizadas 
 
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, sem 
plano de projeto 

aprovado 
Crítica  

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  

 

673,0

221

554
623 612

0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0

Linha de Base out/11 dez/11 abr/12 ago/12

Número de polos instalados
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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 Atenção 

0,0

24,4%

72,4% 72,4% 72,4%

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

Linha de Base out/11 dez/11 abr/12 ago/12

Índice de varas com competência em execução penal 
padronizadas
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2 Programa Modernizar Grande Em execução Atenção 
 
Avaliação Global do Desempenho 

META 12  
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Crítica  Atenção Crítica  
 
 
Análise de Desempenho 
 

Esta meta pretende dar continuidade à implantação da gestão de procedimentos de 

trabalho iniciada na Gestão 2009/2011, por intermédio da criação de valor na análise crítica dos atos 

praticados, com vistas à melhoria contínua de aproximadamente 104 procedimentos internos de 

trabalho considerados como chaves pela administração. Para que a meta fosse atingida foram 

desenvolvidas ações de dois programas, do Modernizar e da Qualidade no Poder Judiciário. 

O Programa Modernizar coordenado pela Diretoria Judiciária e desenvolvido com o apoio da 

Secretaria de Gestão Estratégica conta com seis linhas de atuações, visando a implantação de ações 

de melhoria e modernização das atividades das câmaras, seções, divisões e gabinetes de 

Desembargadores, e consequentemente, maior eficiência na prestação jurisdicional.  

Na linha 01 do programa foi proposta a implantação de um Sistema de Gestão de 

Excelência nas Secretarias dos órgãos julgadores e unidades de apoio  e para isto, foram mapeadas as 

rotinas de trabalho das Secretarias de câmaras e seções e das Divisões de Autuação e Distribuição e 

desenvolvida uma proposta de melhoria dos procedimentos, que foi validada pelas secretárias e 

diretores destas unidades.  A partir desta proposta foi elaborado um manual de procedimentos que 

encontra-se em fase final de edição e posteriormente, subsidiará o repasse das novas rotinas aos 

servidores destas unidades. 

Além disto, o Programa Modernizar iniciou atividades de melhoria nas condições de 

trabalho, equipamentos, mobiliário e número de servidores baseado em um diagnóstico realizado 

em cada unidade. A partir deste diagnóstico, foram instaurados processos para fornecimento dos 

itens necessários. Até o momento, já houve o fornecimento do mobiliário para a 1ª e 2ª seções cíveis 

e a 2ª câmara cível. 

Houve também uma análise dos cargos e funções de todos os servidores que atuam nas 

secretarias, com a definição do perfil necessário para o bom desempenho das funções. Outra 

atividade realizada foi o estudo para definição de unidades de medida de desempenho das atividades 

realizadas nas câmaras e seções, que serviu de parâmetro para a definição do critério de distribuição 
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de servidores. Este estudo foi aprovado pelo grupo de trabalho formado para regulamentar o Plano 

de Cargos e Salários. 

Outra melhoria realizada nas câmaras e seções foi a implementação do uso de etiquetas 

contendo código de barras para identificação dos processos, que são protocolados no 2º grau através 

da disponibilização de impressoras térmicas para a Divisão de Protocolo, leitores de código de barras 

para as divisões, seções e câmaras; e etiquetas próprias para a impressão térmica.  

Quanto às áreas de apoio da Diretoria Judiciária (divisões) foi realizado diagnóstico  do 

número de servidores, equipamentos, mobiliário, condições de trabalho, necessidade de alteração 

dos sistemas de 2º grau, pontos fortes e de melhoria nestas unidades. O resultado do diagnóstico 

subsidiou os pedidos de mobiliários, equipamentos, alterações nos sistemas e demais melhorias 

apresentadas nesta linha.  

Foram realizadas alterações no sistema da Central de Mandados, conforme solicitações 

no diagnóstico,  reforma da mesma com alteração do lay out separando a sala de atendimento ao 

público, destinando sala separada para os oficiais de justiça cumprirem suas certidões e espaço 

específico para trabalhos administrativos da divisão.  

Foi realizado também o mapeamento das rotinas da Divisão de Autuação e Divisão de 

Distribuição, seguido da elaboração de projeto de melhorias contemplando sugestões de mudança 

de lay out, definição de horário de atendimento para partes e advogados, mudança das capas de 

cartolina para PVC, elaboração de manual e treinamento para os novos funcionários, reciclagem dos 

atuais servidores e estagiários e estudo para definição de indicadores de produtividade.  

Além destas ações nas Divisões de Autuação e Distribuição, foi realizado o mapeamento 

da Divisão de Atendimento e Protocolo Judicial, seguido de elaboração de novo lay out com 

reestruturação do espaço físico, bem como para separar o atendimento dos processos 

administrativos dos judiciais. Foi realizada a validação do mapeamento dos procedimentos da Divisão 

de Atendimento e Protocolo e do Serviço de Conferência e Contadoria Judicial. E ainda, foi criada a 

Divisão de Gerenciamento de Sistemas do 2º Grau com estrutura física, de mobiliário, pessoal e 

atribuições específicas.  

O programa Modernizar desenvolveu ações no âmbito da secretaria geral da 

presidência, visto  que esta é uma área que lida diretamente com os processos judiciais de 2º grau. E 

para implantar um sistema de gestão de excelência, foi realizado diagnóstico da área e formulação 

de uma proposta contemplando alteração nas rotinas de trabalho, novo lay out e adequação do 

mobiliário e equipamentos adequados a proposta.  
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De acordo com os resultados apresentados por esta linha de atuação é possível verificar 

que uma parte significativa das ações já foram iniciadas e estão em andamento tanto nas secretarias 

dos órgãos julgadores quanto nas divisões e áreas de apoio. Porém, o projeto encontra-se em 

situação de atenção devido a quantidade de atividades que encontram-se em atraso, conforme 

cronograma inicial. E para que esta linha alcance os objetivos de aumentar a eficiência das câmaras, 

seções e divisões; melhorar o atendimento ao público, definição de indicadores de desempenho; e 

definição do quantitativo ideal de servidores para cada unidade, faz-se necessário executar as 

seguintes atividades conforme áreas da diretoria: 

Câmaras e Seções 

- Aprovar mapa de competências elencadas para os servidores 

- Aprovar critérios para distribuição de servidores na Corte Especial .  

- Definir e aprovar sistemática para rodízio de atividades. 

- Imprimir o quantitativo necessário de manuais para os servidores de todas as câmaras 

e seções. 

- Treinar servidores das câmaras e seções nas novas rotinas de trabalho conforme 

planejado (26 à 28/11). 

- Fornecer os mobiliários e equipamentos para a 1ª e 3ª câmaras cíveis, a 1ª e 2ª 

câmaras criminais  e  a seção criminal.  

 

Divisões 

- Fornecer mais leitores de código de barras para a Divisão de Autuação e mais duas 

impressoras térmicas para impressão das etiquetas com código de barras. 

- Fornecer os mobiliários e equipamentos para todas as divisões. 

- Analisar os cargos e funções dos servidores que atuam nas divisões da Diretoria 

Judiciária, bem como a definição do perfil necessário para o bom desempenho das funções. 

- Definir e validar indicadores de desempenho para as atividades realizadas nas divisões 

da Diretoria Judiciária. 

- Definir e validar parâmetro para a distribuição de servidores nas divisões. 

- Elaborar  manual/instrução de trabalho dos procedimentos das divisões. 

- Treinar servidores nos novos procedimentos das divisões. 

- Avaliar e promover adequação do espaço físico nas divisões que necessitarem. 
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- Realizar adequação do espaço físico da Divisão de Autuação e da Divisão de 

Distribuição conforme lay out projetado pela Divisão de Arquitetura, utilizando o espaço atualmente 

ocupado pela Comissão de Seleção e Treinamento. Atividade programada para depois do dia 30 de 

outubro, data que ocorrerá a liberação do espaço. 

Já o Programa da Qualidade contou com projetos de aperfeiçoamento das rotinas na 

Diretoria Administrativa e Diretoria de Informática, iniciados no primeiro semestre de 2012.  

Na Diretoria Administrativa, focou-se em aperfeiçoar o procedimento relativo à 

compras. Para isto, foi mapeado o procedimento da forma que é realizado hoje e desenvolvida 

proposta de melhoria por um grupo formado pelas áreas impactadas, que são: Diretoria 

Administrativa, Diretoria Geral, Comissão Permanente de Licitação, Diretoria Judiciária, Diretoria de 

Recursos Humanos, Diretoria de Informática, Coordenadoria de Obras e Diretoria Financeira. Esta 

proposta encontra-se em fase de alinhamento à Resolução do CNJ sobre o assunto e em seguida a 

publicação do decreto de normatização, o procedimento passará a vigorar e as partes envolvidas 

serão treinadas para agirem de acordo com a nova orientação. 

Quanto a Diretoria de Informática, focou-se no procedimento de Gestão de Contratos 

relativos a TIC. Foram realizados estudos e desenvolvido um modelo deste procedimento conforme o  

recomendado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Para validação deste modelo 

foi formado um grupo com servidores da Diretoria Geral, Diretoria Administrativa, Diretoria de 

Informática e Secretária de Gestão Estratégica. E assim que avaliado pela Diretoria de Informática, 

será implantado. 

Além destas frentes, a Coordenadoria de Gestão da Qualidade promoveu 9 oficinas de 

trabalho com duração de 4 horas cada, visando capacitar  os servidores das diversas áreas da 

Secretaria do Tribunal de Justiça e da Comarca de Goiânia em “Análise e Melhoria de Procedimentos 

de Trabalho”. Participaram 29 servidores, representando a Diretoria Administrativa, Diretoria de 

Recursos Humanos, Diretoria Financeira, Diretoria de Informática, Diretoria Judiciária, Coordenadoria 

de Obras, Presidência, Ouvidoria, Telejudiciário, Recursos Constitucionais, Secretaria de Gestão 

Estratégica, Centro de Comunicação Social, Justiça Móvel de Trânsito, 10ª e 11ª varas criminais. As 

oficinas foram ministradas com sucesso pelos servidores da CGQ e teve avaliação positiva dos 

participantes. Outro objetivo da oficina foi o de capacitar cada participante a fim de  melhorar  um 

procedimento considerado chave na área de atuação dos mesmos. Foram escolhidos e trabalhados os 

seguintes procedimentos: 

- Recursos aguardando agravo do STF (Presidência – Recursos Constitucionais) 



PODER JUDICIÁRIO 
Secretaria de Gestão Estratégica 
 

 
 
   

29 
 

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

- Diária e Ajuda de Custo (Diretoria Financeira) 

- Protocolo Judicial do 2º grau (Diretoria Judiciária) 

- Sobrestamento de Recursos Especiais (Presidência -  Recursos Constitucionais) 

- Gestão de Compras (Diretoria Administrativa) 

- Aposentadoria (Diretoria de Recursos Humanos) 

- Publicação de notícias na intranet e internet (Centro de Comunicação Social) 

- Gestão de Processos da Coordenadoria Administrativa (Presidência) 

- Gestão de Postagem (Diretoria Administrativa) 

- Gestão de Frotas da Justiça Móvel (Justiça Móvel de Trânsito) 

- Elaboração do Programa de Treinamento e LNT (Diretoria de Recursos Humanos) 

- Desenvolvimento de Software (Diretoria de Informática) 

- Atendimento ao público (Ouvidoria) 

- Indicações de Cargo Comissionado e Funções (Diretoria de Recursos Humanos) 

- Secretaria Executiva  (Presidência) 

- Criação de grupos de trabalho permanente para atendimento às escrivanias (Fóum 

Goiânia) 

- Gestão de Projetos (Secretaria de Gestão Estratégica) 

- Manutenção Predial com ênfase na prevenção (Coordenadoria Administrativa) 

- Gestão de Patrimônio (Diretoria Administrativa) 

- Gestão de Materiais (Diretoria Administrativa) 

- Gerenciamento de Procedimento Eletrônico (Corregedoria) 

- Atendimento ao público pelo call center (Telejudiciário) 

 

Os objetivos deste projeto foram atingidos parcialmente, visto que as oficinas foram 

realizadas com sucesso e propiciaram a capacitação em Gestão de Procedimentos de alguns dos 

assessores setoriais de planejamento e de pelo menos um servidor de cada área.   Para se atingir 

integralmente os objetivos deste projeto é necessário que os participantes da oficina finalizem o 

aperfeiçoamento dos procedimentos elencados acima. 

 

No geral, a meta 12 está classificada como “Critica” por estar com o grau de 

cumprimento de 19%. Ressaltamos que para esta meta ser considerada como “Confortável”, faz-se 

necessário o alcance de 85% de procedimentos aperfeiçoados. Advertimos, porém, que devemos 
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ficar em situação de alerta com relação aos resultados apresentados e reunirmos esforços para 

alcançarmos os objetivos estabelecidos, visto que ainda faltam finalizar as atividades programadas   

nas Oficinas de Trabalho e as atividades do Programa Modernizar. Além disto,  não basta que 

alcancemos o aperfeiçoamento somente destes procedimentos previstos na meta 12, mas  a 

manutenção da excelência adquirida através do aperfeiçoamento nos serviços prestados e a cultura 

de avaliação e melhoria periódica dos procedimentos. 

 

 

Meta 13: Reduzir em 10% o tempo de tramitação dos processos 
administrativos 
Fonte: Relatório do Sistema SED 
Período de análise: janeiro/2012 a agosto/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 -660,1% 10% -6527,8% Crítica  
 
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 Em elaboração Crítica  

 
 
Avaliação Global do Desempenho 

META 13  
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Crítica  Crítica  Crítica  
 
 
Análise de Desempenho 
 
No intuito de alcançar a meta em comento, foram realizadas ações para analisar e 
finalizar no sistema de informática os processos inertes, quando estes deveriam ser 
arquivados ou decididos efetivamente. Com essa atuação diminuíram o estoque de 
processos, entretanto ao findar os mesmos na hipótese de arquivamento o cálculo das 
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datas de protocolo para sua finalização impactou negativamente a meta. Ressaltamos, 
entretanto que este impacto negativo no mês em que ocorreu a mencionada ação será 
transformado no mês subsequente, portanto nossa análise final é que a meta estará em 
status confortável em uma próxima aferição. Relembramos que esta meta tem o 
objetivo de reduzir o tempo de tramitação, deste modo com a ação acima descrita 
foram levados em consideração os anos de tramitação desses antigos processos, fato 
esse que não deverá ocorrer futuramente, considerando que somente restaram 
processos novos.  
Destarte, entendemos que as próximas medições mostrarão uma tendência positiva da 
meta devido ao sistema estar operando conforme a realidade dos trâmites. 
Segue gráfico de evolução do tempo médio de tramitação dos processos comprovando a 
positividade da meta até julho de 2012, quando foi iniciada a força tarefa mencionada 
acima negativando a meta: 
 

 
 

 
 

Meta 14: Alcançar 75% de satisfação no clima organizacional   
Fonte: Sem medição atual. 
Período de análise: a previsão de aferição é de 22 de outubro a 23 de novembro com entrega de resultado 
em 12 de dezembro/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% - 
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Avaliação Qualitativa 

Ord. Projetos Associados 
Impacto na 

Meta 
Status Avaliação 

1 Estacionamento – Parte I Pequeno Concluído Confortável 

2 Estacionamento – Parte II Médio 
Planejamento do 

Projeto em 
elaboração 

Crítica  

3 
Encontros de integração – 4º 
Encontro de servidores 

Médio Sobrestado Crítica  

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  

 
 
Avaliação Global do Desempenho 

META 14  
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

 Atenção   

 
Análise de Desempenho 
 
De acordo com informações constantes no plano do projeto de realização da Pesquisa 
do Clima Organizacional, a mesma será disponibilizada de 22 de outubro a 23 de 
novembro de 2012, com previsão de entrega do resultado em 12 de dezembro de 2012.  
 
Na avaliação qualitativa, esta meta recebeu avaliação de atenção, pois apesar de 
grandes projetos associados a meta já estarem concluídos, conforme demonstrado na 
tabela de projetos a cima, identificamos que a mesma quantidade de projetos que têm 
médio e grande impacto na meta, encontram-se em situação crítica. 
 
Esclarecemos que o projeto Estacionamento - Parte II. se trata de uma continuação do 
projeto Estacionamento Parte I (já concluído), os resultados deste projeto foram a 
ampliação de 30 vagas para carros e 40 para motos no estacionamento interno, além da 
locação de 60 vagas em estacionamentos próximo ao prédio do Tribunal. 
 
A Diretoria Administrativa solicitou a continuidade do projeto, com novas ações que 
proporcionem maior número de vagas de estacionamento para os servidores, pois de 
acordo com estudos realizados pela referida diretoria, existem 2.700 servidores 
cadastrados para utilizarem as vagas de estacionamento, e atualmente existem apenas 
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472 vagas, ou seja, apenas 17,5% do total necessário. Este projeto está em situação 
crítica, pois ainda encontra-se com status Planejamento do Projeto em elaboração. 
 
Outros três projetos estão em sobrestado sem previsão de execução, são estes: 
Encontros de integração – 4º Encontro de servidores, criação da SESMT/CIPA e auxílio 
transporte.  
 
Desta forma, para a avaliação de atenção foi considerada a situação relatada acima, e 
ainda, que um projeto de grande impacto no Clima Organizacional como o de Aprovação 
do Plano de Cargos e Salários que já foi concluído, mas ainda requer regulamentação da 
permulta e relotação, gratificação de incentivo funcional e concurso unificado.  

 
 
 
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 outubro/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 47,5% 100% 47,5% Crítica 
Índice de 
capacitação 

22 horas de 
capacitação/servidor 

30 horas de 
capacitação/servidor 

73,2% Atenção  

Índice mínimo em 
15 horas de 
capacitação 

21,8% 100% 21,8% Crítica  

 
Avaliação Qualitativa 

Ord. Projetos Associados 
Impacto na 

Meta 
Status Avaliação 

1 Escola Judicial Médio 
Em execução sem 
plano de projeto 

aprovado 
Crítica  

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

5 
Democratização do 
conhecimento (Meritocracia) 

Médio Sobrestado Crítica  
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Avaliação Global do Desempenho 

META 15  
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Crítica  Confortável  Atenção  
 
 
Análise de Desempenho 
 
Esta meta visa prover capacitação per capta de 30 horas, garantindo um mínimo de 15 
horas para cada servidor. Esclarecemos que a mesma é composta por dois indicadores, 
quais sejam o índice de capacitação, que é obtido dividindo o número total de horas de 
capacitação pelo número total de servidores, e o índice mínimo de 15 horas de 
capacitação, que é obtido por meio da divisão do número de servidores que foram 
capacitados com número superior ou igual a 15 horas, pelo total de servidores. Desta 
forma, a média destes dois indicadores, gera o indicador geral de desempenho da meta. 
Considerando a medição anterior é possível perceber uma pequena melhora no índice 
geral, pois o mesmo passou de 37,3% para 47,5%. 
 
Esta melhora no desempenho foi alavancada pelos dois grandes projetos que estão em 
execução, o Plano de Capacitação e Educação à Distância. A melhoria foi percebida mais 
claramente, no índice de capacitação, pois passou de desempenho de 61% para 73,2%, 
passando assim da avaliação crítica para em atenção. Já o índice mínimo de 15 horas de 
capacitação, estava com 13,6%, agora com 21,8%, embora tenha aumentado, continua 
muito aquém dos 100% estabelecido na meta e, portanto recebe avaliação crítica.  
 
A meta recebe avaliação qualitativa de confortável, pois esta é a situação dos dois 
grandes projetos que impactam diretamente a meta, é possível perceber que todos os 
esforços da Diretoria de Recursos Humanos, responsável pela meta, foram voltados para 
esses dois projetos principais. Portanto mesmo que alguns projetos estão avaliados 
como situação crítica, de forma geral a avaliação é confortável. 
 
Com a execução destes projetos, até a primeira quinzena de outubro/2012, foi realizada a 
capacitação de 2.448 (dois mil quatrocentos e quarenta e oito) de um total de 5.708 (cinco mil 
setecentos e oito) servidores, desta forma temos uma capacitação per capta de 22 horas. Do 
total de servidores capacitados 1.204 (mil duzentos e quatro) atingiram ou superaram a meta de 
15 horas mínima de capacitação, e destes 580 (quinhentos e oitenta) possuem mais de 30 horas 
de capacitação. 
 
Contudo, com a continuação dos projetos Educação à Distância e Plano de Capacitação 
será possível atingir um número bem maior de servidores capacitados até o final da 
gestão. Destarte a tendência é que a meta tenha um desempenho final de pelo menos 
atenção, o que seria um desempenho aceitável dentro do estabelecido. 
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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: março de 2011 a outubro 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 61 74 82% Atenção 
Construção 38 45 84% Atenção  
Reformas 23 29 79% Atenção  

 
Avaliação Qualitativa 

Ord. Projetos Associados 
Impacto na 

Meta 
Status Avaliação 

1 
Fórum Cível da Comarca de 

Goiânia 
Pequeno Em execução Atenção  

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, 
adequada à prestação jurisdicional de qualidade, levam-se em consideração todas as 
obras concluídas em relação às obras previstas no início do Plano Estratégico. Dessa 
forma, na avaliação quantitativa a meta está em situação de atenção, pois do total de 74 
obras previstas para o biênio foram entregues até o mês de outubro 61 obras, o que 
representa 82% (por cento) de cumprimento da mesma. Ao concluir mais 03 obras, seja 
de construção ou reforma, a meta passará a ficar em situação confortável. 
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Quanto maior a quantidade de obras concluídas melhor será o indicador da meta. 
Observamos no gráfico acima o quantitativo total de obras de construção e reforma que 
foram realizadas desde a concepção do Plano Estratégico 2011/2013 (linha de base) até 
a primeira quinzena de outubro de 2012, totalizando a entrega de 38 novos prédios e 29 
reformas. Dessa forma, diferente da analise de desempenho da meta, os projetos de 
construção e de reformas foram avaliados em situação confortável. Em 2012, foram 
entregues novos prédios para as Comarcas de Formoso, Montividiu, Pontalina, Araçu, 
Aruanã, Serranópolis, Ipameri, Maurilândia, Hidrolândia e São Luiz dos Montes Belos. A 
Coordenadoria de Obras informou que estão em andamento a construção dos Fóruns 
das Comarcas de Iaciara, Ceres, Padre Bernado, Planaltina e Rialma previstas para serem 
inauguradas no período de outubro a dezembro de 2012. 

O projeto de construção do Fórum Cível da Comarca de Goiânia está em situação de 
atenção, pois estava previsto para ser concluído em 2012, no entanto, o projeto ainda 
está em execução e, por impacto pequeno na meta, este projeto não inibirá o 
desempenho global da meta. 

De modo geral essa meta está em situação confortável e, alcançará um indicador maior 
com a execução do cronograma de entrega das obras que estão previstas para serem 
finalizadas até dezembro de 2012. 
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META 17: Alcançar 70% de realização das metas do Plano Estratégico de 
Tecnologia da Informação e Comunicação - PETIC 
Fonte: Relatório encaminhado pela Diretoria de Informática  
Período de análise: até outubro de 2012 
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 26,1% 70% 37,3% Crítica 
 
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 – 

Implantação da Central de Serviços 
e seus processos 

Grande Em execução Confortável  

3 
Executar projetos do PETIC – 
Implantação do Escritório de 

Projetos 
Grande Concluído Confortável  

4 
Executar Projetos do PETIC – 

Definição do Procedimento de 
Aquisição de TI 

Grande 
Planejamento do 

Projeto em 
elaboração 

Crítica  

5 
Executar Projetos do PETIC – 

Processo de Desenvolvimento de 
Software 

Grande 
Planejamento do 

Projeto em 
elaboração 

Crítica  

6 Implantação da Governança de TI Grande 
Levantamento de 

Informações Crítica  

7 

Melhoria da capacidade de 
infraestrutura de TI - Aquisição de 

Computadores Servidores, Software 
de Virtualização e Treinamento 

Grande Em execução Confortável  

8 

Melhoria da capacidade de 
infraestrutura de TI - Aquisição de 
Novas Licenças e Suporte para o 

Zimbra 

Médio Em execução Confortável  

9 

Melhoria da capacidade de 
infraestrutura de TI - 

Disponibilização de Recursos 
Tecnológicos 

Médio Concluído Confortável  

10 Melhoria de Links, Rede via Rádio Médio  
Em execução sem 
plano de projeto 

aprovado 
Crítica  
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11 Rede sem fio – TJGO Grande Em execução Confortável  

12 
Renovação e ampliação do parque 

de ativos de rede 
Grande Em execução Confortável  

13 
Conexão Estratégica: quem conhece 

multiplica 
Médio Em execução Atenção  

 
Avaliação Global do Desempenho 

META 17 
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Crítica  Crítica  Crítica  
 
Análise de Desempenho 
 

O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC, elaborado em 
abril/2010, tem como objetivo fornecer serviços de Tecnologia da Informação e 
Comunicação que assegurem a realização da justiça de forma efetiva, conforme descrito em 
sua missão, o referido plano possui 13 objetivos estratégicos e 32 metas. A metodologia 
utilizada para a elaboração do PETIC foi a mesma que embasou a elaboração do Plano 
Estratégico institucional – PE, ou seja, o Balance Scorecard- BSC. 
 
Informamos que para realizar o cálculo de desempenho para o 2º quadrimestre (maio a 
agosto de 2012), foram consideradas apenas 23 metas, pois 04 destas são aferidas através 
de pesquisa de satisfação, que atualmente encontra-se disponível no Portal do Servidor 
(intranet), com previsão de tabulação dos dados para o início de dezembro/2012. Após a 
finalização da pesquisa será possível aferir 27 das 32 propostas no Plano. Esclarecemos que 
as outras 05 metas restantes necessitam que sejam realizadas algumas ações para que 
possam ser aferidas, sendo a implantação da Central de Serviços, cujo projeto encontra-se 
em execução, e a elaboração e implantação do Plano de Comunicação do Poder Judiciário 
goiano. A elaboração do Plano de Comunicação é uma ação que deve envolver todas as 
áreas do TJGO, desta forma não depende somente da Diretoria de Informática para a 
implementação deste projeto.  
 
Mesmo considerando apenas 23 metas nesse momento para o cálculo de desempenho, 
percebe-se um índice muito aquém do desejado, pois enquanto a meta estabelecida para o 
ano de 2012 foi de 70% de execução das metas do PETIC, observamos um desempenho de 
apenas 26,1%, o que confere um grau de cumprimento de 37,3%, logo situação crítica. 
 
A avaliação qualitativa também está em situação crítica, pois apesar de mais 50% dos 
projetos associados à meta estarem em execução os mesmos ainda não surtiram o efeito 
desejado, ou seja, o alcance dos objetivos estabelecidos. Um exemplo de projeto de grande 
impacto na meta é a implantação e efetivo funcionamento do Escritório Setorial de 
Gerenciamento de Projetos, além de atender a uma meta específica o mesmo seria apoio 
para outras metas. Esclarecemos que a Diretoria de Informática informou o status de 
concluído para o projeto de implantação do escritório, porém o Escritório Setorial não 
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estaria funcionando por falta de formalização do mesmo através de decreto na estrutura da 
Diretoria de Informática. 
 
Ponderamos sobre a importância de se definir sobre o efetivo funcionamento do escritório, 
pois este será de suma importância para o acompanhamento e gestão do PETIC. 
 
Projetos que se encontram ainda em fase de planejamento do plano de projeto em 
elaboração, como os projetos de Definição do Procedimento de Aquisição de TI e Processo 
de Desenvolvimento de Software, merecem considerável empenho da equipe de 
informática, pois esses atendem cada um a uma meta específica.  
 
Outro projeto que impactará fortemente o desempenho do Plano é o projeto de 
implantação da governança de TI, informamos que este ainda está com status de 
levantamento de informações. A falta de ações efetivas para a implantação da governança 
de TI é um fator muito crítico, pois a governança de TI é extremamente estratégica e será a 
grande impulsionadora de desempenho dos objetivos de TI, uma vez que de forma bem 
prática podemos traduzir o termo "Governança de TI" como controlar, otimizar, mensurar e 
entregar resultados em um ambiente tecnológico. Desta forma, acreditamos que uma vez 
iniciada a implementação da governança de TI, esta será a maior apoiadora no cumprimento 
da missão estabelecida no PETIC, bem como, poderemos trilhar o caminho em busca da 
visão de “ser referência no cenário nacional como padrão de excelência nos serviços de 
tecnologia da informação e comunicação, prestados à sociedade para realização da justiça”, 
o que acordo com cenário atual nos parece um objetivo distante. 
 
De forma geral a avaliação de desempenho do referido plano é severamente crítica, 
enfatizamos a necessidade de empenho da Diretoria de Informática, no sentido de priorizar 
ações estratégicas, e de todas as áreas envolvidas para a efetiva execução das ações 
propostas, caso contrário à tendência é que a situação fique mais crítica, e os vários 
processos e serviços de TI terão sérias dificuldades em entregar valor ao Poder Judiciário 
através de seus produtos e serviços. 
 
 
 

Meta 18: Executar 100% dos recursos do orçamento estratégico 
Fonte: Planilha encaminhada pela Diretoria Financeira 
Período de análise: julho/2012 
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 11,5% 100% 11,5% Crítica 
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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 sem 
Plano de Projeto 

Aprovado 
Crítica 

 
 
Avaliação Global do Desempenho 

META 18 
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Crítica  Crítica  Crítica  
 
 
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 abalizar as ações tomadas pela administração, 
esta meta leva em consideração o valor disponibilizado para os referidos projetos em relação ao 
valor executado nos mesmos. Até o mês de julho de 2012 foram executados 11,5% do 
orçamento com a execução de projetos estratégicos. 

O projeto “Conexão Estratégica: quem conhece multiplica” já foi explanado na meta 9, cabendo 
apenas salientar aqui que foram realizadas ações para elaboração da proposta da Lei 
Orçamentária Anual de 2013 (LOA2013) juntamente com a Diretoria Financeira e as áreas 
responsáveis por executar os projetos. 

Quanto ao projeto “Selo Eletrônico” que visa substituir o uso de certificados de papel em atos 
registrados em serventias extrajudiciais será implantado em 18 serventias em Goiânia, destas 6 
estão em fase de implantação. E será implantado em 160 serventias Interior, destas 48 estão em 
fase de implantação. Vale ressaltar que a implantação será feita progressivamente em todas as 
serventias judiciais do Estado. 

De forma geral a meta está crítica, no entanto isso não significa que os projetos estratégicos não 
estão sendo executados, pois, diversos projetos foram executados sem a utilização de recursos 
financeiros, a exemplo, o projeto Selo Eletrônico que foi desenvolvido pela Corregedoria-Geral 
da Justiça. 
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Metas Nacionais do CNJ e ENASP 

Apresentam-se os resultados parciais alcançados pelo TJGO, frente às metas nacionais 
estabelecidas pelo CNJ e ENASP. 
 
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 agosto de 2012 
Metodologia: Glossário das metas do CNJ 2011/2012 
 
Avaliação Quantitativa 

Jurisdição Índice Obtido Meta 2012 
Grau de 

Cumprimento 
(parcial) 

Avaliação 

Geral 91,70% 100% 91,70% Confortável 
 
Avaliação Qualitativa 

Ord. Projetos Associados 
Impacto 
na Meta 

Status Avaliação 

1 Programa Modernizar Grande Em execução Confortável 

2 Prosseguir Grande 
Em execução sem 
plano de projeto 

aprovado 
Crítica  

3 Avançar Pequeno Concluído Confortável 

4 Atualizar gabinetes Grande 
Em execução sem 
plano de projeto 

aprovado 
Crítica  

5 
Grupo de apoio às atividades dos 
magistrados 

Grande 
Em execução sem 
plano de projeto 

aprovado 
Crítica  

6 Meta 2 Grande 
Em execução sem 
plano de projeto 

aprovado 
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 
 
Está meta recebe avaliação global de atenção, pois apesar de quantitativamente estar 
confortável, com um grau de cumprimento de 91,70%, ainda existem 15.887 processos 
pendentes. A avaliação qualitativa foi considerada crítica, uma vez que esta foi 
estabelecida em 2009 e permanecerá ativa, enquanto houver processos pendentes de 
julgamento. Outro ponto considerado é o fato de dos 07 projetos associados à mesma, 
04 receberam avaliação crítica por estarem em execução sem um plano de projeto 
aprovado.  

 

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 agosto de 2012 
Metodologia: Glossário das metas do CNJ 2011/2012 
 
Avaliação Quantitativa 

Jurisdição Índice Obtido Meta 2012 
Grau de 

Cumprimento 
(parcial) 

Avaliação 

Geral 76,10% 100% 76,10% Atenção  
 
Avaliação Qualitativa 

Ord. Projetos Associados 
Impacto na 

Meta 
Status Avaliação 

1 Programa Modernizar Grande Em execução Confortável 

2 Prosseguir Grande 
Em execução sem 
plano de projeto 

aprovado 
Crítica  

3 Avançar Pequeno Concluído Confortável 

4 Atualizar gabinetes Grande 
Em execução sem 
plano de projeto 

aprovado 
Crítica  

5 
Grupo de apoio às atividades 
dos magistrados 

Grande 
Em execução sem 
plano de projeto 

aprovado 
Crítica  

6 Meta 2 Grande 
Em execução sem 
plano de projeto 

aprovado 
Crítica  

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

META 2/2010  
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Atenção  Crítica  Crítica  

Análise de Desempenho 
 
Esta meta por tratar de processos mais recentes, se comparada aos processos definidos 
na meta 02/2009, possui um desempenho inferior. O desempenho atual de 76,10% está 
em situação de atenção, porém, os projetos associados a esta meta são os mesmos das 
demais metas da área judicial, cabendo aqui as mesmas considerações. 
 
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: janeiro/2012 a agosto/2012 
Metodologia: Glossário das metas nacionais do CNJ 2011/2012 
 
Avaliação Quantitativa 

Jurisdição Índice Obtido Meta 2012 
Grau de Cumprimento 

(parcial) 
Avaliação 

Geral 98,0% >100% 98,0 Confortável 
 
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 Atenção 

4 Prosseguir Grande 
Em execução sem 
plano de projeto 

aprovado 
Crítica  

5 Avançar Grande Concluído Confortável 

6 Atualizar gabinetes Grande 
Em execução sem 
plano de projeto 

aprovado 
Crítica  

7 
Grupo de apoio às atividades dos 
magistrados 

Médio 
Em execução sem 
plano de projeto 

aprovado 
Crítica  

8 Meta 2 Médio 
Em execução sem 
plano de projeto 

aprovado 
Crítica  
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9 Mutirão do Júri Pequeno Em execução Confortável 
10 Turmas recursais Pequeno Sobrestado Crítica  

 
 
Avaliação Global do Desempenho 

META 1/2012 
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Confortável  Crítica  Atenção  
 
Análise de Desempenho 
 
Esta 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: janeiro/2012 a agosto/2012 
Metodologia: Glossário das metas nacionais do CNJ 2011/2012 
 
Avaliação Quantitativa 

Jurisdição Índice Obtido Meta 2012 
Grau de Cumprimento 

(parcial) 
Avaliação 

Geral 110,50% 90% 122,7% 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: agosto/2012 
Metodologia: Glossário das metas nacionais do CNJ 2011/2012 
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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: agosto/2012 
Metodologia: Glossário das metas nacionais do CNJ 2011/2012 
 
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 
Projeto para constituição do 
Núcleo de Cooperação Judiciária 

Grande Concluído Confortável  

 
Avaliação Global do Desempenho 

META 4/2012 
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Confortável  Confortável  Confortável  
 
Análise de Desempenho 
Foi criado o Núcleo de Cooperação Judiciária e instituída a figura do Juiz de Cooperação 
no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A criação aconteceu no dia 24 de 
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julho de 2012 através do Decreto Judiciário nº 1540/2012, portanto a meta está 
cumprida. 
 
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: agosto/2012 
Metodologia: Glossário das metas nacionais do CNJ 2011/2012 
 
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. Antes do estabelecimento desta meta, o TJGO já disponibilizava as 
informações e ferramenta de cálculo, com emissão de guia na página da internet. 
 
Metas ENASP – Estratégia Nacional da 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: Relatório dos sistemas SPG. 
Período de análise: maio/2012 a agosto de 2012 
Metodologia: Glossário das metas nacionais do CNJ 2011/2012 
 
Avaliação Quantitativa 

Jurisdição Índice Obtido Meta 2012 
Grau de Cumprimento 

(parcial) 
Avaliação 

Geral 9,22% 100% 9,22% Crítica  
 
Avaliação Qualitativa 

Ord. Projetos Associados 
Impacto na 

Meta 
Status Avaliação 

1 Mutirão do Júri Pequeno Em execução Confortável 
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Avaliação Global do Desempenho 

META 5/2012 
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Crítica  Crítica  Crítica  
 

Análise de Desempenho 
 
Esta meta está em situação crítica. O único projeto associado a meta, é o “mutirão do 
júri” que além de produzir um impacto pequeno na meta, haja vista que o número de 
ações julgadas é reduzido, quando comparado ao acervo incluído na meta, o mesmo 
não foi executado conforme o planejado. 
 
Porém, mesmo que com impacto pequeno, o projeto mostra-se como uma ação efetiva 
ao disseminar entre os juízes a necessidade do acompanhamento das ações mais 
antigas. 
 
A tendência é que esta meta não será alcançada. 
 
Meta 4: Julgar as ações penais relativas a homicídio doloso distribuídas 
até 31 de dezembro de 2007. 
Fonte: Relatório dos sistemas SPG. 
Período de análise: maio/2012 a agosto de 2012 
Metodologia: Glossário das metas nacionais do CNJ 2011/2012 
 
Avaliação Quantitativa 

Jurisdição Índice Obtido Meta 2012 
Grau de Cumprimento 

(parcial) 
Avaliação 

Geral 29,51% 100% 29,51% Crítica  
 
Avaliação Qualitativa 

Ord. Projetos Associados 
Impacto na 

Meta 
Status Avaliação 

1 Mutirão do Júri Pequeno Em execução Confortável 
 
Avaliação Global do Desempenho 

META 5/2012 
Avaliação Quantitativa Avaliação Qualitativa Avaliação Global 

Crítica  Crítica  Crítica  
 

Análise de Desempenho 
 
A análise feita na meta 3 da ENASP são válidas para esta. A previsão de cumprimento é 
também é muito aquém do estabelecido para este ano de 2012. 
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